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WPROWADZENIE
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020
to dokument o szczególnym znaczeniu dla naszej społeczności, dotyczy bowiem spraw i problemów
najbliższych człowiekowi, często także osobistych. Strategia jest dokumentem odpowiadającym
na oczekiwania różnych środowisk społecznych. Definiuje i określa problemy społeczne miasta
Zamość oraz wskazuje najważniejsze kierunki i zadania polityki społecznej. Dokument ten stanowi
także podstawę umożliwiającą aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację programów i projektów
przyczyniających się do osiągania założonych w dokumencie celów.
Strategia powstała dzięki zaangażowaniu pracowników wielu instytucji pod kierunkiem
i według wskazówek metodologicznych eksperta zewnętrznego Pana Bogdana Kawałko.
Jego powstanie nie byłoby możliwe bez uwag, wniosków i propozycji organizacji działających
w sferze społecznej jak również mieszkańców. Wszystkim Państwu biorącym udział zarówno
w opracowaniu, a także uczestniczącym w procesie opiniowania składam wyrazy wdzięczności
i uznania.
W szczególny sposób, serdecznie dziękuję Panu Bogdanowi Kawałko za bezinteresowne
i kompetentne zaangażowanie się w prace nad dokumentem Strategii oraz społeczne podjęcie
niezwykle trudnego zadania wynikającego z roli eksperta.
Głęboko wierzę, że wdrożenie Strategii oraz osiągnięcie zaplanowanych rezultatów przyczyni
się do wyrównywania szans oraz poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców naszego miasta.

Prezydent Miasta Zamość
Marcin Zamoyski
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WSTĘP
Polityka społeczna to działalność państwa, samorządu i organizacji pozarządowych
zmierzająca do kształtowania bytu ludności, prorozwojowych struktur społecznych oraz stosunków
społecznych opartych na zasadach solidarności, zmierzająca do zaspokojenia potrzeb społecznych na
dostępnym poziomie. W dobie globalnych zagrożeń jakimi są: bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie
społeczne, przed polityką społeczną stawiane są coraz trudniejsze i bardziej złożone zadania.
W celu skutecznego rozwiązywania narastających problemów społecznych niezbędne jest
kreowanie polityki społecznej w oparciu o planowanie i zarządzanie strategiczne. Podstawowymi
dokumentami planistycznymi w sferze polityki społecznej na poziomie lokalnym są gminne i
powiatowe strategie rozwiązywania problemów społecznych, które w założeniu mają doprowadzić do
rozwiązywania kluczowych problemów na określonym terytorium.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 jest
przedstawioną w formie dokumentu koncepcją działań zmierzających do utworzenia trwałego
systemu rozpoznawania zagrożeń społecznych oraz optymalnych sposobów reagowania w celu
zapobiegania negatywnym zjawiskom i minimalizowania ich skutków dla społeczności miasta z
uwzględnieniem zasady partycypacji społecznej.
Integralną częścią Strategii jest program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego
rynku pracy, wyartykułowany w zapisach bezpośrednio odnoszących się do obszaru bezrobocia.
Strategia zawiera diagnozę obszarów problemowych, analizę SWOT, misję, wizję przyszłości,
cele strategiczne i operacyjne. Określa główne zadania i kierunki działań, których realizacja przyczyni
się do osiągnięcia zaplanowanych rezultatów. Aby Strategia nie stała się dokumentem statycznym
zaplanowano sposób jej wdrażania, monitorowania oraz aktualizacji. W celu ułatwienia nadzoru i
kontroli nad realizacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014
-2020 zwarto w niej wskaźniki realizacji działań pozwalające określać poziom osiągania celów
zdefiniowanych w fazie programowania.
Cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 są
spójne z celami i priorytetami zawartymi w innych dokumentach programowych i strategicznych na
poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Ścisła korelacja z tymi dokumentami
stanowi gwarancję, że cele zawarte w Strategii znajdą się w głównym nurcie działań podejmowanych
przez samorząd miasta i województwa.
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1. ZAŁOŻENIA STRATEGII
1.1. PODSTAWY PRAWNE
Realizacja polityki społecznej w zakresie problematyki pomocy społecznej jest jednym z
podstawowych zadań samorządu lokalnego.
Podstawą prawną tworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość
na lata 2014 -2020 jest Ustawa o pomocy społecznej z dnia z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2013 r.
poz. 182 ze zm.) nakładająca na Miasto Zamość obowiązek opracowania dokumentu.
Przepisy ustawy o pomocy społecznej formułują zakres przedmiotowy zawartości dokumentu
Strategii, który zgodnie z art. 16b powinien zawierać w szczególności:
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.
Ponadto ustawa nakłada na gminę i powiat obowiązek ujęcia w Strategii programów pomocy
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wspierania osób
niepełnosprawnych oraz innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka.
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U.
z 2013 r. poz. 674 ze zm.) wskazuje, iż jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku
pracy jest opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku
pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
1.2. ZGODNOŚĆ STRATEGII Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI POSZCZEGÓLNYCH SZCZEBLI
Kształtowanie polityki społecznej Zamościa determinują uwarunkowania lokalne, regionalne,
krajowe i europejskie. Cele opracowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
Zamość są zgodne z najważniejszymi dokumentami strategicznymi na poszczególnych poziomach
programowania.
1.2.1. Poziom lokalny
W takcie opracowywania dokumentu szczególnie ważne było zapewnienie spójności ze
Strategią Rozwoju Miasta Zamość na lata 2008-2020. Realizacja Celu strategicznego 2 – Rozwój
zasobów ludzkich i zapewnienie bezpieczeństwa społecznego jest jednym z kluczowych elementów
osiągania rozwoju w sferze społecznej. Rozwój sfery społecznej zależy od dynamiki tworzenia nowych
miejsc pracy, kształcenia ustawicznego i zawodowego, szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe
mieszkańców Zamościa oraz innych inicjatyw służących rozwojowi kapitału ludzkiego. Konieczne jest
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zespolenie działań władz miasta oraz wszystkich środowisk społecznych i politycznych na rzecz
zwiększenia udziału mieszkańców w życiu publicznym miasta, samoorganizowania się mieszkańców w
organizacje społeczne oraz umacniania potencjału tych organizacji.
Cele strategiczne oraz operacyjne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
Zamość na lata 2014-2020 są powiązane z opisanym Celem 2 Strategii Rozwoju Miasta Zamość na
lata 2008-2020, a ich osiągnięcie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców Zamościa.
1.2.2. Poziom regionalny
Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.)
jest najważniejszym dokumentem programowym, który określa wizję oraz cele i kierunki rozwoju
województwa lubelskiego. Celem strategicznym, który wytycza regionalne kierunki kształtowania
polityki społecznej jest: Cel operacyjny: 4.2. Wspieranie włączenia społecznego. Wysokie zagrożenie
ubóstwem i wykluczeniem społecznym stanowi istotną barierę ograniczającą rozwój nowoczesnego
społeczeństwa w regionie. Niezbędna jest zatem aktywizacja społeczna i zawodowa osób
marginalizowanych, poprawa dostępu i wzrost jakości usług publicznych, rozwój ekonomii społecznej
oraz współpraca i integracja działań na rzecz zwiększenia partycypacji społecznej. W trakcie
opracowywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020
skorelowano cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działania tak, aby były spójne z
najważniejszym dokumentem programowym województwa lubelskiego.
Obszary tematyczne oraz cele zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta Zamość oraz w projekcie Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego są w dużej
mierze zbieżne. Wynika to ze specyfiki regionalnych potrzeb społecznych.
Realizacja celów zawartych w dokumentach strategicznych przyczyni się do racjonalizacji
wydatków publicznych i pełniejszego wykorzystania zasobów ludzkich, zwiększenia partycypacji
społecznej, poprawy jakości życia, spadku liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym oraz zmniejszenia się dysproporcji w zakresie dostępu do usług publicznych, w tym
również usług wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych.
1.2.3. Poziom krajowy
Dokumentami strategicznymi mającymi wpływ na kształtowanie krajowej polityki społecznej
są Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030” oraz Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego
2020.
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030”, w przedstawionym Modelu rozwoju
Polski do roku 2030, za jeden z głównych celów uznaje rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost
zatrudnienia, szczególnie osób z grup będących w gorszym położeniu na rynku pracy, rozwój
ekonomii społecznej, kształcenie ustawiczne, poprawę dostępności zasobów mieszkaniowych,
wsparcie rodzin w opiece nad dzieckiem, rozwój form i metod pracy z rodziną w kryzysie,
wprowadzenie nowych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, tworzenie modelu
kompleksowego wsparcia osób starszych.
Celem Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 jest rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez
wydobywanie potencjału osób w taki sposób, by mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym,
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politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach życia. Ponadto zakłada kształtowanie postaw i
kompetencji społecznych oraz wzmacnianie integracji i solidarności społecznej.
1.2.4. Poziom europejski i międzynarodowy
Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu stanowi długofalowy program społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej, w
którym wyróżniono jeden z nadrzędnych priorytetów istotny z punktu widzenia rozwiązywania
problemów społecznych: rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (wzmacnianie gospodarki
charakteryzującej się wysokim zatrudnieniem oraz spójnością ekonomiczną, społeczną i terytorialną).
Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych ratyfikowana przez Prezydenta Polski w roku
2012 ma na celu popieranie, ochronę i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich
praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne oraz popieranie
poszanowania ich przyrodzonej godności. Dokument kładzie nacisk na prowadzenie konsultacji z
osobami niepełnosprawnymi w zakresie spraw związanych z osobami niepełnosprawnymi oraz
angażowanie tych osób, w tym niepełnosprawnych dzieci, w te procesy, za pośrednictwem
reprezentujących je organizacji.
1.3. ZASADY OPRACOWANIA
Przy opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość
uwzględniono następujące zasady:
 solidarności – poprzez działania na rzecz tworzenia w mieście Zamość wspólnoty zdolnej do
generowania procesów samopomocowych,
 pomocniczości – wsparcie i tworzenie w organizacjach wyższego szczebla systemów oparcia
dla osób i rodzin potrzebujących pomocy,
 dobra wspólnego – tworzenie warunków oraz wspieranie wszelkich inicjatyw pozwalających
mieszkańcom miasta Zamość na wszechstronny i pełny rozwój.





