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WSTĘP   

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

(Dz.U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania 

publiczne o charakterze ponadgminnym, między innymi w zakresie polityki społecznej,  

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

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

wspierania osób niepełnosprawnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego, 

przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, współpracy  

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

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

(Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późń., zm.). Realizacja wyżej wymienionych zadań 

powinna zaspokajać podstawowe potrzeby mieszkańców powiatu.     

Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych  

na szczeblu powiatowym reguluje art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), zgodnie z którym do zadań własnych 

powiatu należy „opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania 

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

szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami”. Natomiast 

zgodnie z art. 16 b ust. 2 cytowanej ustawy, strategia w szczególności zawiera: 

1) diagnozę sytuacji społecznej; 

2) prognozę zmian w zakresie objętym strategią; 

3) określenie: 

a)  celów strategicznych projektowanych zmian, 

b)  kierunków niezbędnych działań, 

c)  sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, 

d)  wskaźników realizacji działań. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego na lata 

2014-2020 jest dokumentem otwartym, podlegającym ewaluacji i monitoringowi. Zadaniem 

powyższego dokumentu jest wytyczenie kierunków działania, które służyć mają realizacji 

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

do zadań realizowanych w sferze pomocy społecznej, ale umożliwia realizację zadań  
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dla instytucji działających w sferze polityki społecznej w powiecie, które będą wyszukiwać 

nowe rozwiązania dotyczące trudnych kwestii stojących na przeszkodzie efektywnego 

rozwoju całej społeczności lokalnej powiatu. W związku z powyższym Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego powinna stać  

się narzędziem wspomagającym zaplanowane działania, przy uwzględnieniu realnych  

i dostępnych zasobów, środków, instrumentów i możliwości powiatu.   

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego została 

sporządzona w oparciu o dane statystyczne zebrane przede wszystkim w toku konsultacji  

z Powiatowym Urzędem Pracy w Hrubieszowie, Wydziałem Edukacji, Kultury, Kultury 

Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, Samodzielnym Publicznym 

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  

w Hrubieszowie, Komendą Powiatową Policji w Hrubieszowie oraz ośrodkami pomocy 

społecznej działającymi na terenie powiatu hrubieszowskiego. Ponadto do strategii zostały 

wykorzystane dane będące w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Hrubieszowie jak i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  

w Hrubieszowie. Dodatkowo, zostały wykorzystane również dane statystyczne z Głównego 

Urzędu Statystycznego.     

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/2013 Starosty Hrubieszowskiego z dnia 16 lipca 2013 roku 

oraz Zarządzeniem Nr 25/2013 Starosty Hrubieszowskiego z dnia 3 września 2013 roku 

został powołany Zespół do opracowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego na lata 2014-2020.    
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I. UWARUNKOWANIA PRAWNE 

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych zawiera kierunki przemian 

oraz tezy do programów w sferze społecznej. Na bazę prawną regulującą treść i realizację 

dokumentu strategii składają się następujące ustawy:  

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182  

z późn. zm.); 

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

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

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.); 

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

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

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, 

poz. 225 z późń. zm.);  

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

(Dz.U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1725 z późń. zm.); 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

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

Strategia pozostaje także w zgodności z następującymi dokumentami o charakterze 

ogólnokrajowym i wojewódzkim:  

 Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu; 

 Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; 

 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015. 

Przywołane regulacje prawne i programowe tworzą warunki do realizacji działań opartych 

na konstytucyjnej zasadzie pomocy państwa przy wykorzystywaniu zasobów tkwiących  

w społeczności lokalnej i aktywności środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Kierunek działań współczesnej polityki społecznej zmierza do stworzenia systemu, w którym 

priorytetem jest praca i zaradność w życiu społecznym, a nie tylko zabezpieczenie socjalne. 

 

 



 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Hrubieszowskim  

na lata 2014-2020 

 

6 
 

II. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO 

2.1. Charakterystyka powiatu  

Powiat hrubieszowski położony jest w południowo–wschodniej części  Województwa 

Lubelskiego. Od l stycznia 1999 r. wchodzi administracyjnie w skład województwa 

lubelskiego. Obejmuje swym zasięgiem 8 jednostek administracyjnych: gminę miejską 

Hrubieszów i 7 gmin wiejskich: Dołhobyczów, Horodło, Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, 

Uchanie i Werbkowice. Powierzchnia powiatu hrubieszowskiego wynosi 1269 km². 

Obejmuje tereny położone na pograniczu Wyżyny Lubelskiej i Wołyńskiej oraz Polesia 

Lubelskiego. Wschodnią granicę powiatu stanowi granica państwowa z Ukrainą,  

od południowego zachodu graniczy z powiatem tomaszowskim, od zachodu z powiatem 

zamojskim, a od północy z powiatem chełmskim. Siedzibą powiatu jest miasto Hrubieszów 

położone w  odległości 120 km od  Lublina i 300 km  od Warszawy. 
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2.2 Sytuacja demograficzna powiatu   

Ludność powiatu hrubieszowskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku liczyła  

67 662 osoby. Od trzech lat obserwujemy tendencje stałego zmniejszania się ludności, 

zarówno w mieście jak i na wsi. W związku z powyższym cały obszar jest stosunkowo słabo 

zaludniony – średnia gęstość zaludnienia w 2012 roku wyniosła 53 osoby na km
2
.  Poniższa 

tabela przedstawia odpowiednio powierzchnię, liczbę sołectw i liczbę miejscowości  

w poszczególnych gminach oraz liczbę ludności w latach 2010-2012. 

Powierzchnia i ludność powiatu 

Nazwa jednostki 

administracyjnej 

Powierzchnia 

gminy (km
2
) 

Liczba 

sołectw 

Liczba 

miejscowości 

Ludność ogółem 

2010 2011 2012 

Powiat Hrubieszowski 1 268,02 175 226 68858 68205 67 662 

Miasto Hrubieszów 33,03  - 1 18915 18836 18731 

Gmina Dołhobyczów 212,61 26 40 6075 5965 5904 

Gmina Horodło 130,22 15 15 5675 5607 5546 

Gmina Hrubieszów 259,21 36 37 10621 10569 10445 

Gmina  Mircze 234,88 29 30 7771 7660 7639 

Gmina Trzeszczany 90,29 14 14 4684 4618 4572 

Gmina Uchanie 120,63 27 29 4996 4941 4891 

Gmina Werbkowice 187,15 28 30 10121 10009 9934 

Źródło: Bank Danych Lokalnych – GUS  

W powiecie znajduje się jedno miasto i 225 miejscowości wiejskich. Analizując 

powyższe dane możemy zaobserwować, że największa koncentracja ludności znajduje  

się w mieście Hrubieszowie, gminie Hrubieszów oraz w gminie Werbkowice. Natomiast 

najmniej ludności zamieszkuje gminę Trzeszczany.  

Poziom wykształcenia ludności  

 Zasoby ludzkie stanowią niezwykle istotny czynnik w aspekcie rozwoju gospodarczego. 

Struktura mieszkańców, dostępność różnego typu miejsc pracy i kwalifikacji, wykształcenie, 

z którym rośnie mobilność zawodowa pracowników, a także postawy pracownicze  

w połączeniu z jakością stosunków międzyludzkich w pracy i etyką pracy decydują 

o potencjale powiatu i tworzą specyficzny klimat gospodarczy wpływający na atrakcyjność 

gospodarczą regionu.  
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Poziom wykształcenia ludności w powiecie hrubieszowskim  

Lp. Wykształcenie Liczba osób % 

1. Wyższe 6 305 8,48 % 

2. Średnie i policealne  18 332 24,68 % 

3. Średnie zawodowe 10 460 14,08 % 

4. Średnie ogólnokształcące  6 497 8,75 % 

5. Zasadnicze zawodowe  11 666 15,70 % 

6. Gimnazjalne  3 370 4,54 % 

7. Podstawowe ukończone 16 198 21,80 % 

8. 
Podstawowe nieukończone i bez 

wykształcenia szkolnego 
1 464 1,97 % 

Źródło: Bank Danych Statystycznych – GUS – Narodowy spis powszechny ludności 2011 rok.  

 

 Istotnym elementem potencjału zasobów ludzkich jest poziom wykształcenia. 

Negatywnym zjawiskiem zaobserwowanym w powiecie hrubieszowskim jest bardzo duży 

udział ludności z wykształceniem podstawowym (21,80 %) oraz zasadniczym zawodowym 

(ponad 15,70 %). Według danych ze spisu powszechnego z 2011 roku wynika, że ponad  

47% ludności powiatu posiada wykształcenie średnie i policealne, średnie zawodowe oraz 

średnie ogólnokształcące, a niewiele, bo tylko 8,48% to osoby z wykształceniem wyższym. 

Pozostały odsetek, nie całe 2 %, to ludność bez żadnego wykształcenia.  

2.3. Problemy społeczne w powiecie hrubieszowskim 

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

które postrzegane są przez członków społeczeństwa jako istotne dolegliwości domagające  

się  przeciwdziałania, ograniczenia czy rozwiązania. Występowanie problemów społecznych 

wiąże się przede wszystkim z wykluczeniem społecznym, dezintegracją społeczną oraz 

marginalizacją społeczności, której dotykają problemy społeczne.   

2.3.1. Niekorzystne zjawiska demograficzne   

Na terenie powiatu hrubieszowskiego występują niekorzystne zjawiska demograficzne 

takie jak: 

1) starzenie się społeczeństwa; 

2) ujemny przyrost naturalny.  

Starzeniem się społeczeństwa nazywamy wzrost w nim odsetka osób starych. Wzrost ten 

zależy nie tylko od wydłużenia życia, ale również, może nawet w większej mierze, od spadku 

rozrodczości, przez co maleje odsetek dzieci i młodzieży. 
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Demograficzne starzenie się społeczeństwa, wyrażające się większym udziałem osób 

starszych w społeczeństwie, pociąga za sobą wiele problemów. Należą do nich między 

innymi: 

 wzrost bezwzględnej liczby seniorów, co wiąże się ze zwiększeniem obciążenia 

systemu ochrony zdrowia kosztami opieki nad tą grupą ludności; 

 potrzeba opracowania strategicznych programów dla ludzi w starszym wieku  

w oparciu o realne rozpoznanie ich sytuacji zdrowotnej oraz społeczno-ekonomicznej; 

 potrzeba pomocy w organizacji życia i zaspokajaniu potrzeb nie tylko tych osób 

starszych, których samodzielność jest ograniczona, ale i przeważającej większości 

starszej generacji, zachowującej przez długi okres życia sprawność i wykazujących 

wysoki poziom aktywności życiowej; 

 potrzeba wiedzy o procesach starzenia się organizmu oraz o biologicznych, 

medycznych i społecznych konsekwencjach tego procesu i możliwościach wspierania 

osób starszych z myślą o zachowaniu przez nie samodzielności; 

 opracowanie programów profilaktycznych, mających na celu zachowanie sprawności 

fizycznej i psychicznej do późnego wieku i ograniczenie kosztów opieki medycznej  

i usług opiekuńczych; 

 zapewnienie szkolenia lekarzy pierwszego kontaktu w zakresie geriatrii w oparciu  

o opracowane standardy opieki geriatrycznej oraz popularyzację tej specjalizacji 

wśród lekarzy. 

Poniżej została przedstawiona tabela ukazującą szczegółowe dane statystyczne dotyczące 

wieku mieszkańców powiatu hrubieszowskiego.  

Ludność według grup wieku w powiecie hrubieszowskim w latach 2010-2012 

Wiek Lata 

2010 2011 2012 

Przedprodukcyjnym 10 250 9 927 9 676 

produkcyjnym 45 540 45 092 44 577 

poprodukcyjnym 13 068 13 186 13 409 

Razem 68 858 68 205 67 662 

Źródło: Bank Danych Lokalnych – GUS  

Struktura ludności według podziału na podstawowe grupy wiekowe na dzień  

31.12.2012 r. wskazuje, że 14,3% ludności to osoby w wieku przedprodukcyjnym w stosunku 

do ogólnej liczby mieszkańców powiatu. Należy jednak zwrócić uwagę na postępujący 
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odpływ osób w wieku przedprodukcyjnym, co świadczy o stopniowym starzeniu  

się społeczeństwa (jest to również trend ogólnonarodowy). 

Kolejnym niekorzystnym zjawiskiem demograficznym jest ujemny wskaźnik przyrostu 

naturalnego, który powoduje, między innymi, starzenie się społeczeństwa. 

Ruch naturalny w powiecie hrubieszowskim w latach 2010-2012 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 

Urodzenia żywe  653 601 605 

w tym:  

Kobiety  318 298 316 

Mężczyźni  335 303 289 

Zgony ogółem 816 827 792 

w tym:  

Kobiety  376 407 372 

Mężczyźni  440 420 420 

Przyrost naturalny  -2,4 -3,3 -2,8 

Źródło: Bank Danych Lokalnych – GUS  

Analizując powyższą tabelę możemy stwierdzić, że pomimo zmniejszenia się zgonów 

w analizowanym okresie, przyrost naturalny w powiecie jest ujemny i jego wskaźnik wyniósł 

w 2012 roku -2,8 (przy wskaźniku -0,62 dla województwa lubelskiego). Związane jest  

to z niższą liczbą urodzin. Średni przyrost naturalny w powiecie jest sporo niższy niż średni 

na obszarze całego województwa lubelskiego, co przy wzrastającej migracji i ujemnym 

przyroście będzie przekładało się w latach następnych na tzw. efekt starzenia  

się społeczeństwa. 

W związku z powyższym, że w powiecie hrubieszowskim występuje zjawisko starzenia  

się społeczeństwa jak i ujemny przyrost naturalny to polityka społeczna powiatu powinna 

przede wszystkim skupić się na: 

 pobudzeniu świadomości społeczeństwa, że społeczeństwo starzeje się, oraz  

że w przyszłości będzie wymagało opieki;   

 rozwoju edukacyjnych form wsparcia osób starszych (m.in. uniwersytety III wieku, 

kluby seniora);  

 tworzeniu i wspieraniu organizacji działających na rzecz aktywizacji osób starszych; 

 rozwoju wolontariatu i grup samopomocowych wśród osób starszych; 

 aktywnym podejmowaniu działań w zakresie polityki prorodzinnej.     
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2.3.2. Zwiększająca się liczba rodzin korzystających z pomocy ośrodków pomocy   

społecznej   

Głównym celem instytucji pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie same pokonać. 

Ponadto  pomoc społeczna ma na celu wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających 

do zaspokojenia potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności 

człowieka przez podejmowanie działań mających na celu życiowe usamodzielnienie osób  

i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem.  

W ostatnich latach nastąpił wzrost liczby osób i rodzin, żyjących w trudnych warunkach 

materialnych. Źródła tego stanu należy upatrywać w bezrobociu, niepełnosprawności oraz 

długotrwałej chorobie, co zwykle objawia się ubóstwem, a tym samym stałym, 

zwiększającym się zapotrzebowaniem na świadczenia z pomocy społecznej. Dopełnieniem 

tego wizerunku są osoby nadużywające alkoholu, przyczyniające się do ubożenia rodzin  

i poszerzenia granic patologii społecznej. Poniżej przedstawiamy dane statystyczne,  

które ukazują problemy społeczne osób, rodzin mieszkających na terenie powiatu 

hrubieszowskiego.       

Liczba rodzin i osób w rodzinach z powiatu hrubieszowskiego korzystających z pomocy 

społecznej w latach 2011-2012 

   

 

Lp.  