Dokument uwzględnia również ogólnie akceptowane cele polityki społecznej jakimi są:
zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, które obejmuje zapewnienie usług w sytuacji
wystąpienia ryzyka socjalnego (choroba, inwalidztwo, starość, śmierć, bezrobocie),
realizacja działań prowadzących do tworzenia równych szans rozwoju ludzi,
troska o ład społeczny, który jest podstawą stabilizacji życiowej ludzi, współpracy w osiąganiu
celów, tolerancji różnic między ludźmi,
akcentowanie życia rodzinnego jako podstawowej instytucji społecznej, powrót do wartości
związków między ludźmi i poczucia bezpieczeństwa na podstawie więzi emocjonalnych i
uczuciowych.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020
Strona 8

1.4. METODOLOGIA
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych obejmuje horyzont czasowy lat 20142020. Przyjęty horyzont wynika z czasokresu obowiązywania innych dokumentów planistycznych
krajowych i europejskich, kształtujących politykę społeczną oraz umożliwiających aplikowanie o
środki na realizację zadań wynikających z założonych w nich celów strategicznych, stanowiących
odniesienie dla opracowanego dokumentu.
W celu opracowania dokumentu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, zostały
opracowane matryce, które umożliwiły zebranie danych porównywalnych, co pozwoliło na
sporządzenie kompleksowej diagnozy sytuacji społecznej, określenie celów strategicznych i
operacyjnych, indykatywnej listy projektów oraz sposobu monitorowania i realizacji Strategii. Przy
określaniu celów strategicznych i operacyjnych dążono do ujęcia w nich obszarów, które umożliwią
nie tylko podejmowanie działań kształtujących przyszłość miasta, ale także mających na celu
zaspokajanie bieżących potrzeb społecznych. Kształtowanie celów w sposób funkcjonalny umożliwiło
adekwatne dopasowanie działań do zdiagnozowanych problemów występujących w danym obszarze
problemowym, a także aplikowanie o środki zewnętrzne, zgodnie z kształtem obowiązujących
dokumentów programowych.
Dokument został opracowany w oparciu o następujące zasady współpracy:
 kompleksowości – przy opracowywaniu Strategii zostały wzięte pod uwagę wszystkie obszary
występowania problemów społecznych na terenie Zamościa,
 partnerstwa – w opracowanie Strategii zaangażowano partnerów społecznych.
W Strategii wykorzystano dane statystyczne i opracowania instytucji oraz organizacji
działających w sferze społecznej.
1.5. FUNKCJE
Rozwiązywanie problemów społecznych to kreowanie pożądanej rzeczywistości,
wprowadzanie optymalnych sposobów systematycznego reagowania, których celem jest
zapobieganie negatywnym zjawiskom i minimalizowanie ich skutków. Stąd też istotnym warunkiem
poprawy jakości życia mieszkańców miasta Zamościa jest ścisła współpraca podmiotów mających
wpływ na podejmowanie działań w sferze polityki społecznej, w procesie opracowywania Strategii
oraz realizacji założonych w niej celów.
Strategia będzie pełniła funkcję platformy współpracy podmiotów uczestniczących w realizacji
założonych w niej celów, a także umożliwi pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych.
1.6. OBSZARY INTERWENCJI
Rozwiązywanie problemów społecznych to obszary interwencji obejmujące wszystkie sfery
funkcjonowania społeczności lokalnej, które mają wpływ na jakość życia oraz poczucie
bezpieczeństwa socjalnego, kulturowego oraz bytowego. Strategia jako dokument kształtujący
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politykę społeczną miasta uwzględnia komplementarne problemy społeczne, w tym problemy
związane z:
 demografią,
 starzeniem się społeczeństwa,
 ubóstwem,
 bezrobociem,
 niepełnosprawnością,
 wspieraniem dziecka i rodziny,
 przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu,
 profilaktyką uzależnień,
 przemocą w rodzinie.
1.7. ORGANIZACJA PRACY
W proces opracowywania dokumentu zostały włączone dwa zespoły:


Zespół Zadaniowy ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
na terenie miasta Zamość na lata 2014-2020 powołany przez Prezydenta Miasta
Zamość, w którego skład weszli:
1) Przewodniczący Zespołu – Pan Tomasz Kossowski, Zastępca Prezydenta Miasta Zamość,
2) Wiceprzewodniczący Zespołu – Pani Halina Rycak, Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy
Rodzinie w Zamościu,
3) Wiceprzewodniczący Zespołu – Pan Marian Hawrylak, Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Zamościu,
4) Członkowie Zespołu:
a) Pani Jadwiga Kijek – Skarbnik Miasta Zamość,
b) Pan Karol Garbula – Sekretarz Miasta Zamość,
c) Pani Jadwiga Machulewska – Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Zamość,
d) Pan Jerzy Michalski – p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Zamość,
e) Pan Roman Kozak - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta Zamość,
f) Pan Stanisław Flis – Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta
Zamość,
g) Pan Krzysztof Rusztyn – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta Zamość.
W pracach Zespołu uczestniczyli także zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu:
Przewodniczący oraz przedstawiciel Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zamościu.


Grupa robocza ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na
terenie miasta Zamość na lata 2014-2020 powołana Zarządzeniem Dyrektora
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Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie. W skład grupy roboczej, oprócz pracowników
MCPR, wchodził wyznaczony pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.
Strategia została opracowana pod kierunkiem Eksperta zewnętrznego. Korzystanie z pomocy
eksperta zapewniło poprawność metodologiczną oraz umożliwiło obiektywizację procesu budowy
Strategii.
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2. DIAGNOZA OBSZARÓW INTERWENCJI SPOŁECZNEJ
Rozwiązywanie problemów społecznych to obszary interwencji obejmujące wszystkie sfery
funkcjonowania społeczności lokalnej, które mają wpływ na jakość życia oraz poczucie
bezpieczeństwa socjalnego, kulturowego i bytowego.
2.1. DEMOGRAFIA
2.1.1. Sytuacja demograficzna miasta Zamość
Zamość jest jednym z czterech największych miast Lubelszczyzny. Pod względem liczby
mieszkańców w roku 2010 Zamość zajmował 3 miejsce w województwie lubelskim. Od kilku lat
systematycznie zmniejsza się liczba mieszkańców miasta.
Tabela nr 1. Liczba ludności Zamościa w latach 2009-2011
Dane z lat

Wyszczególnienie
2009

%

2010

%

2011

%

Ludność ogółem

66557

100

66234

100

65784

100

Ludność w wieku
przedprodukcyjnym

12373

18,6

11997

18,1

11558

17,5

Ludność w wieku
produkcyjnym

44395

66,7

44059

66,5

43646

66,4

10178

15,4

10580

16,1

Ludność w wieku
9789
14,7
poprodukcyjnym
Źródło: oprac. WSOiZK na podstawie GUS, 2013 r.

Czynnikami, które mają decydujący wpływ na zmiany liczby mieszkańców są: przyrost
naturalny oraz ruchy migracyjne ludności. Od roku 2009 w Zamościu utrzymuje się spadek liczby
urodzeń. Jednocześnie liczba zgonów pozostaje na tym samym poziomie. Przyrost naturalny w
Zamościu pozostaje od kilku lat dodatni (Tabela nr 2).
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Tabela nr 2. Przyrost naturalny w Zamościu w latach 2009-2012
Dane z lat

Wyszczególnienie
2009

2010

2011

2012

Ludność ogółem

66557

66234

65784

65612

Urodzenia

715

631

547

465

Zgony

512

474

496

431

Przyrost naturalny

203

157

51

34

Źródło: oprac. WSOiZK na podstawie GUS, 2013 r.

Według danych Urzędu Stanu Cywilnego za rok 2012, dotyczących liczby urodzeń, ponad 18%
dzieci mieszkańców Zamościa urodziło się poza granicami Polski. Wyraźna jest również tendencja do
osiedlania się mieszkańców Zamościa na terenie gminy Zamość. W latach 1990-2011 liczba
mieszkańców gminy Zamość wzrosła o 34,64% (dane UG Zamość).
Dla oceny sytuacji demograficznej miasta istotna jest prognoza GUS, uwzględniająca liczbę
mieszkańców w poszczególnych przedziałach wiekowych (Tabela nr 3).
Tabela nr 3. Liczba mieszkańców Zamościa wg grup wiekowych – prognoza na lata 2013-2020
Prognoza na lata

Wyszczególnienie
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ludność ogółem

64392

64081

63776

63472

63179

62888

62569

62300

Ludność w wieku
przedprodukcyjnym

11617

11621

11596

11604

11649

11638

11673

11730

Ludność w wieku produkcyjnym

41397

40545

39777

38945

38095

37196

36382

35539

Ludność w wieku poprodukcyjnym

11378

11915

12403

12923

13435

14054

14541

15031

Źródło: oprac. WSOiZK na podstawie prognoz GUS, 2013 r.