 

 

Jednostka pomocy 

społecznej  

2010 2011 2012 

Liczba 

rodzin  

Liczba osób 

w rodzinach  

Liczba 

rodzin  

Liczba osób 

w rodzinach  

Liczba 

rodzin  

Liczba osób 

w rodzinach  

1. MOPS Hrubieszów  1447 3900 1323 3576 1278 3368 

2. GOPS Hrubieszów  639 2490 757 2916 787 2912 

3. GOPS Dołhobyczów  421 1513 485 1754 488 1817 

4. GOPS Horodło  548 1817 516 1533 459 1397 

5. GOPS Mircze  577 2215 575 2261 588 2254 

6. GOPS Uchanie  339 947 522 1804 478 1564 

7. GOPS Trzeszczany  625 1957 687 2245 694 2257 

8. GOPS Werbkowice  521 2047 383 1471 606 2328 

                              Razem  5 117 16 886 5 248 17 560 5 378 17 897 

Źródło: MOPS/GOPS powiat hrubieszowski  

Analizując powyższe dane możemy stwierdzić, że od trzech lat obserwujemy tendencję 

wzrostową rodzin korzystających z pomocy społecznej. Według danych za 2012 rok, liczba  

ta zwiększyła się o 5,1 % w stosunku do 2010 roku. Powyższe tendencje mają 

odzwierciedlenie w kształtowaniu się wskaźników dotyczących liczby osób w rodzinach 
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korzystających z pomocy. W wyniku wzrostu liczby rodzin korzystających z pomocy, 

analogicznie zwiększyła się o 5,98 %  liczba osób korzystających z pomocy.      

Poniżej przedstawiamy wykres wskazujący powody przyznawania pomocy przez ośrodki 

pomocy społecznej w powiecie hrubieszowskim w latach 2011-2012.    

Powody przyznania pomocy społecznej w powiecie hrubieszowskim w latach 2011-2012 

1683

1 31 208

1433

605 669

35
294

3 17 247 11 10 0
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2 27

237

1489

612 643

59

333

2 19

272
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0
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 Źródło: MOPS/GOPS powiat hrubieszowski  

Dokładną ilość przyznanej pomocy w poszczególnych gminach powiatu hrubieszowskiego 

ze względu na powód jej przyznania, przedstawia szczegółowo poniższa tabela.   



 

 

Powody przyznania pomocy społecznej w powiecie hrubieszowskim w latach 2011-2012  
Lp. 

Powody trudnej sytuacji 

  

 

Miasto 

Hrubieszów 

Gmina 

Hrubieszów 

Gmina 

Dołhobyczów 

Gmina 

Horodło 

Gmina 

Mircze 

Gmina 

Uchanie 

Gmina 

Trzeszczany 

Gmina 

Werbkowice 

 

Liczba rodzin  

 

2011 

 

2012 

 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Razem  

1. 
Ubóstwo  

440 439 264 211 199 192 207 204 142 139 139 139 138 147 154 203 
1683 (2011) 

1674 (2012) 

2. 
Sieroctwo  

1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
1 (2011) 

2 (2012) 

3. 
Bezdomność  

15 12 9 5 0 3 0 0 4 4 0 0 3 3 0 0 
31 (2011) 

27 (2012) 

4. 
Potrzeba ochrony 

macierzyństwa  
25 28 21 56 21 24 11 8 42 36 26 18 47 40 15 27 

208 (2011) 

237 (2012) 

5. 
Bezrobocie  

395 380 215 238 188 175 219 214 101 93 108 108 135 143 72 138 
1433 (2011) 

1489 (2012) 

6. 
Niepełnosprawność  

206 195 39 50 43 32 66 28 58 60 65 67 99 104 29 76 
605 (2011) 

612 (2012) 

7. 
Długotrwała lub ciężka 

choroba  
138 114 145 137 29 21 10 3 92 95 67 68 154 152 34 53 

669 (2011) 

643 (2012) 

8. 
Przemoc  

4 3 1 7 0 0 0 1 3 31 17 6 10 11 0 0 
35 (2011) 

59 (2012) 

9. 
Alkoholizm   

84 88 19 23 4 6 1 0 46 47 43 28 50 57 47 84 
294 (2011) 

333 (2012) 

10. 
Narkomania   

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
3 (2011) 

2 (2012) 

11. 

Trudności w 

przystosowaniu się do 

życia po opuszczeniu 

zakładu karnego  

4 11 2 0 0 1 1 1 3 4 2 1 2 1 3 0 
17 (2011) 

19 (2012) 

12. 

Bezradność w 

sprawach opiekuńczo-

wychowawczych 

 

8 6 36 57 0 34 1 0 75 74 55 43 46 33 26 25 
247 (2011) 

272 (2012) 

13. 
Zdarzenia losowe  

1 1 1 0 1 0 0 0 4 2 0 0 2 2 2 0 
11 (2011) 

5 (2012) 

14. 
Sytuacja kryzysowa  

0 0 5 2 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 1 0 
10 (2011) 

5 (2012) 

15. 
Klęska żywiołowa   

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

Źródło: MOPS/GOPS powiat hrubieszowski  



Analizując powyższe dane statystyczne, najczęstszą przyczyną korzystania rodzin  

z pomocy ośrodków pomocy społecznej na terenie powiatu hrubieszowskiego jest ubóstwo  

i bezrobocie. Ubóstwo było głównym powodem udzielania wsparcia, częstszym nawet  

niż bezrobocie. Jednakże wskaźnik w obu przypadkach kształtuje się na bardzo wysokim 

poziomie. W roku 2012 nieznacznie spadła, o 0,58%, liczba rodzin objęta wsparciem z tytułu 

ubóstwa. Natomiast liczba rodzin objęta pomocą z tytułu bezrobocia w 2012 roku wzrosła  

o 3,9% w stosunku do roku 2011. Kolejnym powodem udzielania pomocy była długotrwała  

lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność. Ponadto w 2012 roku nastąpił ponad 13% wzrost 

rodzin, które korzystały z pomocy z powodu alkoholizmu, ponad 10% wzrost rodzin, które 

objęte były pomocą z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz 

prawie 14% wzrost rodzin objętych pomocą z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa. 

Jednocześnie w 2012 roku nastąpił ponad 68% wzrost rodzin korzystających z pomocy  

z powodu przemocy w rodzinie. Pozostałe powody przyznawania pomocy pozostają  

na podobnym poziomie. Ze wsparcia pomocy społecznej z powodu narkomanii oraz sieroctwa 

korzystało najmniej osób. 

Troska o osoby, rodziny i całe środowiska lokalne doświadczające ubóstwa, 

i w związku z tym narażonych na wykluczanie zarówno z rynku pracy i innych obszarów 

życia społecznego, stanowi misję dla instytucji społecznych. W związku z powyższym 

instytucje społeczne w powiecie hrubieszowskim powinny podjąć szersze działania  

w kierunku: 

 wypracowania i wdrożenia innowacyjnych metod pracy z osobami wykluczonymi 

społecznie; 

 rozwinięcia szerszej współpracy między instytucjami, organizacjami pozarządowymi 

zajmującymi się działaniami w obszarze pomocy społecznej i rynku pracy; 

 integracji społecznej i zawodowej adresowanej do osób wykluczonych z rynku pracy, 

która będzie służyć podnoszeniu ich kompetencji życiowych i zawodowych w stopniu 

umożliwiającym wejście lub powrót na rynek pracy; 

 umożliwiania samodzielności życiowej, której wyrazem jest pełnienie ról w rodzinie  

w sposób sprzyjający jej funkcjonalności, uczestnictwo na rynku pracy i aktywność 

obywatelska w sferze publicznej, w tym zaangażowanie w życie społeczności lokalnej;  

 tworzenia spółdzielni socjalnych, które stwarzają szanse powrotu na rynek pracy 

osobom z grup słabszych i marginalizowanych, a ponadto, jak się wydaje, to one mogą 

stać się jednym z głównych dostarczycieli wielu usług społecznych; 
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 wsparcia osób, rodziny i społeczności doświadczających trudności życiowych  

i wykluczeń w procesie odzyskiwania przez nie samodzielności życiowej i możliwości 

samostanowienia oraz pośrednictwa pomiędzy nimi.  

2.3.3. Bezrobocie  

Powiat hrubieszowski jest terenem o wysokiej stopie bezrobocia, które na koniec  

2012 roku osiągnęło wartość 19,7% (5795 osób). W porównaniu z danymi z końca 2010 roku 

wskaźnik stopy bezrobocia zwiększył się o 1,4%. Wzrastający poziom bezrobocia w powiecie 

hrubieszowskim jest skutkiem braku proporcji między zasobem siły roboczej a przyrostem 

nowych miejsc pracy. Brak wyżej opisanych proporcji wynika głównie z pogarszającej się 

koniunktury gospodarczej; z następstw restrukturyzacji i likwidacji przedsiębiorstw 

produkcyjnych z otoczenia rolnictwa i sektora handlu oraz innych dziedzin życia 

gospodarczego w związku z realizowanymi reformami państwa. Poniższy wykres przedstawia 

liczbę bezrobotnych oraz stopę bezrobocia w latach 2010-2012. 

Bezrobocie rejestrowane w latach 2010-2012 
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          Źródło: Bank Danych Lokalnych – GUS  
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Poniższa tabela przedstawia liczbę osób bezrobotnych z podziałem na wykształcenie. 

Wykształcenie osób bezrobotnych w latach 2010-2012 

Wykształcenie  Liczba osób 

bezrobotnych na 

31.12.2010 

Liczba osób 

bezrobotnych na 

31.12.2011 

Liczba osób 

bezrobotnych na 

31.12.2012 

Wyższe  455 565 601 

Policealne i średnie 

zawodowe 

1298 1300 1440 

Średnie 

ogólnokształcące  

637 695 735 

Zasadnicze 

zawodowe  

1364 1410 1510 

Gimnazjalne, 

podstawowe i 

niepełne 

podstawowe   

1459 1422 1509 

Razem  5213 5392 5795 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie 

Z analizy powyższej tabeli wynika, iż największy (ponad 52%) odsetek bezrobotnych 

stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym. Natomiast osoby z wykształceniem 

wyższym stanowią najmniejszy odsetek osób bezrobotnych wynoszący odpowiednio w roku: 

2010 – 8,7%; 2011 – 10,5%; 2012 – 10,4%. 

Struktura bezrobocia z uwzględnieniem wieku. 

Przedział wiekowy  Liczba osób 

bezrobotnych na 

31.12.2010 

Liczba osób 

bezrobotnych na 

31.12.2011 

Liczba osób 

bezrobotnych na 

31.12.2012 

18-24 1298 1355 1394 

25-34 1738 1797 1944 

35-44 912 970 1086 

45-54 867 817 879 

55 i więcej  398 453 492 

Razem  5213 5392 5795 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie 

Analizując powyższą tabelę, wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Hrubieszowie, dominują dwie grupy osób bezrobotnych tj. w wieku  

25-34 lata i 18-24 lata. Pierwsza grupa w 2012 roku stanowiła 33,54% ogółu 

zarejestrowanych bezrobotnych, a druga grupa stanowiła 24,06%. Trzecią grupę osób 

bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 35-44 lata – 18,74%, a czwartą grupę stanowiły 
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osoby w wieku 45-54 lata – 15,17%. Najmniejszą grupę bezrobotnych w roku 2012 stanowiły 

osoby w wieku 55 i więcej lat – 8,49%. Z analizy struktury wieku bezrobotnych wynika,  

że ponad 50 % zarejestrowanych bezrobotnych nie przekracza 34 roku życia, a zdecydowana 

większość jest w wieku mobilnym, tj. do 44 lat. Oznacza to, że większość zarejestrowanych 

bezrobotnych w powiecie jest w wieku najwyższej aktywności zawodowej, wśród której 

dominuje młodzież.   

Liczba osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w latach 2010-2012.   

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie   

Jedną z najbardziej niekorzystnych cech występowania bezrobocia w powiecie 

hrubieszowskim jest długi okres pozostawania bezrobotnych w ewidencji urzędu pracy.  

Im dłużej osoba pozostaje bez zatrudnienia, tym trudniej jej jest wrócić na rynek pracy. 

Największy wzrost osób bezrobotnych w latach 2010-2012 stanowiły osoby pozostające bez 

pracy powyżej 24 miesięcy.  
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Analiza zgłaszanych przez pracodawców wolnych miejsc pracy w wybranych branżach 

w latach 2010-2012.  

Branża  2010 2011 2012 

Działalność usługowa  443 234 365 

Działalność handlowa  98 133 186 

Budownictwo  122 243 79 

Działalność transportowa  70 106 83 

Administracja publiczna  234 140 162 

Edukacja  42 31 72 

Opieka zdrowotna i 

pomoc społeczna  

68 59 44 

Usługi gastronomiczne  42 46 58 

Działalność mechaniczna  25 17 16 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie 

Z przeprowadzonej analizy zgłaszanych przez pracodawców wolnych miejsc pracy 

wynika, iż w 2012 roku największe zapotrzebowanie wystąpiło w branżach: działalność 

usługowa, handlowa oraz administracja publiczna. Obserwujemy także systematyczny wzrost 

zapotrzebowania w branży edukacja oraz usługi gastronomiczne. Ponadto w 2012 roku 

nastąpił znaczny spadek zgłaszanych wolnych miejsc pracy w branży budownictwo  

w porównaniu do 2011 roku.  

  Z przeprowadzonej analizy sytuacji na rynku pracy w województwie lubelskim w 2012 

roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie wynika, że powiat hrubieszowski znajduje 

się na drugim miejscu wśród wszystkich powiatów województwa lubelskiego, gdzie 

odnotowano najwyższą stopę bezrobocia (19,7%). W związku z powyższym powiat musi 

podejmować aktywne działania mające na celu stopniowe obniżenie poziomu bezrobocia 

między innymi poprzez: 

 aktywizację społeczno-zawodową osób bezrobotnych; 

 wprowadzenie nowych form aktywizacji; 

 współpracę międzysektorową i interdyscyplinarną, sprawne mechanizmy wymiany 

informacji pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej i rynku 

pracy; 

 upowszechnianie idei partnerstw międzysektorowych na rzecz integracji społecznej; 

 podejmowanie działań zmierzających do lokowania nowych inwestycji na terenie 

powiatu, zwiększających nowe miejsca pracy.  
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2.3.4.  Niepełnosprawność  

Osoby z niepełnosprawnością są jedną z najbardziej zmarginalizowanych grup  

w społeczeństwie. Ciągle doświadczają dużych barier w dostępie do różnych dziedzin życia 

społecznego, a istniejące bariery środowiskowe często stanowią większą przeszkodę  

w społecznej partycypacji niż ich funkcjonalne ograniczenia. W życiu każdego człowieka 

pojawiają się momenty mniejszych lub większych możliwości czy też ograniczeń fizycznych. 

To, co obecnie jest dla nas łatwo dostępne, za kilka lat może być barierą nie do pokonania.  

Duża liczba osób niepełnosprawnych w powiecie hrubieszowskim powoduje konieczność 

podjęcia kompleksowych działań, mających na celu zapewnienie warunków do pełnego  

i na miarę możliwości, samodzielnego funkcjonowania we wszystkich sferach życia, zarówno 

na poziomie indywidualnym, jak i społecznym.  

Osoby niepełnosprawne posiadają potrzeby takie same, jak osoby sprawne, dlatego  

też winny być one zaspokajane na poziomie adekwatnym dla całej społeczności. Grupa  

ta wymaga jednak objęcia dodatkowymi działaniami kompensującymi negatywne zjawiska 

towarzyszące niepełnosprawności, a także pomocy i wsparcia ze strony innych,  

w szczególności ze strony rodziny, grup wsparcia, jak również odpowiednich służb 

samorządowych z obszaru: zdrowia, edukacji, pomocy społecznej i zatrudnienia.  

 W kraju nie funkcjonuje żaden system, który na bieżąco określałby liczbę osób 

niepełnosprawnych. Dane dotyczące osób niepełnosprawnych są wielkościami 

szacunkowymi, a ich struktura opiera się na ostatnim przeprowadzonym powszechnym spisie 

ludności, który odbył się w 2002 roku.    

 Jak wykazał przeprowadzony w 2002 roku powszechny spis ludności, w powiecie 

hrubieszowskim była znaczna liczba osób niepełnosprawnych, która wynosiła 14 430 osób,  

co dawało 20% w stosunku do ogółu ludności powiatu.  

Osoby niepełnosprawne według płci i miejsca zamieszkania 

Ogółem Mężczyźni Kobiety 
Miasto Wieś 

Razem Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety 

14 430 6 620 7 810 3 388 1 585 1 803 11 042 5 035 6 007 
Źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie 2002 rok  

 Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli, ponad 3/4 osób niepełnosprawnych 

powiatu hrubieszowskiego to mieszkańcy wsi (76,5%), natomiast pozostała, niecała 1/4 
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(23,4%), to mieszkańcy miasta. W populacji osób niepełnosprawnych przeważają kobiety  

i stanowią one 54% ogółu osób niepełnosprawnych w naszym powiecie. 

 Z przekazanych danych przez ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu 

hrubieszowskiego wynika, że z roku na rok wzrasta liczba rodzin które, korzystają z pomocy  

z tytułu niepełnosprawności (w 2012 roku liczba rodzin wyniosła 612).    

Poniżej przestawiamy dane statystyczne z Powiatowego Zespółu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w Hrubieszowie dotyczące osób powyżej 16 roku życia ubiegających 

się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i osób przed 16 rokiem życia 

ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.  

Liczba i cel złożenia wniosków do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności przez osoby powyżej 16 roku życia w latach 2010-2012 

 

Lp. 

 

Cel złożenia wniosku 

Liczba wniosków 

2010 2011 2012 

1. Odpowiednie zatrudnienie  165 183 191 

2. Szkolenie  3 0 4 

3. Uczestnictwo w warsztatach terapii 

zajęciowej  

7 9 16 

4. Konieczność zaopatrzenia w 

przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze   

114 102 87 

5. Korzystanie z systemu 

środowiskowego wsparcia w 

samodzielnej egzystencji (korzystanie z 

usług socjalnych, opiekuńczych, 

terapeutycznych i rehabilitacyjnych) 

227 204 214 

6. Zasiłek stały  0 0 0 

7. Zasiłek pielęgnacyjny  241 249 249 

8. Korzystanie z karty parkingowej  58 63 70 

9. Inne  275 448 328 

                    Razem  1090 1258 1159 
Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

Liczba i cel złożenia wniosków do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności przez osoby do 16 roku życia w latach 2010-2012 

 

Lp. 

 

Cel złożenia wniosku 

Liczba wniosków 

2010 2011 2012 

1. Zasiłek pielęgnacyjny  134 142 100 

2. Zasiłek stały  42 28 34 

3. Inne  6 11 15 

Razem 182 181 149 
Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
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Poniżej w sposób tabelaryczny ujęto ilość wydanych orzeczeń przez Powiatowy Zespół  

ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Hrubieszowie od 2010 do 2012 roku, według 

przyczyny niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia.



 

Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia w latach 2010-2012. 
Lp.  Przyczyna 

niepełnosprawności  

2010 2011 

 

2012 

Stopnie niepełnosprawności   

Razem  

Stopnie niepełnosprawności  

Razem  

Stopnie niepełnosprawności  

Razem  Znaczny  Umiarkowany  Lekki  Znaczny  Umiarkowany  Lekki  Znaczny  Umiarkowany  Lekki  

1 Upośledzenie umysłowe 9 25 0 34 9 21 0 30 7 34 1 42 

2 Choroby psychiczne 21 26 18 65 29 57 16 102 15 37 23 75 

3 Zaburzenia głosu, mowy 

i choroby słuchu 

2 3 34 39 6 4 22 32 9 6 30 45 

4 Choroby narządu 

wzroku 

12 34 7 53 11 21 4 36 5 16 4 25 

5 Upośledzenie narządy 

ruchu 

30 85 49 164 45 125 38 208 50 121 51 222 

6 Epilepsja  0 7 8 15 0 6 4 10 1 6 1 8 

7 Choroby układu 

oddechowego i krążenia 

53 97 72 222 63 106 71 240 61 150 91 302 

8 Choroby układu 

pokarmowego 

13 6 6 25 18 5 6 29 10 8 8 26 

9 Choroby układu 

moczowo-płciowego 

21 9 5 35 11 5 2 18 15 10 6 31 

10 Choroby neurologiczne 89 88 80 257 125 81 96 302 78 79 62 219 

11 Inne w tym schorzenia 

endokrynologiczne, 

metaboliczne, 

zaburzenia 

enzymatyczne, choroby 

zakaźne i odzwierzęce, 

zeszpecenia, choroby 

układu krwiotwórczego 

17 28 21 66 29 40 20 89 20 31 21 72 

12 Całościowe zaburzenia 

rozwojowe 

1 2 0 3 0 0 0 0 2 0 0 2 

 Razem  268 410 300 978 346 471 279 1096 273 498 298 1069 

Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Hrubieszowie



Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwięcej orzeczeń dla osób 

powyżej 16 roku życia, zarówno w 2010, 2011 jak i 2012 roku, zostało wydanych ze względu 

na choroby neurologiczne, choroby układu oddechowego i krążenia, dysfunkcje narządu 

ruchu oraz choroby psychiczne. Osoby te potrzebują najwięcej wsparcia i opieki.  

Z przedstawionych danych wynika, że najwięcej orzeczeń wydano z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności. Jednocześnie liczba wydanych orzeczeń w 2012 roku minimalnie 

zmalała w stosunku do 2011 roku.   

Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia w latach 

2010-2012  

Przyczyna niepełnosprawności  2010 2011 2012 

Upośledzenie umysłowe 16 19 8 

Choroby psychiczne 15 15 18 

Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu 8 12 4 

Choroby narządu wzroku 5 6 12 

Upośledzenie narządy ruchu 12 16 9 

Epilepsja 11 9 3 

Choroby układu oddechowego i krążenia 25 7 16 

Choroby układu pokarmowego 0 3 3 

Choroby układu moczowo-płciowego 10 6 7 

Choroby neurologiczne 25 29 13 

Inne w tym schorzenia endokrynologiczne, 

metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby 

zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu 

krwiotwórczego 

11 4 9 

Całościowe zaburzenia rozwojowe 8 7 20 

Razem  146 133 122 
Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Hrubieszowie 

Z przestawionych powyżej danych wynika, że u osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem 

życia Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał najwięcej orzeczeń 

ze względu na choroby neurologiczne, choroby układu oddechowego i krążenia, choroby 

psychiczne oraz upośledzenia umysłowe. Jednocześnie należy zaznaczyć, że liczba 

wydawanych orzeczeń dla osób do 16 roku życia maleje.  

Osoby niepełnosprawne zamieszkujące powiat hrubieszowski znajdują się także  

w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Wynika to głównie z dysfunkcji zdrowotnych, 

ograniczających sprawność psychiczną i fizyczną. Ponadto, zainteresowani podjęciem pracy, 

często posiadają niewystraczające wykształcenie bądź zbyt niskie kwalifikacje zawodowe. 

Bierność osób niepełnosprawnych, niska samoocena, nieznajomość rynku pracy, obawy 

wynikające z niskich umiejętności zawodowych i społecznych zniechęcają do poszukiwania 

pracy i poprawy swojej sytuacji życiowej.  
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Poniżej w sposób tabelaryczny zostały ujęte dane statystyczne ukazujące liczbę osób 

niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie  

w latach 2010-2012, jako osoby niepełnosprawne bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne 

poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.   

Liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Hrubieszowie w latach 2010-2012 

Lata  Liczba osób 

bezrobotnych 

niepełnosprawnych 

Liczba osób 

niepełnosprawnych 

poszukujących pracy 

niepozostających w 

zatrudnieniu  

Liczba osób 

niepełnosprawnych 

bezrobotnych ogółem 

 Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

2010 64 84 42 76 106 160 

2011 56 90 48 72 104 162 

2012 74 98 52 73 126 171 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie 

 

Jak wynika z powyższej tabeli następuje stały wzrost osób niepełnosprawnych 

rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy. W ogólnej populacji osób 

niepełnosprawnych bezrobotnych jak i poszukujących pracy, jak ukazują dane, od kilku  

lat dominują mężczyźni. 

Liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych ze względu na miejsce zamieszkania 

w latach 2010-2012  

Lata  Liczba osób bezrobotnych 

niepełnosprawnych 

Liczba osób niepełnosprawnych 

poszukujących pracy 

niepozostających w 

zatrudnieniu 

 Miasto Wieś Miasto Wieś 

2010 71 77 41 77 

2011 65 81 37 83 

2012 75 97 39 86 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie 

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli, dominującą grupę osób w liczbie osób 

bezrobotnych niepełnosprawnych jak i osób niepełnosprawnych poszukujących pracy  

niepozostających w zatrudnieniu, stanowią mieszkańcy wsi.   
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Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych według poziomu wykształcenia w latach 

2010-2012  

Wykształcenie 2010 2011 2012 

Wyższe  11 12 17 

Policealne i średnie 

zawodowe 

26 26 29 

Średnie 

ogólnokształcące 

20 14 18 

Zasadnicze 

zawodowe  

40 51 51 

Gimnazjalne i 

podstawowe  

51 43 57 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie 

Osoby niepełnosprawne bezrobotne pozostające w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy  

w Hrubieszowie charakteryzują się niskim poziomem wykształcenia. Większość osób 

niepełnosprawnych posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz gimnazjalne i niższe. 

Odpowiednio, kolejną grupę stanowią osoby z wykształceniem policealnym i średnim 

zawodowym, następnie z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. Wyższe 

wykształcenie, w stosunku do wszystkich osób niepełnosprawnych bezrobotnych, posiadało 

odpowiednio w roku: 2010 – ponad 7%, 2011 – ponad 8% osób, w 2012 – ponad 9%.  

Liczba osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu 

według poziomu wykształcenia w latach 2010-2012 

Wykształcenie 2010 2011 2012 

Wyższe  5 8 6 

Policealne i średnie 

zawodowe 

17 13 20 

Średnie 

ogólnokształcące 

5 3 6 

Zasadnicze 

zawodowe  

27 37 39 

Gimnazjalne i 

podstawowe  

64 59 54 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie 

Jak wynika z przedstawionej tabeli, osoby niepełnosprawne poszukujące pracy, 

charakteryzują się także niskim poziomem wykształcenia. Większość osób 

niepełnosprawnych posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne oraz niższe.  
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Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych według stażu pracy w latach 2010-2012   

Staż pracy 2010 2011 2012 

bez stażu  28 36 37 

do 1 roku 23 14 32 

1-5 lat 29 31 27 

5-10 lat   21 19 25 

10-20 lat   32 25 25 

20-30 lat 13 17 19 

30 lat i więcej 2 4 7 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie 

Według danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że ze względu na staż pracy 

nie ma wiodącej grupy osób niepełnosprawnych bezrobotnych, a najmniej takich osób jest  

w przedziale 20-30 lat i powyżej 30 lat.  

Liczba osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu 

według stażu pracy w latach 2010-2012  

Staż pracy 2010 2011 2012 

bez stażu  105 100 87 

do 1 roku 5 9 12 

1-5 lat 0 2 6 

5-10 lat   3 2 5 

10-20 lat   3 5 10 

20-30 lat 1 1 3 

30 lat i więcej 1 1 2 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie 

Według danych zamieszczonych w powyższej tabeli wynika, że pomimo zauważalnego 

spadku, największą ilość osób niepełnosprawnych poszukujących pracy zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie pracy w Hrubieszowie, stanowią osoby bez stażu pracy, 

odpowiednio 89% w 2010 roku, 83% w 2011 roku oraz 80% w 2012 roku.  

 

 

 

 

 



 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Hrubieszowskim  

na lata 2014-2020 

 

27 
 

Liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych według rodzaju niepełnosprawności 

w latach 2010-2012 

Rodzaj 

niepełnosprawności  

Liczba osób 

niepełnosprawnych 

bezrobotnych 

Liczba osób niepełnosprawnych 

poszukujących pracy 

niepozostających  

w zatrudnieniu  

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Upośledzenie umysłowe 2 4 4 20 26 15 

Choroby psychiczne  22 21 26 2 5 8 

Zaburzenia mowy, głosu, 

słuchu 

2 2 6 1 1 2 

Choroby narządu wzroku 11 9 8 2 4 7 

Upośledzenie narządu  

ruchu 

26 21 30 2 1 6 

Epilepsja 7 10 7 1 2 3 

Choroby układu 

oddechowego i krążenia 

19 14 18 2 1 1 

Choroby układu 

pokarmowego 

0 2 1 1 1 1 

Choroby układu 

moczowo-płciowego 

1 3 3 0 0 0 

Choroby neurologiczne  22 25 34 4 6 11 

Inne, w tym schorzenia: 

endokrynologiczne, 

metaboliczne, zaburzenia 

enzymatyczne 

36 35 22 83 73 71 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie 

 

Biorąc pod uwagę powyższe dane, według rodzaju niepełnosprawności, wśród osób 

niepełnosprawnych bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Hrubieszowie najwięcej osób jest w grupie - inne schorzenia, w tym: schorzenia 

endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne oraz w grupach - upośledzenie 

narządu ruchu, choroby neurologiczne i choroby psychiczne. Natomiast biorąc pod uwagę 

liczę osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, 

odnotowany został w 2012 roku spadek osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako 

poszukujące pracy. Wśród osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających  

w zatrudnieniu dominują osoby z grupy – inne schorzenia, w tym: schorzenia 

endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne. Kolejną grupę stanowią osoby  

z upośledzeniem umysłowym. Pozostałe rodzaje schorzeń stanowią bardzo mały odsetek  

w stosunku do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy.         
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Liczba osób niepełnosprawnych zarejesrtowanych według wieku w latach 2010-2012  

Wiek   Liczba osób 

niepełnosprawnych 

bezrobotnych 

Liczba osób 

niepełnosprawnych 

poszukujących pracy 

niepozostających  

w zatrudnieniu  

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

18-24 14 13 16 11 9 9 

25-34 25 30 34 62 55 45 

35-44 30 24 31 21 35 33 

45-54 47 47 50 12 13 17 

55-59 28 28 30 10 4 15 

60 – i 

więcej  

4 4 11 2 4 6 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie 

Analizując dane przedstawione w powyższej tabeli można stwierdzić, że w grupie osób 

niepełnosprawnych bezrobotnych najwięcej jest osób w przedziale wiekowym 45-54 lata,  

a najmniej jest osób w wieku 60-i więcej oraz 18-24 lata. Natomiast w grupie osób 

niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy najwięcej jest osób w wieku 25-34 

lata i 35-44 lata. W pozostałych grupach wiekowych jest znacząco mniej osób. Wszystkie osoby 

niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie są w wieku 

aktywności zawodowej.   

Statystyka Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie uwzględnia jedynie osoby oficjalnie 

zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Rozmiar 

zjawiska jest prawdopodobnie większy od oficjalnych danych. 

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych  

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania  

i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie  

jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy. 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizuje Powiatowy 

Urząd Pracy w Hrubieszowie. W ramach aktywizacji zawodowej osoby niepełnosprawne  

są objęte poniżej przedstawionymi działaniami, które finansowane są ze środków  

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych, Funduszu Pracy  

i Europejskiego Funduszu Społecznego.   
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Zadania finansowane ze środków PFRON w latach 2010-2012 

Nazwa zadania Rok 

2010 2011 2012 

Ilość 

osób 

Wartość 

 

Ilość 

osób 

Wartość Ilość 

osób 

Wartość 

art.11 instrumenty i usługi 

rynku pracy 

16 81 457 26 129 912 27 178 646 

art. 12 a - jednorazowe 

środki na podjęcie 

działalności gospodarczej i 

rolniczej i wniesienia 

wkładu do spółdzielni 

socjalnej 

0 0 2 60 000 0 0 

art. 26 e wyposażenie miejsc 

pracy 

2 54 000 0 0 3 138 000 

art. 40 - szkolenia 0 0 1 2 757 1 3 642 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie 

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu 

Społecznego w latach 2010-2012 

Nazwa zadania Rok 

2010 2011 2012 

Ilość 

osób 

 

Ilość 

osób 

Ilość 

osób 

Poradnictwo zawodowe i 

informacja zawodowa 

57 38 23 

Skierowanie na roboty 

publiczne 

12 10 5 

Prace interwencyjne 10 7 19 

Osoby zatrudnione z 

własnych środków przez 

pracodawców 

43 49 52 

Zajęcia aktywizacyjne 17 38 28 

Szkolenia z zakresu 

aktywnego 

poszukiwania pracy 

2 3 1 

Szkolenia zawodowe 24 4 6 

Staże 38 15 12 

Dotacja na rozpoczęcie 

działalności 

gospodarczej 

3 1 1 

Prace społecznie 

użyteczne 

0 0 1 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie 
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Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym 

uczestnictwa w życiu społecznym. Jest realizowana przede wszystkim przez: 

1) wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby 

niepełnosprawnej; 

2) wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych; 

3) likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, 

transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępu do informacji; 

4) kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających 

integracji z osobami niepełnosprawnymi. 