Z prognozy demograficznej wynika, że będą następowały wielokierunkowe zmiany w
poszczególnych grupach wiekowych ludności:
 na podobnym poziomie, tj. ok. 18% ogółu mieszkańców miasta, pozostanie liczba osób w
wieku przedprodukcyjnym,
 zmniejszy się z 66,7 % do 57% udział ludności w wieku produkcyjnym,
 wzrośnie z 14,7% do 24,1% udział ludności w wieku poprodukcyjnym.
W konsekwencji ww. zmian zwiększy się obciążenie demograficzne1, spowodowane wzrostem
liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. Pomimo utrzymującego się dodatniego przyrostu
naturalnego będzie postępował proces starzenia się zamojskiego społeczeństwa. Miasto stanie przed
1

Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na liczbę ludności w wieku produkcyjnym;
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koniecznością zapewnienia odpowiednich form wsparcia społecznego mieszkańcom w wieku
poprodukcyjnym.
2.2. STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA
2.2.1. Zjawisko starzenia się społeczeństwa
Z danych GUS (stan na 31.12.2011 r.) wynika, że 18,8% ludności Zamościa miało 60 i więcej
lat. Analizując sytuację demograficzną można stwierdzić, że problem starzenia się społeczeństwa
Zamościa będzie się pogłębiał. Na przestrzeni lat 2009-2020 udział osób w wieku poprodukcyjnym w
ogólnej liczbie osób wzrośnie o około 10%. Czynniki determinujące taką sytuację to: wydłużanie się
przeciętnego trwania życia oraz obniżanie dzietności rodzin. W Polsce, wśród osób w wieku 60 lat i
więcej, większość stanowią kobiety, a ich udział w ogólnej liczbie osób w wieku poprodukcyjnym
sukcesywnie rośnie wraz z wiekiem2. Takie same tendencje obserwuje się w Zamościu.
W perspektywie społecznej starzenie się jest związane ze spadkiem możliwości i wydolności
organizmu, zmianą potrzeb oraz stylu życia. Osoby starsze preferują bierne formy spędzania wolnego
czasu, niezbyt chętnie uczestniczą w życiu kulturalnym oraz cechują się niską aktywnością społeczną3.
Głównymi formami zaspokajania potrzeb społecznych jest kontakt z rodziną oraz z sąsiadami.
2.2.2. Formy wsparcia
W Zamościu realizowane są różne rodzaje wsparcia osób starszych. Szeroki zakres działań na
rzecz aktywizacji osób w wieku poprodukcyjnym realizuje Stowarzyszenie Zamojski Uniwersytet
Trzeciego Wieku poprzez organizację m.in. działań edukacyjnych, profilaktyki zdrowotnej, zajęć
ruchowych, rozwoju zainteresowań, imprez integracyjnych oraz działalności kulturalnej i turystycznej.
W działania na rzecz osób starszych zaangażowane są spółdzielnie mieszkaniowe, które prowadzą
trzy kluby seniora. Wsparcie osób w podeszłym wieku w szerokim zakresie jest realizowane przez
zarządy osiedli. Ponadto funkcjonują organizacje pozarządowe wspierające osoby w wieku
poprodukcyjnym, np. Oddział Rejonowy PCK w Zamościu, Stowarzyszenie Zamojskie Centrum
Wolontariatu oraz Katolickie Stowarzyszenie „Służba Człowiekowi”, które prowadzą zajęcia
aktywizujące seniorów: szkolenia, wykłady, zajęcia edukacyjne i rekreacyjne, imprezy kulturalne,
wycieczki. Jednak zajęcia te nie mają charakteru stałego, gdyż odbywają się w ramach realizowanych
projektów.
Osoby w podeszłym wieku, które wymagają wsparcia są obejmowane świadczeniami pomocy
społecznej.

2
3

Raport z przeprowadzonego badania: „Sytuacja osób starszych zamieszkałych w województwie lubelskim”, ROPS w Lublinie 2011 r.;
jw.;
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Tabela nr 4. Liczba mieszkańców Zamościa w wieku poprodukcyjnym korzystających z pomocy społecznej w latach 20092012
Wyszczególnienie

Liczba osób w wieku
poprodukcyjnym korzystających z
pomocy MCPR

Dane z lat
2009

2010

2011

2012

322

340

292

294

Źródło: oprac. MCPR, 2013 r.

Z analizy danych wynika, iż liczba osób starszych, korzystających z pomocy społecznej w latach
2009-2012 utrzymywała się na zbliżonym poziomie. Z uwagi na prognozowany wzrost (o ok. 10% w
latach 2014-2020) liczby osób w wieku poprodukcyjnym należy się spodziewać, iż wzrośnie również
liczba klientów pomocy społecznej w tym przedziale wiekowym.
Osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a
są jej pozbawione, mogą korzystać z pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych
usług opiekuńczych.
Tabela nr 5. Liczba mieszkańców Zamościa korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w
latach 2009-2012
Wyszczególnienie

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

Dane z lat
2009

2010

2011

2012

258

271

231

235

Źródło: oprac. MCPR, 2013 r.

Z analizy danych zawartych w Tabeli nr 5 wynika, że liczba osób korzystających z ww. form
pomocy utrzymuje się na stałym poziomie i nie powinna znacząco się zmieniać. Jednak biorąc pod
uwagę postępujący proces starzenia się społeczeństwa należy założyć, iż będzie następował wzrost
zapotrzebowania na różne formy wsparcia dla osób starszych. Ponadto osoby starsze mogą korzystać
ze wszystkich przysługujących im form wsparcia m.in. finansowych, rzeczowych, pracy socjalnej,
ciepłego posiłku dostarczanego do domu, wsparcia wolontariuszy i in.
Osoby wymagające stałej całodobowej opieki mogą ubiegać się o skierowanie do zakładu
opiekuńczo-leczniczego (ZOL) oraz domu pomocy społecznej. Na terenie Zamościa w strukturach
Zamojskiego Szpitala Niepublicznego funkcjonuje ZOL, który dysponuje 40 łóżkami. Osoby
niewymagające całodobowej opieki, a potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mogą
korzystać z pobytu w mieszkaniach chronionych. Z uwagi na brak na terenie Zamościa mieszkań
chronionych dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych, osoby potrzebujące mogą być
kierowane do tego typu placówek na terenie innych powiatów na podstawie zawartych pomiędzy JST
porozumień.
Osoby wymagające stałej całodobowej opieki mogą ubiegać się o skierowanie do domu
pomocy społecznej. Na terenie Zamościa nie funkcjonują placówki dla osób w podeszłym wieku,
dlatego osoby wymagające stałej całodobowej opieki są kierowane do domów pomocy społecznej
poza terenem miasta.
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Tabela nr 6. Liczba mieszkańców Zamościa przebywających w domach pomocy społecznej w latach 2009-2012
Dane z lat
Wyszczególnienie
2009

2010

2011

2012

Ogółem liczba osób przebywających w DPS

48

53

55

56

Osoby samotne przebywające w DPS

38

44

48

51

Osoby w rodzinie przebywające w DPS

10

9

7

5

Źródło: oprac. MCPR, 2013 r.

Z analizy danych za lata 2009-2012 wynika, iż systematycznie wzrastała liczba osób samotnych
kierowanych do domów pomocy społecznej z uwagi na wiek i stan zdrowia. Zmniejszała się natomiast
liczba osób, które posiadały rodzinę, ale były kierowane do domów pomocy społecznej. W związku z
powyższym należy założyć, że tendencja ta utrzyma się.
Biorąc pod uwagę tendencje demograficzne, w tym znaczący wzrost liczby osób w wieku
poprodukcyjnym na terenie Zamościa oraz istniejące formy wsparcia kierowane do tej grupy osób,
zauważa się brak placówek zapewniających całodobową opiekę, ośrodków dziennego pobytu oraz
rodzinnych form opieki.
2.3. UBÓSTWO
2.3.1. Zjawisko ubóstwa
Pojęcie „ubóstwo” w świadomości społecznej jest rozumiane jako bieda i niedostatek,
spowodowane brakiem środków materialnych, wystarczających do zaspokajania podstawowych
potrzeb życiowych. Ubóstwo, jako jedno z wielu pojęć z zakresu problematyki społecznej, posiada
różnorodne definicje. Zazwyczaj odnosi się do osób, rodzin lub grup osób, których środki materialne
są ograniczone w takim stopniu, iż poziom ich życia obniża się poza akceptowane minimum. Do
rodzin najbardziej zagrożonych ubóstwem należy zaliczyć rodziny wielodzietne, niepełne, rodziny z
osobami bezrobotnymi oraz z osobami niepełnosprawnymi4.
Osoby i rodziny uznaje się za ubogie, jeżeli poziom ich wydatków lub dochodów jest niższy od
wartości przyjętej za granicę ubóstwa. Z socjologicznego punktu widzenia ubóstwo dotyka ludzi,
których sytuacja wskazuje na niezaspokojenie większości podstawowych potrzeb życiowych
(jedzenie, ubranie, mieszkanie, zdrowie, bezpieczeństwo), a także potrzeb ponadpodstawowych
(kultura, oświata, wypoczynek).
Lubelszczyzna jest jednym z niewielu województw w Polsce, w którym występują w dużym
nasileniu różne rodzaje ubóstwa, zarówno ustawowe, relatywne (względne), jak i subiektywne
(ocena poziomu zaspokojenia potrzeb odbywa się przez same jednostki)5. W roku 2011 w
województwie lubelskim poniżej ustawowej granicy ubóstwa w gospodarstwach domowych żyło
10,2% osób.

4
5

Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS, Warszawa 2013 r.;
Badanie poziomu ubóstwa w powiatach i gminach województwa lubelskiego w latach 2007-2009 – opracowanie ROPS z 2011 r.;
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W latach 2009-2012 na terenie Zamościa stwierdzono tendencję spadkową liczby osób
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wahania liczby osób ubogich w ogólnej liczbie
klientów. Tendencje te, podobnie jak w całej Polsce, mogą być związane z niezmienianą wysokością
progów interwencji socjalnej6.
Ze świadczeń pomocy społecznej korzystają także osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
życiowej, których dochód na osobę w rodzinie przekracza ustawową granicę ubóstwa, a które
otrzymują pomoc w ramach:
- realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- pomocy finansowej związanej z przyznawaniem specjalnych zasiłków celowych,
- pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego.
Tabela nr 7. Liczba osób przebywających na terenie Zamościa korzystających z pomocy MCPR w latach 2009-2012 oraz
prognoza na lata 2014-2020
Dane z lat

Wyszczególnienie

Prognoza na lata

2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Liczba osób korzystających z
pomocy MCPR
% osób korzystających z pomocy
MCPR w stosunku do ogólnej liczby
mieszkańców Zamościa

6102 6262 5844 5563 5800 5750 5750 5700 5750 5700 5700

9,2

9,4

8,8

8,5

9

9

9

9

9,1

9,1

9,1

Liczba osób korzystających z
3536 3670 3464 3512 3600 3585 3580 3580 3565 3580 3565
pomocy MCPR z powodu ubóstwa
% osób w rodzinach ubogich w
stosunku do liczby osób
korzystających z pomocy MCPR

57,9

58,6

59,2

63,3

62

62,3

62,2

62,8

62

62,8

62,5

Źródło: oprac. MCPR na podstawie sprawozdania MPiPS-03, 2013 r.