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Hrubieszowie. Zadania te finansowane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Starostwa.     

Poniższa tabela przedstawia rodzaj zadania oraz wydatki finansowe poniesione w latach 

2010-2012 na rehabilitację społeczną finansowaną ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Wydatki finansowe poniesione w 2010-2012 roku ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

 

 

Nazwa zadania 

Rok 

2010 2011 2012 

Ilość 

osób 

Wartość 

 

Ilość 

osób 

Wartość Ilość 

osób 

Wartość 

Dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów 

w turnusach rehabilitacyjnych 

211 148 572 93 73 430 233 193 719 

Dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych  

w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych 

13 63 640 14 76 717 26 175 074 

Dofinansowanie likwidacji barier                       

w komunikowaniu  

się w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych 

8 9 039 14 15 075 29 48 084 

Dofinansowanie likwidacji barier 

technicznych w związku z 

indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych 

 

11 9 567 33 23 830 47 54 923 
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Dofinansowanie sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych 

168 6 936 205 13 638 255 21 171 

Dofinansowanie zaopatrzenia w 

sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne  i środki pomocnicze 

przyznawane osobom 

niepełnosprawnym 

318 264 403 373 231 315 457 289 742 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie  

 Dodatkowo w ramach rehabilitacji społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Hrubieszowie realizuje od 2012 roku Pilotażowy Program Aktywny Samorząd, który 

skierowany jest do osób niepełnosprawnych. Celem programu jest wyeliminowanie  

lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu 

społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.  

W 2012 roku pomocą objęto 18 osób niepełnosprawnych  na łączną kwotę 76 491,08 zł. 

 Formy i zakres udzielonego dofinansowania w 2012 roku dla osób niepełnosprawnych  

w poszczególnych obszarach był następujący: 

1) dofinansowanie kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz  

z oprogramowaniem (obszar B1) – liczba złożonych wniosków 3 z tego zostało 

zrealizowane 2 wnioski na łączną kwotę 9 619,20 zł;    

- dofinansowanie kosztów zakupu urządzeń lektorskich (obszar B2) – liczba złożonych 

wniosków 1, zrealizowany 1 na łączną kwotę 1 661,40 zł; 

- dofinansowanie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  

(obszar C) – liczba złożonych wniosków 6 z tego jeden zweryfikowany negatywnie,  

4 zrealizowane na łączną kwotę 41 740,00 zł; 

- dofinansowanie kosztów zakupu dodatkowego wyposażenia, części zamiennych  

i akumulatorów do posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym i/lub jego 

niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji 

(obszar D) – liczba złożonych 7, zrealizowanych 7 na łączną kwotę 20 500,00 zł 

- dofinansowanie kosztów za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku  

lub przedszkolu (obszar F) – liczba złożonych wniosków 4, zrealizowanych 4 na łączną 

kwotę 2 970,48 zł.  

 

 



 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Hrubieszowskim  

na lata 2014-2020 

 

32 
 

W 2013 roku głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 

ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie 

do edukacji. 

Cele szczegółowe programu to: 

1) przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej 

do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia  

się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego; 

2) przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej  

lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier  

w poruszaniu się oraz barier transportowych; 

3) umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie 

elementów wspierających ich zatrudnienie; 

4) poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym 

rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji; 

5) wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu 

terytorialnego lub organizacji pozarządowych. 

Program realizowany jest w dwóch modułach. W 2013 roku pomocą objętych zostało 34 

osoby niepełnosprawne, które uzyskały dofinansowanie na łączną kwotę 175 498,53 zł. 

Formy i zakres udzielonego dofinansowania w ramach modułu I w poszczególnych 

zadaniach był następujący: 

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej, zadanie1 - pomoc w zakupie i montażu 

oprzyrządowania do posiadanego samochodu - liczba złożonych wniosków 3 z tego 

zostały zrealizowane 2 wnioski na kwotę 9 281,45 zł; 

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie 

informacyjnym, zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 

elementów oraz oprogramowania - liczba złożonych wniosków 4 z tego zostały 

zrealizowane 3 wnioski na kwotę 15 239,25 zł; 

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się - zadanie 1- pomoc w zakupie wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - liczba złożonych wniosków 13 z tego 

zostało zrealizowanych 8 wniosków na kwotę 92 600,00 zł; 
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4) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się - zadanie 2: pomoc w utrzymaniu 

sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - 

liczba złożonych wniosków 5 z tego zostało zrealizowanych 3 wnioski na kwotę  

5 230,43 zł; 

5) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 

dla osoby zależnej- liczba złożonych wniosków 4 z tego zostało zrealizowanych  

3 wnioski na kwotę 5 456,15 zł. 

W ramach modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) 

dofinansowanie do czesnego i kosztów związanych z kształceniem uzyskało 16 osób 

niepełnosprawnych, na łączną kwotę 47 691,25 zł. 

 Na terenie powiatu hrubieszowskiego realizowana jest również rehabilitacja osób 

niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej. Warsztat terapii zajęciowej oznacza 

wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę, stwarzającą osobom niepełnosprawnym 

niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie 

pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Na terenie 

powiatu hrubieszowskiego funkcjonują trzy warsztaty terapii zajęciowej: 

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie prowadzony przez Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Hrubieszowie; 

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Oszczowie prowadzony przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Dołhobyczowie; 

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Turkowicach prowadzony przez Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło   

w Werbkowicach. 

 Łącznie, do 31 sierpnia 2012 r. w trzech warsztatach rehabilitowanych było 111 osób 

niepełnosprawnych. Od 1 września 2012 r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Turkowicach 

rozszerzył rehabilitację o 5 osób i obecnie rehabilitowanych jest 116 osób 

niepełnosprawnych, tj. w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie – 45 uczestników, 

w Oszczowie – 30 uczestników i w Turkowicach – 41 uczestników. Działalność warsztatów 

finansowana jest 90% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych i 10% ze środków Powiatu Hrubieszowskiego.  

 Poniższa tabela przedstawia koszty prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej na terenie 

powiatu hrubieszowskiego.  
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Koszty prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w latach 2010-2012  

 

 

Nazwa zadania 

Rok 

2010 2011 2012 

Wartość 

środków 

PFRON 

Wartość 

środków 

Starostwa  

 

Wartość 

środków 

PFRON 

Wartość 

środków 

Starostwa  

Wartość 

środków 

PFRON 

Wartość 

środków 

Starostwa  

Dofinansowanie 

kosztów działalności  

warsztatów terapii 

zajęciowej 

 

119 847,60 

 

133 164 

 

119 847,60 

 

133 164 

 

123 637,70 

 

137 375 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie w ramach pozyskanych środków  

z Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje od 2008 r. projekt, którego celem jest 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmacnianie konkurencyjność na rynku 

pracy osób niepełnosprawnych, poprzez integrację, szkolenia oraz rehabilitację.  

Zadania finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach  

2010-2012 

Nazwa zadania Rok 

2010 2011 2012 

Ilość 

osób 

 

Ilość 

osób 

Ilość 

osób 

Wyjazdowy warsztat 

szkoleniowy (zajęcia z 

psychologiem i doradcą 

zawodowym) 

90 111 84 

Wyjazdowy warsztaty 

szkoleniowo- 

rehabilitacyjne  

0 108 80 

Turnus rehabilitacyjny 90 0 0 

Dodatkowe zajęcia 

rehabilitacyjne  

33 99 0 

Szkolenia zawodowe  90 110 84 

Działania o charakterze 

środowiskowym 

(wyjazdy integracyjne, 

pikniki itp.) 

0 0 71 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie  

 W związku z opisaną sytuacją osób niepełnosprawnych powinny być podejmowane 

kluczowe działania mające na celu zmniejszenie skutków niepełnosprawności w powiecie 

hrubieszowskim poprzez: 
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 zwiększenie wzrostu aktywności zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych; 

 propagowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych (promocja osiągnięć 

osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia); 

 ułatwienie dostępu do edukacji osobom niepełnosprawnym oraz podnoszenie poziomu 

tej edukacji; 

 rozwój kadr instytucji i organizacji zajmujących się wsparciem osób 

niepełnosprawnych i pracą z nimi; 

 propagowanie szeroko pojętej profilaktyki niepełnosprawności przez instytucje  

i organizacje pozarządowe funkcjonujące w obszarze polityki społecznej (programy, 

projekty na rzecz podwyższania kultury zdrowotnej społeczeństwa, kultury fizycznej  

i sportu, warunków życia, pracy, odpoczynku); 

 rozszerzenie form i zasad współpracy instytucji z organizacjami pozarządowymi,  

w tym poprzez rozszerzenie katalogu zadań, które mogą być wykonywane przez 

organizacje przy współudziale i finansowaniu przez instytucje; 

 podjęcie działań związanych z utworzeniem Zakładu Aktywności Zawodowej.   

2.3.5. Piecza zastępcza  

Od 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa ta wprowadza w życie cały 

pakiet rozwiązań, które mają na celu pomoc dziecku i rodzinie zagrożonej różnego rodzaju 

dysfunkcjami. Praca z dzieckiem i rodziną rozpoczyna się na poziomie gminnym. Zdarzają 

się jednak sytuacje, gdzie mimo pracy i zaangażowania wielu osób, umieszczenie dziecka  

w pieczy zastępczej jest nieuniknione. Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej należy  

do zadań powiatu. Zadania w zakresie pieczy zastępczej, Powiat Hrubieszowski wykonuje 

za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie.  

Rozróżnia się dwie podstawowe formy pieczy zastępczej: 

1) rodzinną pieczę zastępczą, 

2) instytucjonalną pieczę zastępczą.  

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: 

1)   rodzina zastępcza: 

a)  spokrewniona, 

b)  niezawodowa, 
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c)  zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa 

specjalistyczna; 

2)   rodzinny dom dziecka. 

Natomiast instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:  

1)   placówki opiekuńczo-wychowawczej; 

2)   regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej (zadanie samorządu województwa); 

3)   interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (zadanie samorządu województwa). 

Rodzinna piecza zastępcza 

Rodzinna piecza zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania 

odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym: odpowiednie warunki 

bytowe, możliwości rozwoju fizycznego i społecznego, zaspokajania indywidualnych 

potrzeb dziecka, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz odpowiednie warunki  

do odpoczynku i organizacji czasu wolnego.   

Na terenie Powiatu Hrubieszowskiego funkcjonowało w 2012 roku 76 rodzin 

zastępczych różnego typu. Łącznie we wszystkich typach rodzin na przestrzeni 2012 roku 

przebywało 106 dzieci. W okresie ostatnich dwóch lat liczba rodzin oraz dzieci w nich 

umieszczonych utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie. W ogólnej liczbie rodzin 

zastępczych zdecydowanie dominują rodziny spokrewnione z dzieckiem, stanowiąc ponad  

70% ogółu rodzin.  W 2012 roku funkcjonowało 55 rodzin spokrewnionych dla 70 dzieci,  

15 rodzin niezawodowych dla 18 dzieci. Ponadto w naszym powiecie stopniowo wzrasta 

liczba rodzin zawodowych oraz liczba umieszczanych w nich dzieci, co stanowi prawie 17% 

dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych wszystkich typów.  Obecnie w powiecie 

funkcjonuje 6 rodzin zastępczych zawodowych, w których w 2012 roku przebywało łącznie 

18 dzieci. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe informacje dotyczące ilości rodzin 

zastępczych i liczby dzieci w nich umieszczanych w latach 2010-2012.  
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Liczba rodzin zastępczych i liczba dzieci w nich umieszczonych w latach 2010-2012 

Rodziny 

zastępcze 

 

Liczba rodzin  

Liczba dzieci umieszczonych  

w rodzinach zastępczych 

Rok 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Spokrewnione  61 67 55 82 89 70 

Niezawodowe   8 6 15 10 6 18 

Zawodowe  2 3 5 3 10 15 

Zawodowa -  

Pogotowie 

rodzinne  

1 1 1 10 7 3 

Razem  72 77 76 105 112 106 
Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie  

Instytucjonalna piecza zastępcza  

Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych należy do zadań własnych powiatu. 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza: 

1)   zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne 

potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne  

i religijne; 

2)   realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku; 

3)   umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd 

postanowi inaczej; 

4)   podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny; 

5)   zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości 

rozwojowych; 

6)   obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi; 

7)   zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 

Na terenie powiatu hrubieszowskiego nie ma żadnej całodobowej placówki opiekuńczo-

wychowawczej i w związku z tym, dzieci, w stosunku do których zostanie wydane 

postanowienie sądu o umieszczeniu w placówce, kierowane są do placówek poza powiatem. 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych 

było 22 wychowanków pochodzących z naszego powiatu.  
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Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w latach  

2010-2012 na dzień 31 grudnia 

Wyszczególnienie Liczba dzieci 

2010 2011 2012 

Dzieci w wieku 0 – 3 lata  2 1 1 

Dzieci w wieku 4 – 10 lat 4 1 6 

Dzieci w wieku 11 – 14 lat 7 6 7 

Dzieci w wieku 15 – 18 lat  4 6 8 

Dzieci w wieku powyżej 18 lat  1 1 0 

Ogółem dzieci  18 15 22 
Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie  

Biorąc pod uwagę powyższe dane oraz ilość dzieci umieszczonych w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych do  dnia 30.11.2013 r. (36 dzieci) obserwujemy wzrost liczby 

dzieci umieszczonych w tej formie pieczy zastępczej. Powyższy wzrost spowodowany jest 

umieszczaniem przez sąd dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej ze względu na częściej 

występujące problemy w postaci bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

rodziców, alkoholizm oraz przemoc, a brak możliwości umieszczenia ich w rodzinach 

zastępczych z powodu niewystarczającej ich ilości. 

Za każde dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej Powiat 

Hrubieszowski ponosi koszty w postaci średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych  

na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Łączne koszty jakie powiat 

hrubieszowski poniósł w 2010 roku wyniosły 938 129,69 zł, w 2011 roku  604 104,00 zł,  

a w roku 2012 909 011,68 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, w zależności od placówki, wyniósł w 2012 roku od 2 700,00 zł 

do 3 777,00 zł.   

Na dzień 30.11.2013 r. koszt utrzymania wychowanków przebywających w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych w okresie 11 miesięcy wyniósł łącznie 861 965,87 zł, a za cały 

rok 2013, przy nie zwiększonej ilości dzieci wyniesie – 983 654,95 zł. 

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, na podstawie przepisów ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obejmuje pomocą osoby opuszczające 

rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze  

w postaci:  

1)   przyznawania pomocy na: 

a)  kontynuowanie nauki, 
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b)  usamodzielnienie, 

c)  zagospodarowanie; 

2)   udzielania pomocy w uzyskaniu: 

a)  odpowiednich warunków mieszkaniowych, 

b)  zatrudnienia. 

W 2012 r. pomocą łącznie objęto 58 wychowanków tj. przyznano: 

- pomoc na kontynuowanie nauki dla 51 wychowanków z rodzin zastępczych; 

- pomoc na kontynuowanie nauki dla 7 wychowanków z placówek opiekuńczo-

wychowawczych;   

- pomoc na usamodzielnienie dla 8 wychowanków z rodzin zastępczych; 

- pomoc na usamodzielnienie dla jednego wychowanka z placówki opiekuńczo-

wychowawczej. 

Analizując powyższą sytuację należy podjąć działania w kierunku: 

 pozyskiwania nowych rodzin zastępczych, w tym zawodowych; 

 utworzenia rodzinnego domu dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawczej,  

ale także: 

 rozszerzenie doradztwa metodycznego dla pracowników ośrodków pomocy 

społecznej o tematykę dotyczącą pracy z rodzinami, w których istnieje zagrożenie 

umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.  

2.3.6. Przemoc w rodzinie  

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił, działanie przeciw 

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

Przemoc w rodzinie to zjawisko, które nie powinno występować, ale występuje i bardzo 

często jest ukrywane przez osoby jej doznające. Ofiary z różnych powodów nie chcą  

się ujawniać poprzez szukanie pomocy. Najbliższe osoby z otoczenia nie decydują  

się na zgłoszenie występowania przemocy, mimo świadomości rozgrywającego się dramatu. 

Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej należy do zadań własnych powiatu.  

Na terenie powiatu nie funkcjonuje ośrodek interwencji kryzysowej, ale w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie działa Punkt Interwencji Kryzysowej, który  

ma za zadanie umożliwienie rodzinie poradzenia sobie z przejściowym brakiem równowagi, 

spowodowanej pewnym krytycznym wydarzeniem, takim jak: alkoholizm, utrata pracy, 
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stosowanie przemocy przez jednego z członków rodziny, w tym zarówno przemocy fizycznej, 

jak i psychicznej.  

W Punkcie Interwencji Kryzysowej pomoc udzielana jest przez: prawnika, psychologa oraz 

pracowników socjalnych i obejmuje:  

 udzielanie specjalistycznego poradnictwa rodzinom dysfunkcjonalnym i zagrożonym 

patologiami; 

 udzielenie pomocy rodzinom mającym trudności w wypełnianiu swoich zadań; 

 współdziałanie z rodzinami w celu samodzielnego rozwiązania przez nie własnych 

problemów; 

 umożliwienie udzielenia natychmiastowej pomocy osobom i rodzinom znajdującym  

się w sytuacji ostrego kryzysu (porady telefoniczne). 

Poniższa tabela obrazuje rodzaj porad i ich liczbę, które zostały udzielone w Punkcie 

Interwencji Kryzysowej. 

Rodzaje udzielanego poradnictwa w Punkcie Interwencji Kryzysowej działającym  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie w latach 2010-2012 

Rodzaje porad  2010 2011 2012 

Liczba porad Liczba porad Liczba porad 

Psychologiczne 0 10 6 

Pedagogiczne  41 33 36 

Prawne  17 64 81 

Ogółem:  58 107 123 
Źródło: Punkt Interwencji Kryzysowej działający w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Hrubieszowie 

Analizując tabele, możemy zauważyć, że w 2012 roku wzrosła liczba udzielanych porad  

o ponad 100% w stosunku do 2010 roku. Niewątpliwie powyższa sytuacja spowodowana jest 

pojawiającymi się częściej kryzysami związanymi z przemocą, alkoholizmem członków 

rodziny oraz niewydolnością społeczną rodziny, ale także większą świadomością 

społeczeństwa.    

Skala zjawiska przemocy w rodzinie na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji  

w Hrubieszowie. 

Istotną rolę w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w powiecie hrubieszowskim 

odgrywa Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie. Policja stanowi jeden  

z podstawowych elementów systemu wsparcia ofiar przemocy.  
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Kompetencje i zadania przypisane Policji na mocy powyższych aktów prawnych nakazują: 

 ochronę zdrowia i życia oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi  

te dobra; 

 ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienia spokoju 

w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji 

publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego 

korzystania; 

 inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu 

przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie  

w tym zakresie z organami samorządowymi i organizacjami społecznymi; 

 wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie sprawców; 

 gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych; 

 interwencje w miejscu stosowania przemocy; 

 sporządzenie dokładnego opisu zdarzenia; 

 zatrzymanie sprawców przemocy stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie  

dla życia lub zdrowia ofiar, a także mienia; 

 zapewnienie doraźnego bezpieczeństwa ofiarom przemocy domowej; 

 wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy 

w przypadku zgłoszenia lub popełnienia przestępstwa; 

 zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa; 

 podjęcia działań prewencyjnych wobec sprawców przemocy; 

 udzielania informacji ofiarom przemocy o możliwości uzyskania pomocy; 

 udostępnianie dokumentacji służbowej jako dowodów w sprawie karnej wytoczonej 

przez ofiarę przeciwko sprawcy przemocy. 

Zgodnie z przepisami Zarządzenia Nr 162 Komendanta Głównego Policji z dnia  

18 lutego 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku  

z przemocą w rodzinie, w ramach procedury „Niebieskie Karty”  policjanci są zobowiązani  

do rozpoczęcia procedury i wypełnienia obligatoryjnie tzw. Niebieskiej Karty podczas 

interwencji domowej wobec przemocy w rodzinie oraz fakultatywnie podczas wykonywania 

wszystkich innych czynności służbowych, jeśli jednocześnie są spełnione dwa warunki:  
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1) policjant uzyska informację o przemocy w rodzinie lub będzie miał podejrzenie  

jej występowania; 

2) konieczne będzie udzielenie pomocy jej ofiarom.  

Zapis ten zapewnia ofiarom przemocy możliwość uzyskania pomocy (poprzez 

uruchomienie przez dzielnicowego działań interdyscyplinarnych) w każdej sytuacji, gdy tego 

potrzebują, a nie tylko w konsekwencji przeprowadzonej interwencji. 

Liczba interwencji domowych dotyczących przemocy w rodzinie w latach 2010-2012  

w powiecie hrubieszowskim.  

Lata  Liczba interwencji w powiecie 

hrubieszowskim 

2010 258 

2011 212 

2012 297 

 Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie 

Według wyżej przedstawionych danych w roku 2012 odnotowano najwięcej interwencji 

domowych związanych z przemocą w rodzinie i odpowiednio wzrost wyniósł o 15%  

w stosunku do 2010 roku i 40% w stosunku do 2011 roku.   

Według danych Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie w latach 2010-2012 

odnotowano łącznie 965 ofiar według procedury „Niebieskiej Karty”. Szczegółowe dane  

za poszczególne lata przedstawia poniższa tabela. 

Liczba ofiar przemocy domowej według procedury „Niebieskiej Karty”   

w latach 2010-2012 w powiecie hrubieszowskim.  

Lata  2010 2011 2012 

Kobiety  241 195 272 

Mężczyźni  49 41 49 

Nieletni 36 36 46 

Ogółem  326 272 367 
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie  

Z uzyskanych danych wynika, że najwięcej ofiar przemocy domowej w skali powiatu 

hrubieszowskiego stanowią kobiety. Na przestrzeni analizowanych lat stosunkowo najmniej 

liczną grupę ofiar stanowili nieletni.  
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Liczba sprawców przemocy w latach 2010-2012 w powiecie hrubieszowskim.  

Liczba 

sprawców 

przemocy  

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

Kobiety 6 20 14 

Mężczyźni 251 193 277 

Nieletni  3 2 2 

Ogółem  260 215 293 
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie  

Z uzyskanych danych z Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie wynika,  

że sprawcami przemocy domowej są przede wszystkim mężczyźni, a tylko niewielki odsetek 

stanowiły kobiety i nieletni.  

W związku ze wzrastającym negatywnym zjawiskiem przemocy w rodzinie powinny  

być  podjęte działania w kierunku: 

 utworzenia ośrodka interwencji kryzysowej, co by zwiększyło dostępności  

do poradnictwa specjalistycznego oraz zapewniło profesjonalną pomoc interwencyjno-

terapeutyczną osobom i rodzinom doświadczającym przemocy; 

 edukacji społeczeństwa i promocji działań na rzecz przeciwdziałania przemocy                  

w rodzinie; 

 realizacji programów prewencyjnych; 

 rozszerzenia doradztwa metodycznego dla pracowników ośrodków pomocy społecznej 

celem zwiększenia kompetencji i  skuteczności pracy z osobą, rodziną doznającą 

przemocy;  

 pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie poprzez realizację oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych. 

2.3.7. Ochrona zdrowia 

Na terenie powiatu hrubieszowskiego świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej 

opieki medycznej realizowane są przez lekarzy pierwszego kontaktu, a w zakresie 

specjalistycznym przez poradnie specjalistyczne. W zakresie lecznictwa szpitalnego  

realizowane świadczenia zdrowotne realizowane są przez Samodzielny Publiczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie. Świadczenia zdrowotne udzielane są w następujących 

oddziałach opieki stacjonarnej: 

 Oddział chirurgii ogólnej i ortopedyczno-urazowej, 
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 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, 

 Oddział położniczo-ginekologiczny, 

 Oddział noworodkowy,  

 Oddział dziecięcy,  

 Oddział neurologia z pododdziałem udarów mózgu,  

 Oddział rehabilitacyjny z pododdziałem wczesnej rehabilitacji neurologicznej,  

 Oddział wewnętrzny,  

 Oddział gruźlicy i chorób płuc,  

 Oddział leczenia uzależnień.  

Ilość świadczeń uzależniona jest od podpisanych kontraktów pomiędzy Narodowym 

Funduszem Zdrowia a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej  

w Hrubieszowie.   

W powiecie funkcjonuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, do której 

podstawowych celów należą: 

1) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości  

i uciążliwości środowiskowych; 

2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych; 

3) kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. 

Powyższe cele realizowane są m.in. poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego:  

1) nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc 

zbiorowego wypoczynku i rekreacji;  

2) nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami 

wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;  

3) sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów  

i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków; 

4) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w środkach transportu 

komunikacji publicznej;  

5) sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach 

pracy;  

6) działania związane z promocją i ochroną zdrowia; 

7) wykonywanie badań laboratoryjnych. 
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W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Hrubieszowie funkcjonuje: 

1) Oddział Nadzoru Sanitarnego; 

2) Oddział Laboratoryjny. 

Badania wykonywane są w ramach działalności statutowej oraz dla ludności powiatu 

hrubieszowskiego i tomaszowskiego. 

Istotnym elementem mającym duży wpływ na poziom zdrowotności mieszkańców powiatu 

jest szeroki zakres działań prozdrowotnych podejmowanych w ramach oświaty zdrowotnej  

i promocji zdrowia. 

W celu ograniczenia zachorowalności mieszkańców powiatu należy podjąć działania              

w kierunku: 

1) promowania właściwych zachowań prozdrowotnych wśród mieszkańców powiatu; 

2) profilaktyki zapobiegania chorobom zakaźnym, nadzór nad organizacją                         

i wykonawstwem szczepień ochronnych i prowadzenie działań edukacyjnych 

społeczeństwa w tym zakresie;  

3) profilaktyki zapobiegania chorobom nowotworowym – ich wczesna wykrywalność –  

poprzez prowadzenie działań edukacyjnych społeczeństwa;  

4) profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży; 

5) propagowania i zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń 

środowiska naturalnego wynikającej z działalności człowieka, 

oraz podejmować działania w kierunku:  

6) zwiększenie leczenia specjalistycznego; 

7) pozyskiwania nowoczesnego sprzętu medycznego; 

8) rozszerzenia wachlarza zabiegów medycznych wysokospecjalistycznych; 

9) rozwijania i unowocześniania bazy leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego.    

2.3.8. Edukacja  

W powiecie hrubieszowskim funkcjonują przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja  

i szkoły ponadgimnazjalne. Większość z nich to jednostki organizacyjne poszczególnych 

gmin powiatu. Placówkami oświaty prowadzonymi przez samorząd powiatowy są:  

 szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży i dorosłych,  

 gimnazjum,  
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 szkoły specjalne (szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, 

szkoła przysposabiająca do pracy).  

Liczba uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Hrubieszowski w latach 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 

Nazwa placówki Rok szkolny 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie 967 950 846 

w tym: 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa   337 332 336 

Liceum Profilowane 172 166 103 

Technikum  411 407 393 

Liceum Ogólnokształcące dla 

absolwentów zasadniczych 

szkół zawodowych   

47 45 14 

Zespół Szkół Nr 2 w Hrubieszowie  787 742 728 

w tym:  

Gimnazjum  287 284 290 

Liceum Ogólnokształcące  500 458 438 

 

Zespół Szkół Nr 3 w Hrubieszowie  618 615 588 

w tym:  

Liceum Ogólnokształcące  573 597 588 

Technikum  45 18 0 

 

Zespół Szkół Nr 4 w Hrubieszowie  206 184 175 

w tym:  

Technikum  179 149 136 

Szkoła Policealna  27 35 39 

 

Zespół Szkół w Dołhobyczowie  120 127 83 

w tym:  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  18 17 12 

Technikum  77 64 56 

Szkoła Policealna  25 46 15 

 

Zespół Szkół w Turkowicach  96 51 0 

w tym:  

Gimnazjum  0 0 0 

Liceum Profilowane  96 51 0 

Technikum  0 0 0 

 

Powiatowy Zespół Placówek 

Szkolno-Wychowawczych w 

Hrubieszowie  

107 122 135 
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w tym:  

Szkoła Podstawowa  33 49 54 

Gimnazjum  35 26 31 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  21 25 24 

Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy  

18 22 26 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie 

Analizując powyższe dane, obserwujemy tendencję spadkową w ilości uczniów  

w poszczególnych placówkach oświatowych z wyjątkiem  Powiatowego Zespołu Placówek 

Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie. Powyższy wzrost wynika między innymi  

ze zwiększonej liczby dzieci i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością oraz ze wzrostem 

wydanych orzeczeń przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Hrubieszowie  

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Największy spadek, prawie 47%, odnotowano w  stosunku roku szkolnego 2010/2011  

do roku szkolnego 2009/2010 w Zespole Szkół w Turkowicach i w związku z powyższym  

po roku szkolnym 2010/2011 placówka została zlikwidowana.    

Na terenie Powiatu Hrubieszowskiego funkcjonuje Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna, która udziela dla dzieci i młodzieży wszechstronnej pomocy psychologicznej, 

pedagogicznej oraz logopedycznej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji 

Narodowej z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie zasad działania publicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych do zadań poradni należy:  

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży; 

2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej;  

3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną 

funkcję  przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu 

problemów dydaktycznych i wychowawczych; 

4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie 

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

Powyższe zadania Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizuje przy pomocy 

psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych poprzez: diagnozę, 

konsultację, terapię, psychoedukację, doradztwo, działalność profilaktyczną, działalność 

informacyjną. 
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Ponadto w poradni Psychologiczno-Pedagogicznej działają zespoły orzekające, wydające 

orzeczenia: 

 o potrzebie kształcenia specjalnego,  

 o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 

 o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego  

lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,  

oraz wydające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.   

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, z reguły, wydawane są na cały etap 

kształcenia na określonym poziomie szkoły (np. szkoła podstawa, gimnazjum, szkoła 

zawodowa), a orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania na dany rok szkolny.    

Liczba wydanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego 

nauczania w latach szkolnych 2009/2010 – 2011/2012 

Wyszczególnienie Lata szkolne 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego  

101 143 94 

Orzeczenia o potrzebie 

indywidualnego nauczania  

44 35 27 

Źródło: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hrubieszowie  

W związku z występującym niżem demograficznym szkoły ponadgimnazjalne powinny 

rozszerzyć swoją ofertę edukacyjną zgodnie z zainteresowaniami i zdolnościami dzieci  

i młodzieży aby ograniczyć migrację uczniów poza teren powiatu, a także sprawniej reagować 

na zmieniające się potrzeby rynku pracy.  

W celu zwiększenia kompetencji rodziców, nauczycieli oraz młodzieży należy podjąć 

działania w kierunku:  

1) organizacji spotkań/warsztatów podnoszących świadomość rodziców w zakresie 

edukacyjnych potrzeb dzieci; 

2) organizacji prelekcji, wykładów, pogadanek dla rodziców i nauczycieli dotyczących 

dzieci i młodzieży;  

3) organizacji warsztatów podnoszących kompetencje zawodowe nauczycieli; 

4) organizowania i prowadzenia poradnictwa zawodowego dla młodzieży; 
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5) prowadzenie punktów konsultacyjnych udzielających bezpośredniej pomocy 

rodzicom, nauczycielom oraz dzieciom i młodzieży w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, emocjonalnych, edukacyjnych. 

W ramach badań przesiewowych w klasach zerowych należy podejmować działania 

wykrywające wady wymowy, wykrywaniu dzieci z ryzykiem dysleksji oraz, trudnościami 

dydaktycznymi. 

2.3.9. Organizacje społeczne i pozarządowe  

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami 

podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność  

nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Czasami o organizacjach pozarządowych mówi  

się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora 

przedsiębiorstw.  