Analizując powyższe dane można stwierdzić, że zjawisko ubóstwa na terenie Zamościa od
2009 r. utrzymywało się na stałym poziomie. Ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa
korzystało średnio około 3 500 osób. W 2012 r. uległo zmianie kryterium dochodowe, uprawniające
do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, co może spowodować nieznaczny wzrost liczby osób
korzystających z pomocy w 2013 r. Zakłada się iż, w kolejnych latach liczba klientów MCPR będzie
utrzymywać się na podobnym poziomie.
Pozycja zajmowana na rynku pracy jest ważnym czynnikiem wpływającym na sytuację
materialną jednostki i jej rodziny. Dlatego najbardziej zagrożone ubóstwem są osoby bezrobotne i ich
rodziny.

6

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie progu interwencji socjalnej z dnia 7 października 2005 r. (Dz.U. Nr 211, poz.
1762);
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Tabela nr 8. Liczba mieszkańców Zamościa korzystających z pomocy MCPR z powodu ubóstwa i liczba mieszkańców
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w latach 2009-2012 oraz prognoza na lata 2014-2020
Dane z lat

Prognoza na lata

Wyszczególnienie
2009

2010

Liczba osób
zarejestrowanych
4523 4614
w PUP
Liczba osób
korzystających
3536 3670
z pomocy MCPR
z powodu ubóstwa
Źródło: oprac. MCPR i PUP, 2013 r.

2011

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4337

4827

4136

4057

3972

3886

3794

3711

3625

3464

3512

3600

3585

3580

3580

3565

3580

3565

Na podstawie danych zawartych w Tabeli nr 8 można zauważyć, że występuje ścisła korelacja
pomiędzy liczbą osób zarejestrowanych w PUP, a liczbą osób ubogich korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej. Należy założyć, że zależność ta będzie utrzymywała się w kolejnych latach.
2.3.2. Formy pomocy
W celu zminimalizowania skutków ubóstwa lokalny samorząd realizuje zadania własne i
zlecone. W Zamościu instytucją wykonującą zadania należące do właściwości gminy i powiatu z
zakresu pomocy społecznej jest Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie. Połączenie w ramach jednej
instytucji zadań gminy i powiatu pozwala objąć osoby i rodziny kompleksowym systemem wsparcia
oraz skuteczniej rozwiązywać problemy wynikające z ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Pomoc MCPR realizowana jest poprzez:
 świadczenia niematerialne: praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, usługi opiekuńcze,
zapewnienie schronienia bezdomnym, kierowanie do instytucjonalnych form pomocy,
kwalifikowanie dzieci na wypoczynek, współorganizowanie przedsięwzięć okolicznościowych,
objęcie rodzin wsparciem wolontariuszy, tworzenie i realizacja programów osłonowych, w
tym Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz Lokalnego Programu Pomocy
Społecznej,
 świadczenia rzeczowe: zapewnienie opału, odzieży, żywności,
 świadczenia finansowe: zasiłki stałe, okresowe, celowe i celowe specjalne,
 aktywne formy pomocy: realizacja instrumentów aktywnej integracji.
Samorząd wspiera rodziny ubogie posiadające dzieci, udzielając świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym z dotacji celowej pochodzącej ze środków budżetu państwa, w
formie przyznawanego uczniom zamojskich placówek stypendium socjalnego oraz zasiłku szkolnego.
Od roku 2009 na ten cel przeznaczane jest rocznie ponad 500 tys. zł. Zgodnie z ustawą o
finansach publicznych, od 2010 r. udział środków własnych Miasta Zamość w ww. pomocy to
minimum 20% kwoty dotacji.
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Tabela nr 9. Wysokość środków przeznaczonych na stypendia socjalne i zasiłki szkolne przyznane uczniom w zamojskich
szkołach w latach 2009-2012
Dane z lat

Wyszczególnienie
2009

2010

2011

2012

Suma wydanych środków w zł

522.266,16

569.985,61

512.815,65

536.724,8

w tym środki Miasta Zamość w zł

0

113.997,13

102.563,13

107.344,94

Źródło: oprac. WEiS, 2013 r.

W latach 2008-2012 liczba dzieci kwalifikujących się do otrzymania stypendium socjalnego
malała, z uwagi na spadek liczby dzieci w szkołach oraz ograniczenia dochodowe uprawniające do
jego otrzymania.
Tabela nr 10. Liczba stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych w roku szkolnym, przyznanych uczniom w zamojskich
szkołach w latach 2009-2012 oraz prognoza na lata 2013-2020
Dane z lat

Prognoza na lata

Wyszczególnienie

2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Stypendia szkolne

1679

1573

1367

1289

1590

1528

1478

1606

1554

1478

1572

1504

Zasiłki szkolne

20

32

31

13

13

23

21

16

18

24

13

11

Źródło: oprac. WEiS, 2013 r.

Wzrost liczby przyznanych stypendiów w roku szkolnym 2012/2013 jest związany ze wzrostem
progu interwencji socjalnej. Należy przyjąć założenie, że utrzyma się niewielka tendencja spadkowa,
związana z prognozowaną liczbą osób w wieku przedprodukcyjnym.
Lokalny samorząd wdraża działania w zakresie zapewnienia wynajmu lokali komunalnych
mieszkańcom, w tym osobom ubogim, oraz wynajmu lokali socjalnych rodzinom posiadającym
prawomocny wyrok sądowy orzekający eksmisję z zajmowanego mieszkania. Głównym źródłem lokali
przeznaczonych pod wynajem jest odzysk od najemcy. Ponadto Miasto realizuje budowę mieszkań
komunalnych oraz jest większościowym udziałowcem Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z
o. o., które przygotowuje i wdraża projekty mające na celu rozwiązywanie trudnej sytuacji
mieszkaniowej na terenie Zamościa. Zagadnienia związane z wynajmem lokali mieszkalnych z
zasobów Miasta regulują odpowiednie przepisy, w których istotną przesłanką jest sytuacja
materialna, społeczna oraz zdrowotna osoby ubiegającej się o wynajem. Rodziny, których wnioski o
wynajem lokalu zostały pozytywnie zaopiniowane w latach 2009-2012, to: osoby bezdomne,
wychowankowie Domu Dziecka oraz rodziny zamieszkujące w trudnych warunkach mieszkaniowych.
Potrzeby w zakresie mieszkań komunalnych i socjalnych obrazuje Wykres nr 1.
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Wykres nr 1. Potrzeby mieszkaniowe w Zamościu w latach 2009-2012 oraz prognoza na lata 2014-2020

Źródło: oprac. WGKiOŚ, 2013 r.

Z analizy danych zawartych na Wykresie nr 1 wynika, że liczba składanych wniosków o
wynajem mieszkania wielokrotnie przekracza możliwości ich zaspokojenia. Prognoza na kolejne lata
wykazuje tendencję wzrostową liczby składanych wniosków. Może to spowodować wydłużanie się
okresu oczekiwania na mieszkanie, który obecnie wynosi ok. 5-6 lat (dane WGKiOŚ).
Inną formą wspierania rodzin o niskich dochodach w zakresie mieszkalnictwa jest przyznanie
dodatku mieszkaniowego na opłacanie czynszu za lokale użytkowe.
Tabela nr 11. Wydatki na dodatki mieszkaniowe w Zamościu w latach 2009-2012 oraz prognoza na lata 2014-2020
Dane z lat

Wyszczególnienie
2009
Liczba dodatków
mieszkaniowych
Kwota dodatków
mieszkaniowych
w mln zł

2012

2014

2015

24919 23773 23109 22389

23000

23700 24100 24300 24500 24700 24900

4,59

2010

4,75

2011

Prognoza na lata

4,84

4,58

Średnia wysokość
184,32 200,07 209,58 204,77
dodatku w zł

4,20

182,6

4,30

2016

4,40

2017

4,60

2018

4,70

2019

4,80

2020

4,90

181,43 182,57 189,30 191,83 194,33 196,78

Źródło: oprac. WGKiOŚ, 2013 r.
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W latach 2009-2012 nastąpił spadek liczby przyznanych dodatków, przy równoczesnym
wzroście ich średniej wysokości. W związku z występującym ubóstwem, połączonym z bezrobociem
oraz wzrostem kosztów utrzymania należy założyć, iż w następnych latach zwiększy się liczba osób
ubiegających się o pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego oraz wzrosną nakłady na ten cel.
2.4. BEZROBOCIE
2.4.1. Zjawisko bezrobocia
Bezrobocie jest jednym z podstawowych problemów społecznych miasta Zamość. Powiatowy
Urząd Pracy w Zamościu jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną obejmującą
zasięgiem działania miasto Zamość (powiat grodzki) i powiat zamojski. Zgodnie z ustawą o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.)
działania PUP, jako instytucji rynku pracy, ukierunkowane są na realizację zadań związanych z
promocją zatrudnienia, łagodzeniem skutków bezrobocia i aktywizacją zawodową w celu osiągnięcia
pełnego i produktywnego zatrudnienia, wysokiej jakości pracy, rozwoju zasobów ludzkich,
wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej oraz zwiększania mobilności na rynku pracy.
Skalę bezrobocia obrazują dwie podstawowe wielkości: liczba osób bezrobotnych oraz
stopa bezrobocia.
Stopa bezrobocia rejestrowanego to procentowy udział liczby osób bezrobotnych
zarejestrowanych w urzędach pracy, w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo (będących
sumą zarejestrowanych bezrobotnych i pracujących w jednostkach sektora publicznego i
prywatnego bez osób odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników jednostek
budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa
publicznego).
Wielkość stopy bezrobocia w województwie lubelskim zwiększała się w kolejnych latach
(dane na koniec grudnia 2009, 2010, 2011 i 2012 r., Wykres nr 2). W 2012 r. wyniosła 14,1% i była
wyższa o 0,7 pkt procentowego od krajowej stopy bezrobocia (13,4%). Każdego roku stopa
bezrobocia w mieście Zamość była wyższa niż notowana w województwie lubelskim i kraju. W 2012
r. wskaźnik ten wyniósł 16,1% dla powiatu grodzkiego, zaś dla powiatu zamojskiego 16,2%. W
porównaniu do analogicznego okresu roku 2011 stopa bezrobocia w powiecie grodzkim wzrosła o
1,9 pkt procentowego.
Na koniec 2009, 2010 i 2012 r. powiat grodzki zajmował 9. miejsce w województwie
lubelskim pod względem wielkości stopy bezrobocia, zaś w 2011 r. – 15. miejsce.
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Wykres nr 2. Stopa bezrobocia [%] w kraju, woj. lubelskim oraz na obszarze działania PUP Zamość w latach 2009-2012
(stan na koniec grudnia)

Źródło: oprac. PUP na podstawie danych źródłowych, 2013 r.

Z danych statystycznych na koniec grudnia 2009, 2010, 2011 i 2012 r. wynika, iż liczba osób
bezrobotnych w województwie lubelskim zwiększała się w kolejnych latach, co wynikało ze wzrostu
bezrobocia w większości powiatów województwa (Tabela nr 12).
Tabela nr 12. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w PUP Zamość i w województwie lubelskim w latach 20092012 (stan na koniec grudnia)
Wyszczególnienie

Dane z lat
2011

2012

117 237 119 709

122 441

131 125

PUP Zamość, w tym:

10 651

10 921

10 622

12 033

Powiat grodzki

4 523

4 614

4 337

4 827

Województwo lubelskie

2009

2010

Powiat ziemski

6 128
6 307
6 285
7 206
Źródło: oprac. PUP na podstawie sprawozdawczości WUP Lublin, 2013 r.

Spośród wszystkich powiatów woj. lubelskiego, powiat grodzki zajął 13. miejsce w 2009,
2010 i 2012 r. oraz 14. miejsce w 2011 r. pod względem liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych.
Ogólna liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych z miasta Zamość zwiększała się w
kolejnych latach, jedynie w 2011 r. nastąpił nieznaczny spadek tego wskaźnika (Tabela nr 13).
W strukturze bezrobotnych większość zarejestrowanych stanowią osoby bez prawa do
zasiłku. Świadczenie to przysługiwało zaledwie 9,7% zarejestrowanych w 2009 r. i 2010 r., 9,4% w
2011 r. i 10,6% w 2012 r.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020
S t r o n a 22

Tabela nr 13. Liczba bezrobotnych mieszkańców Zamościa, w tym kobiet, w latach 2009-2012 (stan na koniec grudnia)
Dane z lat
Wyszczególnienie

2009

2010

ogółem
kobiet ogółem
Liczba osób
4 523
2 230
4 614
bezrobotnych ogółem
Liczba osób
bezrobotnych z prawem
440
202
449
do zasiłku
Źródło: oprac. PUP na podstawie danych źródłowych, 2013 r.

2011

2012

kobiet

ogółem

kobiet

ogółem

kobiet

2 285

4 337

2 117

4 827

2 282

211

408

163

512

238

Tabela nr 14. Liczba bezrobotnych mieszkańców Zamościa – prognoza na lata 2014-2020
Prognoza na lata
Wyszczególnienie
2014
2015
2016
2017
2018
Liczba osób bezrobotnych
ogółem
Liczba osób bezrobotnych z
prawem do zasiłku
Źródło: oprac. PUP, 2013 r.

2019

2020

4 136

4 057

3 972

3 886

3 794

3 711

3 625

409

401

392

384

375

367

358

Uwzględniając szacunki GUS dotyczące liczby mieszkańców Zamościa w wieku produkcyjnym,
dokonano prognozy ogólnej liczby osób bezrobotnych oraz osób bezrobotnych z prawem do zasiłku
na lata 2014-2020 (Tabela nr 14). Konsekwencją przewidywanego przez GUS spadku liczby osób od
18. do 60., 65. r.ż. na terenie powiatu grodzkiego będzie zmniejszanie liczby zarejestrowanych
bezrobotnych, co bezpośrednio wpłynie na prognozowany spadek liczby osób uprawnionych do
pobierania zasiłku dla bezrobotnych.
2.4.2. Struktura osób bezrobotnych
Podstawowymi cechami obrazującymi strukturę osób bezrobotnych jest: wiek, płeć, poziom
wykształcenia, czas pozostawania bez pracy oraz staż pracy.
W strukturze wiekowej bezrobotnych największą liczbę zarejestrowanych w PUP Zamość z
powiatu grodzkiego stwierdzono w grupie osób do 30. i od 25. do 34. roku życia oraz powyżej 50.
roku życia. Wg stanu na koniec 2012 r. 33,8% ogółu bezrobotnych stanowiły osoby młode, do 30.
r.ż., a ich udział nieznacznie zmniejszał się od 2010 r. (37,9%).
W strukturze bezrobotnych wysoki odsetek stanowiły osoby w wieku mobilnym, czyli
najwyższej aktywności zawodowej, tj. do 44. r.ż. Stanowiły one ponad 60% ogółu bezrobotnych. W
ostatnich latach wzrastał odsetek osób bezrobotnych po 50 r.ż., od 23,0% w 2009 r. do 26,5% w
2012 r.
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Tabela nr 15. Liczba bezrobotnych mieszkańców Zamościa wg wieku w latach 2009-2012 (stan na koniec grudnia)
Dane z lat
Struktura bezrobotnych
2009
2010
2011
2012
wg wieku
ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety
18-24

886

419

884

444

720

343

730

320

25-34

1 322

669

1 427

737

1 352

733

1 513

765

18-30

1 687

831

1 751

872

1 544

783

1 634

798

35-44

803

447

799

423

771

397

886

433

45-54

1 114

578

1 027

533

954

485

1 033

552

powyżej 50

1 040

441

1 075

452

1 105

445

1 281

540

55-59

332

117

411

148

438

159

543

212

powyżej 60 lat

66

-

66

-

102

-

122

-

Źródło: oprac. PUP na podstawie sprawozdania MPiPS-01; osoby 18-30 lat – opracowanie własne PUP Zamość, 2013 r.
Tabela nr 16. Liczba bezrobotnych mieszkańców Zamościa wg wieku – prognoza na lata 2014-2020
Rok
Struktura bezrobotnych wg
wieku

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

18-24

625

613

601

588

574

561

548

25-34

1 296

1 271

1 245

1 218

1 189

1 163

1 136

18-30

1 400

1 373

1 345

1 315

1 284

1 256

1 227

35-44

759

745

729

713

697

681

666

45-54

885

868

850

832

812

794

776

powyżej 50

1 098

1 077

1 054

1 031

1 007

985

962

55-59

465

456

447

437

427

417

408

powyżej 60 lat

105

103

100

98

96

94

92

Źródło: oprac. PUP, 2013 r.

Każdego roku najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem
policealnym i średnim zawodowym (26,2% w 2012 r.) oraz zasadniczym zawodowym (24,5% w 2012
r.). Najwyższy udział bezrobotnych nie posiadających wykształcenia średniego odnotowano w 2009
r. (46,5%), w kolejnych latach zaś utrzymywał się na poziomie ponad 44%.
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Tabela nr 17. Liczba bezrobotnych mieszkańców Zamościa wg wykształcenia w latach 2009-2012 (stan na koniec grudnia)
Dane z lat
Struktura bezrobotnych wg
2009
2010
2011
2012
wykształcenia
ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety
wyższe

669

426

763

497

767

499

834

511

policealne i średnie zawodowe

1 139

601

1 183

624

1 113

592

1 267

648

średnie ogólnokształcące

613

400

616

383

540

330

589

343

zasadnicze zawodowe

1 148

419

1 138

424

1 077

373

1 183

411

gimnazjalne i poniżej

954

384

914

357

840

323

954

369

Źródło: sprawozdanie GUS MPiPS-01 na koniec 2009, 2010 i 2011 i 2012 r., PUP Zamość, 2013 r.
Tabela nr 18. Liczba bezrobotnych mieszkańców Zamościa wg wykształcenia – prognoza na lata 2014-2020
Rok
Struktura bezrobotnych wg
wykształcenia
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
wyższe

715

701

686

672

656

641

626

policealne i średnie zawodowe

1 086

1 065

1 043

1 020

996

974

952

średnie ogólnokształcące

505

495

485

474

463

453

442

zasadnicze zawodowe

1 014

994

974

952

930

910

888

gimnazjalne i poniżej

817

802

785

768

750

733

716

Źródło: oprac. PUP, 2013 r.

Analizując strukturę osób bezrobotnych pod względem czasu pozostawania bez pracy
stwierdzono, że w 2009 r. i 2010 r. największą grupę stanowiły osoby zarejestrowane od 1. do 3.
miesięcy (26,7% w 2009 r. i 23,3% w 2010 r.) (Tabela nr 19). W 2011 r. wzrosła liczba osób
długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych 12-24 miesięcy, a ich udział wyniósł 22,5%. W 2012 r.
dominującą grupą byli bezrobotni zarejestrowani powyżej 24 miesięcy (22,3%).
Tabela nr 19. Liczba bezrobotnych mieszkańców Zamościa wg czasu pozostawania bez pracy w latach 2009-2012 (stan na
koniec grudnia)
Dane z lat

Struktura bezrobotnych
wg czasu pozostawania
bez pracy
[liczba miesięcy]

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

do 1

428

175

527

229

355

125

407

144

1-3

1 208

568

1 074

506

802

358

807

331

3-6

761

411

843

442

741

351

853

431

6-12

859

410

796

400

671

356

811

358

12-24

584

301

760

392

976

507

870

448

powyżej 24

683

365

614

316

792

420

1 079

570

2009

2010

2011

2012

Źródło: oprac. PUP na podstawie sprawozdania MPiPS-01, 2013 r.
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Tabela nr 20. Liczba bezrobotnych mieszkańców Zamościa wg czasu pozostawania bez pracy – prognoza na lata
2014-2020
Struktura bezrobotnych
Rok
wg czasu pozostawania
bez pracy
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
[liczba miesięcy]
do 1

349

342

335

328

320

313

306

1-3

692

678

664

650

634

620

606

3-6

317

311

305

298

291

285

278

6-12

695

682

667

653

637

623

609

12-24

745

731

716

700

684

669

653

powyżej 24

924

907

888

869

848

829

810

Źródło: oprac. PUP, 2013 r.