Takie rozumienie organizacji pozarządowej jest zbliżone do definicji prawnej, jednakże 

zakresy tych pojęć się nie pokrywają. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „organizacjami pozarządowymi są”: 

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy  

o finansach publicznych; 

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku 

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym 

odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia. 

W związku z powyższym organizacjami pozarządowymi są nie tylko podmioty, które 

mają osobowość prawną, ale także jednostki, które tej osobowości nie mają  

(np. stowarzyszenia zwykłe, uczelniane organizacje studenckie, koła gospodyń wiejskich). 

Na terenie Powiatu Hrubieszowskiego najaktywniej działają następujące organizacje  

z zakresu polityki społecznej: 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom "Mamy Siebie"  

Celem Stowarzyszenia jest: 

 działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz dążenie  

do aktywnego uczestnictwa tych osób w życiu społecznym; 
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 zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, propagowanie zasad 

tolerancji wobec dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, stwarzanie warunków  

do integracji z osobami zdrowymi; 

 zapewnienie osobom niepełnosprawnym aktywnych form spędzania czasu wolnego 

oraz wypoczynku; 

 organizacja wymiany międzynarodowej; 

 edukacja społeczno–zawodowa; 

 szerzenie oświaty zdrowotnej; 

 działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych; 

 inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodzin, a w szczególności: 

grup wsparcia, poradnictwa, terapii psychologicznej itp.; 

 organizowanie i rozwijanie idei wolontariatu; 

 realizowanie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom; 

 współpraca z organizacjami oświatowo-wychowawczymi, organami władzy 

państwowej, samorządowej i innymi organizacjami pozarządowymi, związkami 

wyznaniowymi, instytucjami, osobami fizycznymi, organizacjami międzynarodowymi 

i zagranicznymi dla realizacji celów statutowych; 

 poznawanie przyrody i zagadnień ekologicznych, propagowanie postaw 

proekologicznych, służących rozwojowi osobowości osób niepełnosprawnych; 

 wprowadzanie najnowszych sposobów rehabilitacji i rewalidacji osób 

niepełnosprawnych; 

 prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej i szkoleniowej; 

 inspirowanie i tworzenie ośrodków specjalistycznych dla terapii, edukacji  

i rehabilitacji; 

 działalność dobroczynna na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie pochodzących  

z rodzin ubogich, patologicznych, bezrobotnych i poszkodowanych w wypadkach 

drogowych. 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Werbkowicach 

Do swoich celów statusowych stowarzyszenie zalicza: dbanie o godność ludzką, miejsce  

w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie, 

wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt 
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urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym i wspólne życie oraz przekształcać własny 

ból w gotowość niesienia pomocy innym. Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Turkowicach.  

Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Hrubieszowie 

Stowarzyszenie działa na rzecz ludzi z upośledzeniem umysłowym. Organizuje spotkania 

towarzyskie, zabawy i wycieczki. Realizacja celów terapeutycznych odbywa  

się poprzez ogólne usprawnienie i rozwój umiejętności wykonania czynności życia 

codziennego, przygotowania do życia w środowisku społecznym, między innymi przez 

rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania 

o sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w samodzielnym życiu, a także poprawę 

kondycji psychicznej, rozwijanie różnych technik terapii zajęciowej, rozwijanie 

psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy, rozwijanie podstawowych oraz 

specjalistycznych umiejętności zawodowych. Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Hrubieszowie. 

Stowarzyszenie Amazonki  w Hrubieszowie 

Celem działalności jest niesienie pomocy psychicznej i podnoszenie sprawności fizycznej 

kobiet po operacjach onkologicznych. Stowarzyszenie wspiera rodziny kobiet  

po mastektomii, gromadzi własny sprzęt do rehabilitacji. Organizuje szkolenia, wykłady  

i spotkania z profesjonalistami na temat profilaktyki chorób nowotworowych dla społeczności 

lokalnej - kobiet w różnym wieku, uczennic szkół średnich, kobiet z kół gospodyń wiejskich. 

Stowarzyszenie uczestniczy w imprezach integracyjnych w środowisku osób 

niepełnosprawnych ukierunkowanych na wymianę doświadczeń między kobietami oraz 

związanych z wypoczynkiem i rekreacją oraz zdobywaniem uprawnień w zakresie 

działalności wolontariackiej. „Amazonki” promują w różnych formach zdrowy tryb życia  

i zdrowe odżywianie. 

Hrubieszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego 

Stowarzyszenie ma na celu chronienie praw osób z zaburzeniami psychicznymi, 

podejmując działania na rzecz integracji społecznej. Usiłuje wszelkimi możliwymi sposobami 

podkreślać najszlachetniejszą, najcenniejszą wartość – życie każdego człowieka, poczucie 

bezpieczeństwa i osobistej godności. Pragnie uświadomić wszystkim, że zdrowie psychiczne 

wpływa na:  
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 lepsze radzenie sobie ze skutkami choroby,  

 sukcesy w pracy zawodowej i nauce,  

 powodzenie w życiu osobistym,  

 dobre relacje w rodzinie,  

 chęć uczestniczenia w działalności społecznej,  

 umiejętne radzenie sobie w każdej dziedzinie życia.  

Stowarzyszenie nie posiada własnych dochodów – liczy na ofiarność wspomagającą jego 

działania na rzecz dobra społecznego.  

Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Hrubieszowie  

Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące, w celu ich społecznej integracji, 

rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko 

pojętej aktywności społecznej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich. Związek 

swoje cele realizuje poprzez: 

 rejestrację i przyjmowanie niewidomych w poczet członków; 

 działania na rzecz zaopatrzenia niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny; 

 organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej niewidomych,  

a także sportu, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dorosłych i dzieci; 

 działania na rzecz aktywizacji zawodowej niewidomych, pomoc w organizowaniu  

się zawodowych środowisk niewidomych, organizowanie różnych form kształcenia  

i szkolenia zawodowego, poradnictwo  oraz pomoc w znajdowaniu zatrudnienia; 

 organizowanie konferencji, sympozjów; 

 organizowanie indywidualnej pomocy dla członków w rozwiązywaniu życiowych 

problemów; 

 działania na rzecz profilaktyki uzależnień; 

 prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz niewidomych  

z wykorzystaniem środków masowego przekazu i własnych publikacji oraz 

popularyzowanie zagadnień z zakresu profilaktyki zdrowotnej i ochrony narządu  

wzroku. 
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Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” 

Celem działalności Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”, jako organizacji 

pożytku publicznego, jest realizacja zadań ze strefy zadań publicznych, a w szczególności  

w zakresie : 

 porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,  

a także działań wspomagających rozwój demokracji; 

 działalności na rzecz wspierania organizacji pozarządowych realizujących zadania  

ze sfery zadań publicznych; 

 obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

 podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

Finansowanie realizacji wymienionych zadań odbywa się ze środków gromadzonych  

na ten cel w ramach zbiórek publicznych, zasądzonych świadczeń i nawiązek sądowych, 

otrzymanych darowizn lub dotacji oraz odpisów podatkowych. 

Jednym z głównych problemów rozwoju organizacji społecznych i pozarządowych  

w powiecie hrubieszowskim jest niewystarczający poziom współpracy między administracją 

samorządową, a sektorem pozarządowym. Jako przyczynę niskiego poziomu współpracy 

należy wskazać słabe przygotowanie merytoryczne do współpracy międzysektorowej. 

Obecnie samorząd lokalny słabo dostrzega korzyści z zaangażowania obywateli  

do codziennego zarządzania społecznością lokalną. Dane z serwisu baza.ngo.pl wskazują,  

że powiat hrubieszowski jest jednym z czterech powiatów o najniższym wskaźniku 

współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a administracją publiczną.  

W związku z powyższym aby ułatwić rozwój organizacjom społecznym  

i  pozarządowym powinny być podjęte działania takie jak: 

 wsparcie procesu powstawania partnerstw międzysektorowych w zakresie współpracy 

na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i rozwiązywania problemów społecznych; 
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 edukacja skierowana do przedstawicieli samorządów i organizacji w zakresie 

budowania współpracy; 

 edukacja skierowana do przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie 

realizacji zadań publicznych; 

 wspieranie procesu wyłaniania i kształcenia liderów społecznych.  

2.4. Identyfikacja mocnych i słabych stron powiatu - Analiza SWOT 

Analiza SWOT powiatu hrubieszowskiego w obszarze: rynek pracy i edukacja 

Mocne strony Słabe strony 

1. 1. Wzrost ofert usług rynku pracy poprzez 

pozyskiwanie środków unijnych. 

2. 2.Wykwalifikowana kadra instytucji rynku 

pracy  i placówek oświatowych. 

3. 3. Rozwinięta infrastruktura edukacyjna 

skierowana dla osób w każdym wieku, w tym 

dla osób niepełnosprawnych. 

1. 1. Wysoka stopa bezrobocia. 

2. 2. Niewystarczająca liczba miejsc pracy. 

3. 3. Niewielkie perspektywy dla młodzieży 

kończącej naukę. 

4. 4. Spadek liczby uczniów w placówkach 

oświatowych. 

5. 5. Niski odsetek ludności z wyższym 

wykształceniem.   

 

Szanse Zagrożenia 

1. Dostępność funduszy unijnych. 

2. Dostosowanie form kształcenia do 

zapotrzebowania na rynku pracy. 

3. Rozwój instytucji rynku pracy.  

4. Stworzenie korzystnych warunków do 

pozyskiwania inwestorów.   

5. Tworzenie terenów inwestycyjnych.  

1. Nieefektywne wydatkowanie środków 

unijnych. 

2. Wysokie koszty pracy. 

3. Brak świadomości rodziców w zakresie 

edukacyjnych i kulturalnych potrzeb 

dzieci.  

4. Niskie nakłady na oświatę. 

5. Brak ofert pracy.  

6. Bierna postawa osób niepełnosprawnych 

nieaktywnych zawodowo.  
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Analiza SWOT powiatu hrubieszowskiego w obszarze: zdrowie, profilaktyka 

Mocne strony Słabe strony 

1. Zapewnione ratownictwo medyczne i 

podstawowa opieka ambulatoryjna. 

2. Dostęp do niepublicznych zakładów 

opieki zdrowotnej.  

1. Niski poziom wiedzy i świadomości 

społecznej na temat profilaktyki zdrowia.  

2. Niewystarczający dostęp do 

specjalistycznych usług zdrowotnych.  

Szanse Zagrożenia 

1. Promocja działań profilaktycznych. 

2. Ułatwienie dostępu do placówek ochrony 

zdrowia. 

3. Propagowanie zdrowego stylu życia. 

4. Wzrastająca aktywność instytucji 

pozarządowych w zakresie profilaktyki i 

promocji zdrowia.  

1. Nieodpowiednie nawyki i przejmowanie 

złych wzorców rodzinnych. 

2. Słabo realizowane i wspierane programy 

edukacyjno-profilaktyczne. 

3. Niskie nakłady na opiekę medyczną.  

 

Analiza SWOT powiatu hrubieszowskiego w obszarze: rodzina i dziecko 

Mocne strony Słabe strony 

1. 1. Dobrze rozwinięta współpraca PCPR z 

gminnymi jednostkami pomocy społecznej. 

2. 2. Sprawnie działające jednostki 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo 

publiczne. 

3. 3. Promowanie rodzicielstwa zastępczego. 

4. 4. Wykwalifikowana kadra pomocy 

społecznej. 

5. 5. Systematyczne pozyskiwanie środków 

zewnętrznych na realizację zadań pomocy 

społecznej. 

6. 6. Duża liczba podmiotów i instytucji 

zaangażowanych w działania oraz 

rozwiązywanie problemów na rzecz osób 

niepełnosprawnych.  

7. 7. Realizowanie lokalnych programów 

wsparcia z zakresu pomocy społecznej w tym 

dla osób niepełnosprawnych. 

1. Braki w dostępie do specjalistycznej 

pomocy. 

2. Wzrost liczby osób korzystających  

z pomocy społecznej. 

3. Wzrost liczby rodzin niewydolnych 

wychowawczo. 

4. Deficyt rodzin zastępczych. 

5. Słaby dostęp osób niepełnosprawnych  

do usług społecznych.  

6. Zjawisko dziedziczenia biedy  

i bezradności społecznej.  

Szanse Zagrożenia 

1. Zwiększenie dostępności wsparcia 

specjalistycznego. 

2. Rozwój rodzicielstwa zastępczego. 

3. Wykorzystywanie środków unijnych na 

rozwój usług społecznych. 

1. Nasilenie się problemów społecznych 

wynikających z pogorszenia się sytuacji 

gospodarczej. 

2. Występowanie zjawiska zmęczenia, 

bezsilności i bezradności społecznej. 
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4. Podejmowanie działań na rzecz ofiar 

przemocy i sprawców przemocy. 

5. Podejmowanie działań mających na celu 

zapobieganie marginalizacji i 

wykluczeniu społecznemu.  

6. Podnoszenie skuteczności działania służb 

i instytucji odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo, eliminowanie przyczyn i 

źródeł zagrożenia.  

3. Niski poziom umiejętności 

wychowawczych rodziców. 

4. Postępujący kryzys rodziny oraz wzrost 

przemocy w rodzinie. 

5. Brak kandydatów na zawodowe i 

niezawodowe rodziny zstępcze.  

6. Koncentracja problemów w rodzinach 

korzystających z pomocy społecznej, 

narastanie zjawiska „wyuczonej 

bezradności”. 

 

 

Analiza SWOT powiatu hrubieszowskiego w obszarze: społeczeństwo, organizacje 

społeczne, pozarządowe  

Mocne strony Słabe strony 

1. Funkcjonowanie w powiecie organizacji 

pozarządowych 

2. Oferty licznych, cyklicznych imprez 

kulturalnych. 

3. Realizacja programów współpracy z 

organizacjami pozarządowymi. 

 

1. Niewystarczająca liczba liderów – 

animatorów, a jednocześnie 

niedowartościowanie osób wykazujących 

aktywność społeczną. 

2. Słabo rozwinięty wolontariat. 

3. Słabe wsparcie organizacyjne, doradcze i 

finansowe dla funkcjonujących organizacji 

pozarządowych.   

Szanse Zagrożenia 

1. Wspieranie aktywności i integracji 

społecznej. 

2. Wzrost liczby organizacji pozarządowych 

oraz promocja ich działań. 

3. Wspieranie organizacji w pozyskiwaniu 

środków zewnętrznych. 

4. Wykorzystanie potencjału organizacji 

pozarządowych w realizacji zadań 

publicznych.  

1. Brak woli samorządów do traktowania 

organizacji pozarządowych jako 

partnerów. 

2. Zbyt skomplikowane procedury 

współpracy organizacji pozarządowych  

z samorządem.  
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2.5. Misja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego  

na lata 2014-2020. 

Misja strategii jest najlepszym posumowaniem oraz sentencją, która najlepiej ujmuje 

główne, planowane cele działania samorządu. 

Celem polityki społecznej samorządu jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb 

materialnych jak i niematerialnych wszystkich grup społecznych. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na rodziny, których funkcje i struktura współcześnie ulegają zmianie, jednak 

współcześnie pozostaje ona podstawową komórką społeczną. Za niezbędne należy uznać 

wsparcie rodziny i jednostek w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, aby mogły 

czynnie uczestniczyć w rozwoju zarówno gospodarczym jak i społecznym powiatu.  

 Misja określa, jaki powinien być wizerunek powiatu w perspektywie następnych  

lat i jakie są jego priorytety w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców.   

Misja Powiatu Hrubieszowskiego brzmi: 

Tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju oraz godnego życia 

mieszkańców powiatu hrubieszowskiego, a także dążenie do zintegrowanych działań 

podnoszących poziom integracji mieszkańców przy pomocy nowoczesnych form 

rozwiązywania problemów społecznych.  
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2.6. Wizja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego 

na lata 2014-2020. 

 Wizja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego  

na lata 2014-2020 to pożądany, docelowy obraz przyszłości, który powiat chce osiągnąć  

na koniec założonych ram czasowych strategii. Jest to koncepcja sytuacji społecznej  

w przyszłości.  

Wizja Powiatu Hrubieszowskiego brzmi: 

Powiat Hrubieszowski dynamicznie rozwijającym się powiatem,  

przyjaznym dla mieszkańców, o wysokim poziomie jakości życia,  

z szeroką dostępnością do  usług społecznych oraz warunkami sprzyjającymi 

podnoszeniu poziomu lokalnego kapitału społecznego. 

Wymienione w dalszej części strategii cele służą podniesieniu poziomu życia 

mieszkańców powiatu oraz równy dostęp do oferowanych dóbr i usług. Miarą realizacji celów 

będzie zadowolenie mieszkańców z lepszego dostępu do różnych form edukacji, podmiotów 

świadczących usługi zdrowotne, jednostek pośrednictwa pracy oraz instytucji pomocowych  

w celu zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego.  
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III. CELE STRATEGICZNE I SZCZEGÓŁOWE    

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego opiera  

się na działaniach zmierzających do rozwoju społeczności lokalnej naszego powiatu, w taki 

sposób, by rozwój obejmował także osoby i rodziny obecnie z różnych przyczyn wykluczone 

społecznie. Przesłaniem strategii jest dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego 

wszystkim grupom społecznym.  

1. Cel strategiczny: 

Opieka nad dzieckiem i rodziną 

Cele szczegółowe:  

1. Promocja i rozwój zastępczej formy opieki. 

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

opiekuńczo-wychowawczych. 

3. Zapobieganie kryzysom rodziny oraz wspieranie osób i rodzin doświadczających 

kryzysów i przemocy w rodzinie. 

2. Cel strategiczny: 

Pomoc i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych i  niepełnosprawnych  

Cele szczegółowe: 

1. Zwiększenie aktywności społecznej i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób 

starszych i niepełnosprawnych. 

2. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych. 

3. Cel strategiczny: 

Ograniczenie zjawiska bezrobocia poprzez odpowiednią politykę rynku pracy w powiecie 

hrubieszowskim  

Cele szczegółowe: 

1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez realizację usług i instrumentów 

rynku pracy. 

2. Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do zasobów rynku pracy. 

3. Promocja przedsiębiorczości. 

4. Zwiększenie dostępności do rynku pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym poprzez rozwój podmiotów ekonomii społecznej (Kluby Integracji 

Społecznej, spółdzielnie socjalne, Zakład Aktywności Zawodowej, Centra Integracji 

Społecznej).  
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4. Cel strategiczny: 

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

Cele szczegółowe: 

1. Poprawa dostępu do informacji na temat funkcjonujących organizacji pozarządowych 

w powiecie.  

2. Wspieranie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. 

3. Zwiększenie wsparcia merytorycznego dla organizacji pozarządowych i społecznych.  

5. Cel strategiczny:  

Rozwój profilaktyki zdrowotnej i ochrona zdrowia  

Cele szczegółowe: 

1. Inicjowanie i promocja działań dotyczących zachowań prozdrowotnych. 

2. Zwiększenie kierunków w zakresie leczenia specjalistycznego.  

3. Pozyskiwanie nowoczesnego sprzętu medycznego. 

4. Rozszerzenie wachlarza zabiegów medycznych wysokospecjalistycznych.  

5. Rozwijanie i unowocześnianie bazy leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego.    
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IV. ZARZĄDZANIE I MONITORING STRATEGII  

4.1. System zarządzania i monitoring strategii 

Podstawą skutecznego zarządzania realizacją strategii jest określenie zasad i sposobów 

jej wdrażania, monitorowania oraz oceny realizacji.  

System zarządzania realizacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Hrubieszowskiego na lata 2014-2020 tworzą: 

1) Zespół ds. wdrażania i monitorowania strategii powołany przez Starostę 

Hrubieszowskiego, do którego zadań będzie należało: 

 monitorowanie realizacji strategii, 

 okresowa ocena stopnia realizacji zaplanowanych działań w strategii po 3 latach  

jej obowiązywania, a także analiza zasadności ewentualnej aktualizacji 

dokumentu; 

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, pełniące funkcję 

koordynatora wdrażania strategii, do którego zadań będzie należało:  

 gromadzenie dokumentacji związanej z jej wdrożeniem i realizacją,  

 dostarczanie aktualnej wersji strategii wszystkim jej realizatorom,  

 prowadzenie monitoringu w oparciu o otrzymane dane od jednostek realizujących 

zadania, 

 inicjowanie i organizowanie spotkań zespołu ds. wdrażania i monitorowania 

strategii. 

 Monitorowanie realizacji strategii pozwoli na wprowadzanie potrzebnych korekt, gdyż 

strategia jest dokumentem otwartym i należy wprowadzać w nim zmiany zgodnie  

z zachodzącymi potrzebami, np. nowymi uregulowaniami prawnymi, nowymi problemami 

społecznymi, nowymi możliwościami pozyskania środków zewnętrznych itp.   

W związku z powyższym po dokonaniu analizy realizacji strategii zespół ds. wdrażania  

i monitorowania strategii zajmie stanowisko w sprawie jej aktualizacji. Decyzję o rozpoczęciu 

aktualizacji strategii podejmie Zarząd Powiatu po rozpatrzeniu stanowiska zespołu. Każda 

zmiana treści strategii będzie dokonywana w procesie uspołecznionym tj. będzie poddana 

konsultacjom z właściwymi terytorialnie gminami.   

Wdrażanie i realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Hrubieszowskiego na lata 2014-2020 będzie składała się z kolejnych etapów.  
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Etap I  

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Powiatu Hrubieszowskiego na lata 2014-2020 przez Radę Powiatu Hrubieszowskiego. 

Etap II 

Opublikowanie tekstu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Hrubieszowskiego na lata 2014-2020 na stronach internetowych, przekazanie przez 

koordynatora strategii tekstu dokumentu realizatorom, jednostkom organizacyjnym, 

partnerom społecznym. 

Etap III 

Powołanie przez Starostę Hrubieszowskiego zespołu ds. wdrażania i monitorowania strategii.  

Etap IV 

Realizacja zadań określonych w strategii przez podmioty odpowiedzialne.  

Etap V 

Sprawozdawczość z realizacji zadań przez podmioty wskazane jako źródła wskaźników. 

Etap VI 

Ocena stopnia realizacji Strategii przez zespół ds. wdrażania i monitorowania. 

Etap VII 

Zajęcie stanowiska przez zespół ds. wdrażania i monitorowania strategii o konieczności 

aktualizacji dokumentu. 

Etap VIII 

Podjęcie uchwały o przystąpieniu do aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego oraz powołanie zespołu ds. aktualizacji dokumentu.   

Zespół ds. wdrażania i monitorowania strategii na podstawie sprawozdawczości  

jej realizatorów dokona oceny stopnia realizacji strategii po 3 latach jej obowiązywania. 

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Hrubieszowskiego, zostanie przedłożone Radzie Powiatu w Hrubieszowie.  

Realizatorzy strategii, tj. jednostki i podmioty, które odpowiedzialne są za działania 

zapisane w dokumencie zobowiązane są do złożenia sprawozdania koordynatorowi strategii 

po 3 latach jej obowiązywania w terminie do końca marca roku następnego.   
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4.2. Źródła finansowania 

Środki finansowe na działania zaplanowane w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego na lata 2014-2020 będą pochodziły: 

 z budżetu powiatu hrubieszowskiego (w tym budżetów jednostek organizacyjnych 

powiatu); 

 z budżetu państwa w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych;  

 z budżetu państwa na finansowanie realizacji zadań zleconych; 

 z budżetu państwa na finasowanie programów; 

 z budżetów gmin; 

 z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

 z funduszy europejskich; 

 z innych programów i grantów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Harmonogram działań „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego na lata 2014-2020” 

 

Cele strategiczny    

 

Cel szczegółowy   

 

Sposób realizacji  

Podmiot/y 

odpowiedzialny za 

realizację 

(wiodący) 

Źródło 

finansowania 

Wskaźnik oceny 

efektywności 

(monitoring) 

Termin 

realizacji  

 

1. Opieka nad 

dzieckiem  

i rodziną  

1.1. Promocja i rozwój 

zastępczej formy 

opieki  

 Prowadzenie naboru 

kandydatów do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej  

i rodzinnego domu dziecka  

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Hrubieszowie,  

Środki własne 

Powiatu, środki 

budżetu państwa  

 Liczba osób 

zainteresowanych 

pełnieniem funkcji 

rodziny zastępczej lub 

rodzinnego domu 

dziecka  

 Praca 

ciągła  

 Pozyskanie nowych rodzin 

zastępczych, w tym 

zawodowych 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Hrubieszowie 

Środki własne 

Powiatu, środki 

budżetu państwa  

 Liczba pozyskanych 

nowych rodzin  

Praca 

ciągła  

 Utworzenie rodzinnego domu 

dziecka  

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Hrubieszowie  

Środki własne 

Powiatu, środki 

budżetu państwa   

 Liczba utworzonych 

rodzinnych domów 

dziecka  

2014-

2020 

 Utworzenie placówki 

opiekuńczo-wychowawczej   

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Hrubieszowie  

Środki własne 

Powiatu, środki 

z innych 

programów  

i grantów  

 Liczba utworzonych 

placówek opiekuńczo-

wychowawczych  

2014-

2020 

 Organizowanie szkoleń dla 

kandydatów do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka  

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Hrubieszowie  

Środki własne 

Powiatu, środki 

budżetu państwa   

 Liczba 

zorganizowanych 

szkoleń  

 Liczba przeszkolonych 

kandydatów do 

Praca 

ciągła  
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pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej lub 

rodzinnego domu 

dziecka  

 Organizacja szkoleń 

podnoszących kompetencje 

wychowawcze osób 

sprawujących pieczę 

zastępczą  

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Hrubieszowie  

Środki własne 

Powiatu  

 Liczba 

zorganizowanych 

szkoleń  

 Liczba przeszkolonych 

osób sprawujących 

pieczę zastępczą 

Praca 

ciągła  

 Zapewnienie pomocy  

i wsparcia osobom 

sprawującym rodzinną pieczę 

zastępczą, w szczególności 

w ramach grup wsparcia oraz 

rodzin pomocowych  

 Współpraca z gminami, 

jednostkami organizacyjnymi 

gminnymi w celu powrotu 

dziecka do rodziny 

biologicznej 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Hrubieszowie, 

gminy, jednostki 

organizacyjne gmin   

  

Środki własne 

realizatorów 

 Liczba rodzin 

uczestniczących w 

spotkaniach grupy 

wsparcia  

 Liczba rodzin 

korzystających z rodzin 

pomocowych  

Praca 

ciągła  

1.2. Pomoc w 

usamodzielnianiu się 

wychowanków z 

rodzin zastępczych 

oraz placówek 

opiekuńczo-

wychowawczych 

 Pomoc pieniężna na 

kontynuowanie nauki  

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Hrubieszowie  

Środki własne 

Powiatu 

 Liczba osób objętych 

pomocą  

 Wysokość udzielonych 

świadczeń   

Praca 

ciągła  

 Pomoc pieniężna 

usamodzielnienie  

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Hrubieszowie  

Środki własne 

Powiatu 

 Liczba osób objętych 

pomocą  

 Wysokość udzielonych 

świadczeń   

Praca 

ciągła  

 Pomoc na zagospodarowanie 

w formie rzeczowej  

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Środki własne  Liczba osób objętych 

pomocą  

Praca 
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Rodzinie  

w Hrubieszowie  

Powiatu  Wysokość udzielonych 

świadczeń   

ciągła  

 Prowadzenie działań z 

zakresu aktywizacji 

społecznej wychowanków z 

rodzin zastępczych oraz 

placówek opiekuńczo-

wychowawczych poprzez 

realizację projektów 

współfinansowanych ze 

środków europejskich  

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Hrubieszowie 

Środki własne 

Powiatu, 

Fundusze 

europejskie 

 Liczba osób objętych 

działaniami w 

projekcie  

Praca 

ciągła  

1.3. Zapobieganie 

kryzysom rodziny 

oraz wspieranie 

osób i rodzin 

doświadczających 

kryzysów i 

przemocy w 

rodzinie 

 Prowadzenie punktów 

konsultacyjnych 

udzielających bezpośredniej 

pomocy rodzicom, 

nauczycielom oraz dzieciom i 

młodzieży w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych, 

emocjonalnych, edukacyjnych 

 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna  

w Hrubieszowie 

Środki własne 

jednostki  
 Liczba udzielonych 

porad  

Praca 

ciągła  

 Prowadzenie Punktu 

Interwencji Kryzysowej dla 

ofiar przemocy w rodzinie  

 

 

 

 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Hrubieszowie  

Środki własne 

Powiatu, dotacje 

celowe MPiPS, 

fundusze 

europejskie oraz  

środki z innych 

programów  

i grantów 

 Liczba oferowanych 

usług  

 Liczba osób 

korzystających z usług 

 Liczba udzielonych 

porad  

Praca 

ciągła  

 Realizacja programu 

korekcyjno-edukacyjnego dla 

sprawców przemocy  

 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Hrubieszowie 

Dotacja celowa 

na realizację 

zadań zleconych 

powiatowi  

 Liczba osób objętych 

programem 

korekcyjno-

edukacyjnym  

2014-

2015 
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 Utworzenie Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Hrubieszowie 

Dotacja celowa 

na realizację 

zadań zleconych 

powiatowi, 

środki własne 

Powiatu  

 Liczba osób 

korzystających z usług 

OIK  

2014-

2020 

 Prowadzenie działań 

profilaktycznych  poprzez 

realizację programów 

prewencyjnych 

 

 

 

Komenda 

Powiatowa Policji 

w Hrubieszowie 

Stowarzyszenie 

Bezpieczny Powiat 

Hrubieszowski  

Środki własne 

jednostki  
 Liczba zrealizowanych 

programów 

 Liczba osób biorących 

udział w programach  

Praca 

ciągła  

 Prowadzenie Punktów 

Konsultacyjnych dla ofiar 

przemocy  

Gminy, jednostki 

organizacyjne 

Gmin   

Środki własne 

realizatorów,  
 Liczba utworzonych 

punktów 

konsultacyjnych 

 Liczba osób 

korzystających z 

pomocy 

2014-

2020 

 Współpraca z kościołami, 

organizacjami 

pozarządowymi, gminami, 

jednostkami organizacyjnymi 

gmin w celu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie  

Gminy, jednostki 

organizacyjne 

Gmin  , organizacje 

pozarządowe, 

kościoły 

Środki własne 

realizatorów, 

dotacje celowe 

MPiPS, 

fundusze 

europejskie oraz  

środki z innych 

programów  

i grantów 

 Liczba wspólnie 

przeprowadzonych 

działań  

2014-

2020 

1.4. Zwiększenie 

dostępności do 

oświaty zgodnie z 

zainteresowaniami i 

zdolnościami dzieci 

i młodzieży w 

 Organizacja 

spotkań/warsztatów 

podnoszących świadomość 

rodziców w zakresie 

edukacyjnych potrzeb dzieci 

 Organizacja prelekcji, 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna  

w Hrubieszowie 

Środki własne 

jednostki  
 Liczba 

przeprowadzonych 

spotkań, warsztatów, 

pogadanek dla 

rodziców i nauczycieli 

 Liczba 

2014-

2020 
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powiazaniu z 

potrzebami rynku 

pracy  

 

wykładów, pogadanek dla 

rodziców i nauczycieli 

dotyczących dzieci i 

młodzieży  

 Organizacja warsztatów 

podnoszących kompetencje 

zawodowe nauczycieli  

 Organizowanie i prowadzenie 

poradnictwa zawodowego dla 

młodzieży  

 Prowadzenie badań 

przesiewowych z zakresu wad 

wymowy, wykrywaniu 

dysleksji, trudności 

dydaktycznych 

przeprowadzonych 

zajęć z doradztwa 

zawodowego dla 

młodzieży 

 Liczba osób objętych 

doradztwem 

zawodowym  

 Liczba 

przeprowadzonych 

warsztatów 

podnoszących 

kompetencje 

zawodowe nauczycieli 

 Liczba dzieci z 

wykrytymi wadami 

dysleksji  

2. Pomoc  

i przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

społecznemu osób 

starszych  

i niepełnosprawnych  

2.1. Zwiększenie 

aktywności 

społecznej i 

przeciwdziałanie 

marginalizacji 

społecznej osób 

starszych i 

niepełnoprawnych  

 Przeprowadzenie diagnozy 

oczekiwań osób starszych w 

zakresie zagospodarowania 

czasu wolnego  

 Opracowanie programów i 

projektów aktywizujących 

osoby starsze i 

niepełnosprawne 

Starostwo 

Powiatowe  

w Hrubieszowie, 

jednostki 

organizacyjne 

Powiatu, jednostki 

organizacyjne 

Gminy 

Środki własne 

realizatorów, 

środki 

europejskie oraz 

środki z innych 

programów  

i grantów  

 Liczba opracowanych 

programów/projektów 

 Liczba osób biorących 

udział w programach i 

projektach 

2014-

2020 

 Realizacja programów 

prewencyjnych skierowanych 

do osób starszych  

Komenda 

Powiatowa Policji 

w Hrubieszowie 

Stowarzyszenie 

Bezpieczny Powiat 

Hrubieszowski 

Środki własne 

jednostki 
 Liczba zrealizowanych 

programów 

 Liczba osób biorących 

udział w programach 

Praca 

ciągła 

2.2. Rehabilitacja osób 

niepełnosprawnych  
 Prowadzenie działań z 

zakresu aktywizacji 

społecznej osób 

niepełnosprawnych poprzez 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Hrubieszowie, 