Największą liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Zamość w kolejnych latach,
stwierdzono w grupie osób bez stażu pracy i ze stażem pracy poniżej 1 roku (Tabela nr 21).
Prognozowany spadek ogólnej liczby osób bezrobotnych z powiatu grodzkiego (Tabela nr 14) będzie
miał odzwierciedlenie w przewidywanym spadku liczby osób w poszczególnych kategoriach
związanych z wiekiem, poziomem wykształcenia, czasem pozostawania bez pracy i stażem pracy
(Tabela nr 16, 18, 20, 22).
Tabela nr 21. Liczba bezrobotnych mieszkańców Zamościa wg stażu pracy w latach 2009-2012 (stan na koniec grudnia)
Dane z lat
Struktura bezrobotnych
wg stażu pracy
[liczba lat]

2009

2010

2011

2012

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

do 1 roku

902

438

910

439

882

436

991

479

1-5

792

351

847

368

804

367

922

385

5-10

476

250

496

255

480

255

556

285

10-20

645

349

637

350

607

313

677

332

20-30

488

226

466

200

453

175

518

228

30 lat i więcej

93

30

99

31

106

25

154

49

bez stażu

1 127

586

1 159

642

1 005

546

1 009

524

Źródło: oprac. PUP na podstawie sprawozdania MPiPS-01, 2013 r.
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Tabela nr 22. Liczba bezrobotnych mieszkańców Zamościa wg stażu pracy – prognoza na lata 2014-2020
Struktura bezrobotnych
Rok
wg stażu pracy
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
[liczba lat]
do 1 roku

849

833

815

798

779

762

744

1-5

790

775

759

742

725

709

692

5-10

476

467

458

448

437

428

418

10-20

580

569

557

545

532

521

509

20-30

444

435

426

417

407

398

389

30 lat i więcej

132

129

127

124

121

118

116

bez stażu

864

848

830

812

793

776

758

Źródło: oprac. PUP, 2013 r.

2.4.2.1. Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.) określa grupy osób uznane za pozostające w szczególnej sytuacji
na rynku pracy. Z prezentowanych danych wynika, iż osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy
stanowią ok. 90% spośród osób bezrobotnych (Tabela nr 23).
W porównaniu do 2011 r., całkowita liczba osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w
powiecie grodzkim na koniec 2012 r. zwiększyła się o 369 osób, zaś w stosunku do analogicznego
okresu roku 2010 wzrosła o 142 osoby bezrobotne.
W stosunku do 2011 r. liczba osób we wszystkich grupach zwiększyła się w 2012 r. W
odniesieniu do analogicznego okresu 2010 r. i 2009 r., jedynie w grupie osób do 25. roku życia, bez
kwalifikacji zawodowych i bez doświadczenia zawodowego obserwowano spadek liczby
zarejestrowanych osób z miasta Zamość, podczas gdy w pozostałych grupach uznanych za
pozostające w szczególnej sytuacji, nastąpił wzrost liczby bezrobotnych. Największe przyrosty
odnotowano w przypadku osób długotrwale bezrobotnych, powyżej 50. roku życia i bez
wykształcenia średniego.
Prognozowany spadek liczby osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy z
powiatu grodzkiego w latach 2014-2020 (Tabela nr 24) spowodowany jest przewidywanym spadkiem
ogólnej liczby osób bezrobotnych (Tabela nr 14). W analizowanym okresie przewiduje się nieznaczny
spadek liczby osób bezrobotnych w poszczególnych grupach.
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Tabela nr 23. Liczba bezrobotnych mieszkańców Zamościa będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w latach 20092012 (stan na koniec grudnia)
Dane z lat
Osoby w szczególnej sytuacji
2009
2010
2011
2012
na rynku pracy
ogółem kobiet ogółem
kobiet
ogółem kobiet ogółem kobiet
bezrobotni ogółem

-

-

4 202

do 25 roku życia
866
419
884
długotrwale bezrobotne
2 431
1 315
2 539
kobiety, które nie podjęły
zatrudnienia po urodzeniu
580
580
629
dziecka
powyżej 50 roku życia
1 040
441
1 075
bez kwalifikacji zawodowych
702
390
619
bez doświadczenia
1 428
709
1 474
zawodowego
bez wykształcenia średniego
2 102
803
2 052
samotnie wychowujące co
najmniej jedno dziecko do 18
366
301
404
roku życia
które po odbyciu kary
pozbawienia wolności nie
153
4
177
podjęły zatrudnienia
niepełnosprawni
245
110
245
po zakończeniu realizacji
10
kontraktu socjalnego
Źródło: oprac. PUP na podstawie sprawozdania MPiPS-01, 2013 r.

2 085

3 975

1 938

4 344

2 076

444
1 313

720
2 619

343
1 355

730
2 795

320
1 398

629

602

602

634

634

452
339

1 105
579

445
304

1 281
611

540
325

772

1 317

684

1 353

676

781

1 917

696

2 137

780

331

381

312

423

346

6

158

11

179

16

103

282

107

287

119

4

13

8

15

12
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Tabela nr 24. Liczba bezrobotnych mieszkańców Zamościa będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy – prognoza na
lata 2014-2020
Rok
Osoby w szczególnej sytuacji
na rynku pracy
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
bezrobotni ogółem

3 759

3 687

3 610

3 532

3 448

3 373

3 294

do 25 roku życia
długotrwale bezrobotne
kobiety, które nie podjęły
zatrudnienia po urodzeniu
dziecka
powyżej 50 roku życia
bez kwalifikacji zawodowych
bez doświadczenia
zawodowego
bez wykształcenia średniego
samotnie wychowujące co
najmniej jedno dziecko do 18
roku życia
które po odbyciu kary
pozbawienia wolności nie
podjęły zatrudnienia

625
2 387

613
2 342

601
2 293

588
2 243

574
2 190

561
2 142

548
2 092

553

542

531

519

507

496

484

1 098
524

1 077
514

1 054
503

1 031
492

1 007
480

985
470

962
459

1 159

1 137

1 113

1 089

1 063

1 040

1 016

1 831

1 796

1 758

1 720

1 680

1 643

1 605

362

355

348

340

332

325

318

153

151

147

144

141

138

134

246

241

236

231

226

221

216

13

13

12

12

12

12

11

niepełnosprawni
po zakończeniu realizacji
kontraktu socjalnego
Źródło: oprac. PUP, 2013 r.

W strukturze zarejestrowanych w PUP osób niepełnosprawnych z powiatu grodzkiego
większość stanowią osoby bezrobotne (ok. 80%), które posiadają orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności i nie pobierają świadczeń pieniężnych z tego tytułu. W grupie tej zaledwie od
7,8% (w 2011 r.) do 10,1% (w 2012 r.) osób pobierało zasiłek dla bezrobotnych.
Tabela nr 25. Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy w mieście Zamość w latach 2009-2012
(stan na koniec grudnia)
Dane z lat
Struktura osób niepełnosprawnych

2009

2010

2011

2012

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

bezrobotni

245

110

245

103

282

107

287

119

w tym bezrobotni z prawem do zasiłku

21

12

20

14

22

9

29

17

poszukujący pracy

65

23

53

14

69

19

78

24

ogółem

310

133

298

117

351

126

365

143

Źródło: oprac. PUP na podstawie sprawozdania MPiPS-07, 2013 r.
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Tabela nr 26. Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy wg stopnia niepełnosprawności w
mieście Zamość – prognoza na lata 2014-2020
Struktura osób niepełnosprawnych

Rok
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

bezrobotni

246

241

236

231

226

221

216

w tym bezrobotni z prawem do zasiłku

25

24

24

23

23

22

22

poszukujący pracy

67

66

64

63

61

60

59

ogółem

313

307

300

294

287

281

274

Źródło: oprac. PUP, 2013 r.

Stopień niepełnosprawności określa orzeczenie o niepełnosprawności. Ok. 90% ogółu
zarejestrowanych w powiecie grodzkim bezrobotnych niepełnosprawnych stanowią osoby z
orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności. Udział osób z orzeczonym umiarkowanym
stopniem wynosił 9,4%, 8,6%, 8,5% i 11,1%, odpowiednio w kolejnych latach analiz. Najmniejszy
odsetek stanowią natomiast bezrobotni ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W 2009 r. i
2010 r. w ewidencji urzędu była tylko jedna taka osoba (0,4% bezrobotnych niepełnosprawnych)
oraz 3 osoby w 2011 r. (1,1%) i w 2012 r. (0,8%).
W strukturze poszukujących pracy większość stanowią niepełnosprawni z orzeczonym
umiarkowanym stopniem (53,8% w 2009 r., 47,2% w 2010 r., 46,4% w 2011 r. i 50,0% w 2012 r.).
Wśród poszukujących pracy stwierdzono większy odsetek osób z orzeczonym znacznym stopniem
niepełnosprawności niż w grupie osób bezrobotnych (12,3% w 2009 r., 13,2% w 2010 r., 13,0% w
2011 r. i 9,0% w 2012 r.).
Tabela nr 27. Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy wg stopnia niepełnosprawności w
mieście Zamość w latach 2009-2012 (stan na koniec grudnia)
Dane z lat
2009

2010

poszukujący
Struktura osób wg
pracy nie
stopnia
niepełnosprawności bezro pozostający bezro
botni
w
botni
zatrudnieni
u

2011

2012

poszukujący
poszukujący
poszukujący
pracy nie
pracy nie
bezro
bezro
pracy nie
pozostający
pozostający
botni
botni pozostający w
w
w
zatrudnieniu
zatrudnieniu
zatrudnieniu

lekki

221

22

223

21

255

28

252

32

umiarkowany

23

35

21

25

24

32

32

39

znaczny

1

8

1

7

3

9

3

7

ogółem

245

65

245

53

282

69

287

78

Źródło: oprac. PUP na podstawie sprawozdania MPiPS-07, 2013 r.
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Tabela nr 28. Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych wg stopnia niepełnosprawności w mieście Zamość –
prognoza na lata 2014-2020
Rok
Bezrobotni wg stopnia
niepełnosprawności

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

lekki

216

212

207

203

198

194

189

umiarkowany

27

27

26

26

25

24

24

znaczny

2

2

2

2

2

2

2

ogółem

246

241

236

231

226

221

216

Źródło: oprac. PUP, 2013 r.
Tabela nr 29. Liczba osób niepełnosprawnych poszukujących pracy wg stopnia niepełnosprawności w mieście Zamość –
prognoza na lata 2014-2020
Poszukujący pracy wg
Rok
stopnia
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
niepełnosprawności
lekki

27

27

26

26

25

24

24

umiarkowany

34

33

32

31

31

30

29

znaczny

6

6

6

6

6

6

5

ogółem

67

66

64

63

61

60

59

Źródło: oprac. PUP, 2013 r.

W związku z przewidywanym przez GUS spadkiem liczby mieszkańców w wieku
produkcyjnym w powiecie grodzkim w latach 2013-2020 oraz prognozowanym spadkiem ogólnej
liczby osób bezrobotnych, szacuje się nieznaczny spadek liczby osób niepełnosprawnych
bezrobotnych i poszukujących pracy w kolejnych latach.
2.4.3. Aktywizacja zawodowa i łagodzenie skutków bezrobocia
Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu ukierunkowane są na realizację zadań
związanych z promocją zatrudnienia, łagodzeniem skutków bezrobocia oraz aktywizacją zawodową.
Jedną z form działań Urzędu jest współpraca z pracodawcami i innymi podmiotami w zakresie
pozyskiwania ofert pracy oraz promocji i marketingu usług i instrumentów rynku pracy. Całkowita
liczba ofert pracy, jakimi dysponował PUP w Zamościu zmieniała się w kolejnych latach analiz.
Najwięcej ofert wpłynęło do urzędu w 2010 r. – 5 726 – o 4,7% więcej niż w 2009 r. (Wykres nr 3). W
2011 r. obserwowano spadek liczby ofert o 26,1% w stosunku do roku poprzedniego, w 2012 r. zaś o
0,9% w porównaniu z 2011 r. Podobne tendencje stwierdzono w przypadku ofert z powiatu
grodzkiego. W 2010 r. liczba ofert zwiększyła się o 2,3% w porównaniu do 2009 r., w 2011 r.
obserwowano spadek o 21,0%, w 2012 r. zaś o 1,1% w stosunku do roku poprzedniego.
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Wykres nr 3. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w dyspozycji PUP Zamość i mieście Zamościu w
latach 2009-2012

Źródło: oprac. PUP na podstawie sprawozdania MPiPS-01, 2013 r.

Większość ofert pracy pochodziło z sektora prywatnego gospodarki, od 69,7% wszystkich
ofert w 2009 r. do 87,3% w 2011 r. (Tabela nr 30). W 2012 r. zaledwie 14,8% ofert pochodziło z
sektora publicznego gospodarki, w 2011 r. 12,7%,, zaś największy odsetek odnotowano w 2009 r. –
30,3%.
W kolejnych latach obserwuje się wzrost liczby ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. W
2009 r. było 69 tego typu ofert (1,7%), w 2010 r. 90 (2,2%), w 2011 r. 121 (3.8%), a w 2012 r. 219
(6,9%).
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Tabela nr 30. Struktura wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w Zamościu w latach 2009-2012
Liczba ofert pracy
Dane z lat

Rodzaj oferty

ogółem

Ogółem
subsydiowane
z sektora publicznego gospodarki
z sektora prywatnego gospodarki
dla osób niepełnosprawnych
staże
miejsca przygotowania zawodowego
prace społecznie użyteczne
Źródło: oprac. PUP na podstawie sprawozdania MPiPS-01, 2013 r.

2009

2010

2011

2012

3 952
2 255
1 196
2 756
69
1 849
92
73

4 044
2 085
955
3 089
90
1 607
2
63

3 194
775
407
2 787
121
476
0
95

3 160
982
469
2 691
219
638
0
91

Najwięcej osób bezrobotnych w latach 2009, 2011 i 2012 r. z terenu powiatu grodzkiego
skierowano na staże, zaś w 2010 r. na szkolenia zawodowe (1 027 osób) (Aneks statystyczny nr 1).
Niewielka liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych ubiegała się o sfinansowanie kosztów
egzaminów, licencji, finansowanie stypendium dla bezrobotnych, którzy podjęli dalszą naukę oraz o
świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy. W 2012 r. z wymienionych form wsparcia
skorzystało po jednej osobie.
Największą pulę środków finansowych każdego roku przeznaczano na realizację staży dla
osób bezrobotnych, w tym koszty badań lekarskich, stypendiów oraz przejazdu do miejsca
odbywania stażu. Największy limit środków przeznaczono na ten cel w 2010 r. – niespełna sześć
milionów zł, najmniejszy zaś w 2012r. – 1 974 047 zł.
Najwyższy stopień zaspokojenia potrzeb osób bezrobotnych (zapotrzebowanie a realizacja)
w zakresie działań na ich rzecz stwierdzono w przypadku robót publicznych, prac społecznie
użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych (2010 r.),przygotowania zawodowego (2009 r.),
finansowania stypendium dla bezrobotnych, którzy podjęli dalszą naukę, zasiłków dla bezrobotnych,
wypłaty dodatków aktywizacyjnych oraz świadczeń przysługującym rolnikom zwalnianym z pracy
(Aneks statystyczny nr 1). W przypadku pozostałych form wsparcia oferowanych przez PUP Zamość,
stopień zaspokojenia potrzeb osób bezrobotnych uzależniony był od limitu środków, jakimi
dysponował Urząd.
Miarą skuteczności działań aktywizacyjnych realizowanych przez PUP jest liczba osób, które w
wyniku otrzymanego wsparcia uzyskały zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa).
Każdego roku najwyższą, stuprocentową efektywność zatrudnieniową, stwierdzono w
przypadku refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób
bezrobotnych oraz wypłaty środków na podjęcie działalności gospodarczej (Tabela nr 31). Spośród
innych form wsparcia realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu największą
efektywność zatrudnieniową odnotowano po pracach interwencyjnych, przy czym wskaźnik ten
obniżył się w 2012 r. i wyniósł 69,57%, podczas gdy w 2009 r. osiągnął wartość 81,97%. W kolejnych
latach natomiast wzrastała efektywność szkoleń zawodowych (29,89% w 2012 r.), staży (63,48% w
2012 r.) oraz prac społecznie użytecznych (58,46% w 2012 r.).
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Tabela nr 31. Efektywność zatrudnieniowa [%] wybranych form wsparcia dla miasta Zamość w latach 2009-2012
Dane z lat

Forma wsparcia

2009

2010

2011

2012

szkolenia

20,6

19,8

29,8

29,9

staż

41,7

45,2

50,3

63,5

prace interwencyjne

82

75

80,5

69,6

roboty publiczne

11,1

55,6

-

-

prace społecznie użyteczne

47,7

39,5

43,2

58,5

refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych

100

100

100

100

środki na podjęcie działalności gospodarczej

100

100

100

100

46,7

100

-

-

przygotowanie zawodowe dorosłych (od 2010r.) lub
przygotowanie zawodowe (w 2009r.)
Źródło: oprac. PUP, 2013 r.

PUP na rzecz osób bezrobotnych realizuje usługi rynku pracy tj.:
 pośrednictwo pracy,
 poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,
 pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 organizacja szkoleń.
Najwięcej osób bezrobotnych objęto usługą pośrednictwa pracy w 2010 r. (24 575 osób),
zaś w 2012 r. – 17 215 osób (Tabela nr 32). W 2012 r. wydano łącznie 1 135 skierowań do pracy, a
1 783 osoby skierowano do doradcy zawodowego.
Tabela nr 32. Realizacja usług rynku pracy – pośrednictwo pracy i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w Zamościu w
latach 2009-2012
Dane z lat
Wyszczególnienie
2009
2010
2011
2012
Osoby objęte usługą pośrednictwa pracy

6 727

24 575

20 092

17 215

Liczba osób skierowanych do doradcy zawodowego

1 055

1 275

788

1 783

Liczba wydanych skierowań do pracy

1 400

806

1 145

1 135

Liczba zorganizowanych targów pracy

2

3

3

1

Liczba zorganizowanych giełd pracy

75

52

87

54

Źródło: oprac. PUP na podstawie sprawozdania MPiPS-01, 2013 r.

Kolejną z usług oferowanych przez Urząd Pracy jest poradnictwo zawodowe i informacja
zawodowa. W latach 2009-2012 największa liczba osób bezrobotnych z powiatu grodzkiego
skorzystała z indywidualnego poradnictwa zawodowego, w tym najwięcej w 2010 r. – 3 612 osób.
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Tabela nr 33. Realizacja usług rynku pracy – poradnictwo zawodowe – w Zamościu w latach 2009-2012
Dane z lat
2009
2010
2011
Wyszczególnienie
l. grup/
l. grup/
l. grup/
l. osób
l. osób
l. osób
spotkań
spotkań
spotkań

2012
l. grup/
l. osób
spotkań

Indywidualne poradnictwo zawodowe

2 486

-

3 612

-

2 536

-

2 500

-

Poradnictwo zawodowe grupowe

138

32

97

26

87

21

83

24

257

58

304

61

320

56

310

58

246

-

270

-

125

-

116

-

157

-

151

-

161

-

215

-

-

563

-

608

-

Spotkania z zakresu grupowej informacji
zawodowej
Niepełnosprawni, którzy skorzystali z
poradnictwa zawodowego
Liczba uczestników szkoleń w Klubie Pracy

Liczba uczestników zajęć aktywizacyjnych w
578
558
Klubie Pracy (1-dniowe)
Źródło: oprac. PUP na podstawie sprawozdania MPiPS-01, 2013 r.