Środki  PFRON, 

fundusze 

europejskie, 

środki własne 

 Liczba osób objętych 

działaniami w 

projekcie  

Praca 

ciągła  
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realizację projektów 

współfinansowanych między 

innymi ze środków 

europejskich  

 

Ośrodki Pomocy 

Społecznej, 

Powiatowy Urząd 

Pracy, podmioty 

realizujące 

działania  

w zakresie 

aktywizacji 

społecznej osób 

niepełnosprawnych 

realizatorów, 

środki z innych 

programów  

i grantów   

 Dofinansowanie uczestnictwa 

osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych 

 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Hrubieszowie 

Środki PFRON, 

fundusze 

europejskie 

 Liczba złożonych 

wniosków  

 Liczba osób, które 

otrzymały 

dofinasowanie  

 Kwota wypłaconych 

dofinansowań  

Praca 

ciągła  

 Dofinansowanie likwidacji 

barier architektonicznych  

w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób 

niepełnosprawnych 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Hrubieszowie 

Środki PFRON  Liczba złożonych 

wniosków  

 Liczba osób, które 

otrzymały 

dofinasowanie  

 Kwota wypłaconych 

dofinansowań 

Praca 

ciągła  

 Dofinansowanie likwidacji 

barier w komunikowaniu  

się w związku z 

indywidualnymi potrzebami 

osób niepełnosprawnych 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Hrubieszowie 

Środki PFRON  Liczba złożonych 

wniosków  

 Liczba osób, które 

otrzymały 

dofinasowanie  

 Kwota wypłaconych 

dofinansowań 

Praca 

ciągła  
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 Dofinansowanie likwidacji 

barier technicznych w 

związku z indywidualnymi 

potrzebami osób 

niepełnosprawnych 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Hrubieszowie 

Środki PFRON   Liczba złożonych 

wniosków  

 Liczba osób, które 

otrzymały 

dofinasowanie  

 Kwota wypłaconych 

dofinansowań 

Praca 

ciągła  

 Dofinansowanie sportu, 

kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Hrubieszowie 

Środki PFRON   Liczba złożonych 

wniosków przez 

podmioty 

 Liczba przyznanych 

dofinansowań  

 Kwota wypłaconych 

dofinansowań   

Praca 

ciągła  

 Dofinansowanie zaopatrzenia 

w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne  i 

środki pomocnicze 

przyznawane osobom 

niepełnosprawnym 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Hrubieszowie 

Środki PFRON  Liczba złożonych 

wniosków  

 Liczba osób, które 

otrzymały 

dofinasowanie  

 Kwota wypłaconych 

dofinansowań 

Praca 

ciągła  

 Dofinansowanie kosztów 

działalności  warsztatów 

terapii zajęciowej 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Hrubieszowie 

Środki własne 

Powiatu, środki  

PFRON  

 Liczba działających na 

terenie powiatu 

warsztatów terapii 

zajęciowej 

 Liczba uczestników 

warsztatów terapii 

zajęciowej  

 Wysokość przyznanego 

dofinansowania na 

działalność warsztatu   

Praca 

ciągła  

 Likwidacja barier 

architektonicznych w 

budynkach pożytku 

Jednostki 

organizacyjne 

Środki 

europejskie, 

 

 Liczba i rodzaj 

zlikwidowanych barier 

Praca 

ciągła  
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publicznego, drogi.  Powiatu, jednostki 

organizacyjne 

Gminy 

środki własne 

realizatorów, 

środki z innych 

programów  

i grantów   

architektonicznych 

3.Ograniczenie zjawiska 

bezrobocia poprzez 

odpowiednią politykę 

rynku pracy w 

powiecie 

hrubieszowskim   

3.1. Aktywizacja 

zawodowa osób 

bezrobotnych 

poprzez realizację 

usług i 

instrumentów rynku 

pracy  

 Realizowanie zadań 

pośrednictwa pracy w 

zakresie pozyskiwania  

     i upowszechniania krajowych  

ofert pracy. 

Powiatowy Urząd 

Pracy  

w Hrubieszowie   

Fundusz Pracy, 

środki 

europejskie   

  Liczba pozyskanych 

ofert pracy 

 Liczba 

upowszechnionych 

ofert pracy 

 Praca 

ciągła  

 Świadczenie usług EURES Powiatowy Urząd 

Pracy  

w Hrubieszowie   

Bez kosztowo   Liczba osób objętych 

usługą EURES 

Praca 

ciągła  

 Realizowanie zadań 

poradnictwa zawodowego  

       i informacji zawodowej  

       w formie indywidualnych  

       i grupowych porad 

zawodowych oraz 

indywidualnych  

       i grupowych informacji 

zawodowych dla osób 

bezrobotnych oraz 

poszukujących pracy. 

Powiatowy Urząd 

Pracy  

w Hrubieszowie   

Fundusz Pracy, 

środki 

europejskie 

  Liczba osób objętych 

usługą poradnictwa 

zawodowego i 

informacji zawodowej 

w formie indywidualnej 

 Liczba osób objętych 

usługą poradnictwa 

zawodowego i 

informacji zawodowej 

w formie grupowej 

 

Praca 

ciągła  

 Finansowanie zatrudnienia w 

ramach prac interwencyjnych, 

robót publicznych, prac 

społecznie użytecznych, 

organizowania staży, 

refundowania kosztów 

doposażenia lub wyposażenia 

stanowiska pracy dla osób 

Powiatowy Urząd 

Pracy  

w Hrubieszowie   

Fundusz Pracy, 

środki 

europejskie 

 Liczba osób 

skierowanych na prace 

interwencyjne 

 Liczba osób 

skierowanych na roboty 

publiczne 

 Liczba osób 

Praca 

ciągła  
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bezrobotnych. skierowanych na prace 

społecznie użyteczne 

 Liczba osób 

skierowanych na staż 

 Liczba osób 

skierowanych w 

ramach refundacji 

kosztów doposażenia 

lub wyposażenia 

stanowiska pracy 

 Organizowanie  

     i finansowanie szkoleń dla 

osób bezrobotnych, 

finansowanie kursów  

     i studiów podyplomowych 

mających na celu zwiększenie 

szans na uzyskanie 

zatrudnienia. 

Powiatowy Urząd 

Pracy  

w Hrubieszowie   

Fundusz Pracy, 

środki 

europejskie 

 Liczba osób 

skierowanych na 

szkolenia 

 Liczba osób 

skierowanych na studia 

podyplomowe 

 

Praca 

ciągła  

 Realizowanie zadań Klubu 

Pracy  poprzez organizowanie  

    i prowadzenie szkoleń  

    z zakresu  aktywnego 

poszukiwania pracy. 

Powiatowy Urząd 

Pracy  

w Hrubieszowie   

Fundusz Pracy, 

środki 

europejskie  

 Liczba osób 

skierowanych na 

zajęcia aktywizacyjne 

 Liczba osób 

skierowanych na 

szkolenia z zakresu 

aktywnego 

poszukiwania pracy 

Praca 

ciągła  

3.2. Zwiększenie 

dostępności osób 

niepełnosprawnych 

do zasobów rynku 

pracy   

 Prowadzenie działań z zakresu 

aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych poprzez 

realizację projektów między 

innymi współfinansowanych ze 

środków europejskich 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Hrubieszowie 

Powiatowy Urząd 

Pracy  

w Hrubieszowie  

Ośrodki Pomocy 

Środki własne 

realizatorów, 

środki 

europejskie, 

środki  

PFRON, 

Fundusz Pracy 

 Liczba zrealizowanych 

projektów 

aktywizujących osoby 

niepełnosprawne  

 Liczba osób 

korzystających z 

doradztwa 

zawodowego  

Praca 

ciągła  
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Społecznej, 

podmioty 

realizujące 

działania w 

zakresie 

aktywizacji 

społecznej osób 

niepełnosprawnych 

 Liczba osób objętych 

szkoleniami 

podnoszącymi 

kwalifikacje zawodowe 

 Liczba osób 

niepełnosprawnych 

skierowanych na 

subsydiowane formy 

zatrudnienia 

 Liczba osób 

niepełnosprawnych 

skierowanych na staże 

3.3. Promocja 

przedsiębiorczości  
 Przyznawanie osobom 

bezrobotnym jednorazowych 

środków na podjęcie 

działalności gospodarczej. 

Powiatowy Urząd 

Pracy  

w Hrubieszowie   

 

Fundusz Pracy, 

środki 

europejskie  

 Liczba osób, których 

przyznano jednorazowe 

środki na podjęcie 

działalności 

gospodarczej  

Praca 

ciągła  

 

 

 Organizowanie giełd  

     i targów pracy   (współpraca  

     z partnerami rynku pracy np. 

OHP, szkoły). 

Powiatowy Urząd 

Pracy  

w Hrubieszowie  

 Ośrodki Pomocy 

Społecznej, 

podmioty 

realizujące 

działania  

w zakresie 

aktywizacji 

społecznej osób 

niepełnosprawnych 

Bez kosztowo   Liczba organizowanych 

giełd pracy 

 

 

Praca 

ciągła  

 Refundowanie kosztów 

doposażenia lub wyposażenia 

stanowiska pracy dla osób 

niepełnosprawnych  

bezrobotnych. 

Powiatowy Urząd 

Pracy  

w Hrubieszowie   

Fundusz Pracy, 

środki 

europejskie  

 Liczba 

zrefundowanych 

kosztów doposażenia 

lub wyposażenia 

stanowiska pracy 

Praca 

ciągła  
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3.4. Zwiększenie 

dostępności do 

rynku pracy dla osób 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym poprzez 

rozwój podmiotów 

ekonomii społecznej 

(spółdzielnie 

socjalne, ZAZ, CIS, 

KIS) 

 Popularyzacja ekonomii 

społecznej  

Starostwo 

Powiatowe  

w Hrubieszowie,  

Powiatowy Urząd 

Pracy  

w Hrubieszowie,  

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Hrubieszowie  

Gminy, jednostki 

organizacyjne gmin 

Środki własne 

realizatorów, 

fundusze 

europejskie 

 Liczba 

zorganizowanych 

kampanii 

promocyjnych  

 Informowanie na temat 

działalności Centrum 

Integracji Społecznej 

2014-

2020 

 Tworzenie podmiotów 

ekonomii społecznej  

Starostwo 

Powiatowe  

w Hrubieszowie,  

Powiatowy Urząd 

Pracy  

w Hrubieszowie,  

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Hrubieszowie, 

Gminy, jednostki 

organizacyjne gmin 

Środki własne 

realizatorów, 

fundusze 

europejskie 

 

 Liczba projektów 

wspierających 

tworzenie pomiotów 

ekonomii społecznej  

 Liczba powstałych 

podmiotów 

 Refundacja świadczeń 

integracyjnych 

2014-

2020 

4. Rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego   

4.1. Poprawa dostępu 

informacji na temat 

funkcjonowania 

organizacji 

pozarządowych w 

powiecie 

 

 Stworzenie bazy danych 

organizacji pozarządowych z 

podziałem sektorowym i 

gminnym 

Starostwo 

Powiatowe  

w Hrubieszowie  

 

Środki własne 

Powiatu  

Utworzona baza 

danych   

2014-

2020 
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4.2. Zwiększenie 

wsparcia 

merytorycznego dla 

organizacji 

pozarządowych 

 

 Organizowanie spotkań 

informacyjnych dla  

organizacji pozarządowych  

Starostwo 

Powiatowe  

w Hrubieszowie  

 

Środki własne 

Powiatu, środki 

europejskie, 

dotacje celowe   

 Liczba 

zorganizowanych 

spotkań 

informacyjnych dla 

organizacji 

pozarządowych  

 Liczba osób 

uczestniczących w 

spotkaniach  

2014-

2020 

 Stałe doradztwo dla 

organizacji pozarządowych  

Starostwo 

Powiatowe  

w Hrubieszowie  

 

Środki własne 

Powiatu, środki 

europejskie, 

dotacje celowe   

 Liczba organizacji 

pozarządowych 

korzystających z 

doradztwa  

 

2014-

2020 

4.3. Wspieranie 

organizacji 

pozarządowych w 

pozyskiwaniu 

środków 

zewnętrznych 

 

 Zapewnienie środków na 

dofinansowanie wkładów 

własnych projektów 

realizowanych przez 

organizacje pozarządowe 

Starostwo 

Powiatowe  

w Hrubieszowie  

 

Środki własne 

Powiatu, środki 

europejskie 

 Liczba 

dofinansowanych 

projektów 

realizowanych przez 

organizacje 

pozarządowe   

2014-

2020 

5. Rozwój profilaktyki 

zdrowotnej i ochrona 

zdrowia  

5.1.Inicjowanie  

i promocja działań 

dotyczących 

zachowań 

prozdrowotnych  

 Zapobieganie chorobom 

zakaźnym  - wykonywanie 

szczepień  

Gabinet szczepień 

pielęgniarki 

medycyny szkolnej  

Narodowy 

Fundusz 

Zdrowia 

Rodzice  

 Procent wykonanych 

szczepień   

Praca 

ciągła  

 Zapobieganie próchnicy 

zębów klas I-VI szkół 

podstawowych - fluoryzacja 

kontaktowa  

Pielęgniarki 

medycyny szkolnej  

Narodowy 

Fundusz 

Zdrowia 

 

 Procent dzieci objętych 

programem  

Rok 

szkolny 

działanie 

cykliczne  

 Profilaktyka raka szyjki 

macicy - badanie 

ginekologiczne, pobieranie 

rozmazów cytologicznych, 

ocena histopatologiczna  

Poradnia K  Narodowy 

Fundusz 

Zdrowia 

 

 Procent  kobiet 

zakwalifikowanych do 

programu  

2014 
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  Zwiększenie umiejętności 

udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej - konkurs na 

szczeblu powiatowym dla 

szkół ponadgimnazjalnych  

Samodzielny 

Publiczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej 

w Hrubieszowie,  

Polski Czerwony 

Krzyż  

w Hrubieszowie  

Sponsorzy   Ilość przeszkolonych 

osób  

Działanie 

cykliczne  

 Profilaktyka nowotworu sutka 

- film edukacyjny podczas 

spotkań z młodzieżą  

 

 

 

 

 

Samodzielny 

Publiczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej 

w Hrubieszowie, 

Stowarzyszenie 

Amazonki  

w Hrubieszowie  

Bez kosztowo   Szkoły 

ponadgimnazjalne w 

Hrubieszowie  

2013/2014 

 Poznawanie i uświadamianie 

głównych zagrożeń 

środowiska naturalnego – 

realizacja programów, 

spotkań, pogadanek z 

uczniami szkół z terenu 

powiatu hrubieszowskiego  

 

Powiatowa Stacja 

Sanitarno-

Epidemiologiczna 

w Hrubieszowie 

Środki własne 

jednostki  
 Liczba 

przeprowadzonych 

spotkań 

 Liczba osób 

uczestniczących w 

spotkaniach  

 Liczba zrealizowanych 

programów  

Praca 

ciągła  

 