Prezentowane dane wskazują, iż od 2010 r. zwiększała się liczba osób bezrobotnych
korzystających ze szkoleń w Klubie Pracy oraz z zajęć aktywizacyjnych.
2.5. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
2.5.1. Sytuacja i problemy osób niepełnosprawnych
Niepełnosprawność jest pojęciem ewoluującym i wynika z interakcji między osobami z
dysfunkcjami, a barierami wynikającymi z postaw ludzkich i środowiskowych, które utrudniają tym
osobom pełny i skuteczny udział w życiu społeczeństwa, na zasadzie równości z innymi osobami7.
Termin ten oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu
stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą
niezdolność do pracy8. Do osób niepełnosprawnych zaliczają się osoby z długotrwałą obniżoną
sprawnością fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną.
Niepełnosprawność prawna potwierdzana jest przez orzeczenie o zakwalifikowaniu przez
organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego,
lekkiego) bądź o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, albo o niepełnosprawności, wydane
dla osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.
Istotnym źródłem przy próbie oszacowania faktycznej liczby osób niepełnosprawnych oraz
tendencji w tym zakresie, jest prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) kwartalne
reprezentacyjne Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), obejmujące wyłącznie te
spośród osób niepełnosprawnych, które są w wieku produkcyjnym i posiadają prawne orzeczenie o

7
8

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych;
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.);
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stopniu niepełnosprawności. Wyniki BAEL, gromadzone od 1992 r., wskazują na systematyczny po
2002 r. spadek liczby osób niepełnosprawnych w wieku 16 i więcej lat.
Według danych GUS, opracowanych w oparciu o Narodowy Spis Ludności i Mieszkań (NSP) z
2011 r. struktura osób niepełnosprawnych dla województwa lubelskiego przedstawia się
następująco: częściej, niż co trzeci niepełnosprawny prawnie posiadał orzeczenie o umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, około 30% osób posiadało orzeczenie o znacznym a około 25% o lekkim
stopniu niepełnosprawności. Dzieci do lat 16 natomiast stanowiły 3,5% ogółu populacji osób
niepełnosprawnych prawnie.9 W przypadku mieszkańców Zamościa niepełnosprawność biologiczną i
prawną deklarowało 8361 mieszkańców Zamościa (ok. 12,71% ogółu mieszkańców). 10 Obrazuje to
Tabela nr 34.
Tabela nr 34. Liczba osób niepełnosprawnych, mieszkańców Zamościa w latach 2009-2012 oraz prognoza na lata 20142020
Dane z lat
Prognoza na lata
Wyszczególnienie
2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ogólna liczba
mieszkańców miasta
66557 66234 65784 65612 64081 63776 63472 63179 62888 62596 62300
Zamość
Liczba niepełnosprawnych
mieszkańców miasta

8459

8418

8361

8339

8145

8106

8067

8030

7993

7956

7918

Liczba ON* powyżej 16
roku życia

8163

8124

8069

8047

7860

7822

7785

7749

7713

7677

7641

Liczba ON* poniżej 16
roku życia

296

295

293

292

285

284

282

281

280

278

277

*osób niepełnosprawnych
Źródło: oprac. MCPR na podstawie GUS, 2013 r.

Jak wynika z dokonanej analizy sytuacji oraz prognozy demograficznej dla Zamościa do 2020
r., należy się spodziewać systematycznego spadku ogólnej liczby mieszkańców miasta, a wraz z nią
także liczby osób niepełnosprawnych.

9

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14076_PLK_HTML.htm
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14834_PLK_HTML.htm

10
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Wykres nr 4. Liczba wydanych orzeczeń stwierdzających niepełnosprawność bądź stopień niepełnosprawności w latach
2009-2012

Źródło: oprac. PZON, 2013 r.

Analiza orzeczeń stwierdzających niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności,
wydanych przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) w latach minionych,
wskazuje na tendencję wzrostową. Należy jednak zauważyć, że w latach 2009-2011 przyrost liczby
orzeczeń potwierdzających występowanie niepełnosprawności, w porównaniu z rokiem poprzednim
był coraz mniejszy. W odniesieniu do powyższych ustaleń, można prognozować, iż w kolejnych latach
liczba orzeczeń zbliży się do stanu z roku poprzedzającego, a w kolejnych będzie malała11.
Analiza powyższych danych pozwala zakładać spadek liczby niepełnosprawnych mieszkańców
Zamościa, z uwagi na prognozowany spadek ogólnej liczby mieszkańców miasta.
2.5.2. Dostępność infrastruktury oraz komunikacji miejskiej
Miasto Zamość, uwzględniając prawa osób niepełnosprawnych, w szczególności
poruszających się na wózkach inwalidzkich, w celu udostępnienia administrowanych przez siebie
obiektów, likwiduje (w miarę możliwości prawnych i finansowych) bariery architektoniczne12. Część
wydziałów Urzędu Miasta Zamość jest zlokalizowana w zabytkowych kamienicach Starego Miasta, w
których są ograniczone możliwości dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dlatego
zostało utworzone Biuro Obsługi Interesanta (obiekt bez barier), w którym mieszkańcy, w tym osoby
niepełnosprawne oraz z ograniczeniami w poruszaniu się, mogą załatwić sprawy pozostające w
kompetencji Urzędu Miasta. Liczbowe zestawienie obiektów użyteczności publicznej w Zamościu

11
12

Przy uwzględnieniu aktualnego stanu prawnego dotyczącego orzecznictwa PZON;
art. 5, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.);
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administrowanych przez Miasto Zamość oraz ich dostępność dla osób niepełnosprawnych
przedstawiono w Tabeli nr 35 oraz w Aneksie statystycznym nr 2 Tabela nr 1.
Tabela nr 35. Dostępność wybranych obiektów, w tym administrowanych przez Miasto Zamość, dla osób z ograniczeniami
w poruszaniu się (stan na koniec grudnia 2012 r.)
Liczba obiektów dostępnych
Liczba obiektów
dla osób z ograniczeniami w
wymagających dostosowania
Wyszczególnienie
Liczba
poruszaniu się
wg kategorii obiektu
obiektów
Liczba
Liczba
%
%
obiektów
obiektów
Obiekty oświaty

43

4

9,3

39

90,7

w tym obiekty administrowane
przez Miasto Zamość

43

4

9,3

39

90,7

Obiekty pomocy społecznej,
wspierania rodziny i pieczy
zastępczej

19

4

21,1

15

79

w tym obiekty administrowane
przez Miasto Zamość

11

1

9,1

10

90,9

Obiekty kultury, sportu
i rekreacji

18

8

44,4

10

55,6

w tym obiekty administrowane
przez Miasto Zamość

13

7

53,9

6

46,2

Obiekty Urzędu Miasta

15

3

20

12

80

w tym obiekty administrowane
przez Miasto Zamość

12

3

25

9

75

Ogółem

95

19

20

76

80

Ogółem obiekty administrowane
przez Miasto Zamość

79

15

19

64

81

Źródło: oprac. MCPR na podstawie informacji Wydziałów UM Zamość, 2013 r.

Przedstawione w Tabeli nr 35 obiekty posiadające: pochylnię, odpowiednią szerokość drzwi
wejściowych i drzwi wewnętrznych, windę (w przypadku budynków wyższych niż
jednokondygnacyjne) i przystosowane dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się pomieszczenia
higieniczno-sanitarne, uznane zostały za dostępne. Natomiast do kategorii wymagających
dostosowania zaliczono obiekty posiadające tylko niektóre z ww. racjonalnych usprawnień.
Należy podkreślić, iż w części obiektów wymagających dostosowania, zastosowano racjonalne
usprawnienia, które ułatwiają poruszanie się w obiekcie. Dane liczbowe obrazuje Wykres nr 5.
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Wykres nr 5. Dostępność dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się do wybranych obiektów użyteczności publicznej,
w tym administrowanych przez Miasto Zamość w 2012 r. (stan na koniec grudnia)

Źródło: oprac. MCPR na podstawie informacji Wydziałów UM Zamość, 2013 r.

Ze sporządzonej diagnozy dostępności placówek działalności leczniczej, wynika, że ponad 55%
obiektów jest dostępnych dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się (Aneks statystyczny nr 2, Tabela
nr 2).
Miasto Zamość podejmuje działania w zakresie zwiększenia dostępności do podmiotów
samorządowych dla osób z zaburzeniami w funkcjonowaniu w celu umożliwienia pełnego korzystania
z przysługujących im praw. W związku z tym w Urzędzie Miasta oraz jednostkach miejskich
wprowadzono procedurę zapewnienia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w
komunikowaniu się (głuchym i głuchoniewidomym) możliwości osobistego załatwienia spraw w
urzędzie, poprzez zapewnienie pośrednictwa tłumaczy: PJM (polskiego języka migowego), SJM
(systemu językowo-migowego), a dla osoby głuchoniewidomej tłumacza SKOGN (systemu
komunikowania się osób głuchoniewidomych). Brak natomiast usprawnień dla osób niewidomych i
niedowidzących.
Według danych zawartych w Strategii Rozwoju Miasta Zamość na lata 2008-2020, z
początkiem 2008 r. prawie 20 % ulic Zamościa posiadało nawierzchnię gruntową. W kolejnych latach
na terenie miasta Zamość budowano i przebudowywano drogi w ramach posiadanych środków
zgodnie z planami inwestycyjnymi, co spowodowało, że pod koniec 2013 r. ilość dróg o nawierzchni
gruntowej zmniejszyła się do 16% przy zwiększeniu ogólnej długości dróg ewidencjonowanych z 144
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020
S t r o n a 39

km do 145,9 km. Od czasu opracowania Strategii Rozwoju Miasta Zamość na lata 2008-2020 ilość
ciągów pieszo-rowerowych w ramach inwestycji drogowych została niemal potrojona – obecnie
wynosi 32,3 km. Sprzyja to likwidowaniu barier urbanistycznych dla osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich, głównie dzięki miejscowemu obniżeniu krawężników do poziomu jezdni
zgodnie z wymogami technicznymi.
Programy budowy i przebudowy dróg na terenie miasta Zamość obejmują okresy trzyletnie
(obecnie jest realizowany plan na lata 2012-2014). Plany uwzględniają także doraźne remonty, które
wynikają ze stale aktualizowanych potrzeb i są głównie uzależnione od pozyskania środków
zewnętrznych.
Tabela nr 36. Realizacja inwestycji drogowych na terenie Zamościa w latach 2009-2012 oraz założenia modernizacyjne na
lata 2014-2020
Wyszczególnienie

Dane z lat

Prognoza na lata

2009

2010

2011

2012

2014-2020

Liczba dróg, na których w celu likwidacji barier
urbanistycznych zrealizowano budowę i
przebudowę

11

17

6

5

7(rok 2014)
7(lata2015-2020)

Liczba wyznaczonych nowych przejść dla pieszych w
celu likwidacja barier urbanistycznych

8

2

2

0

8

4

0

2

5

3

0

0

4

2

6

Liczba zbudowanych azyli dla pieszych i osób
niepełnosprawnych z dostosowaniem wysokości
krawężników do osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich, dostosowanie wysokości krawężników
na przejściach dla pieszych w celu eliminowania
barier urbanistycznych
Liczba zbudowanych parkingów z wyznaczeniem
miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych
Źródło: oprac. ZDG UM Zamość, 2013 r.

Analizując dane zawarte w Tabeli nr 36 można stwierdzić, że na terenie miasta Zamość
systematycznie, chociaż z różnym natężeniem w poszczególnych latach, powadzone były inwestycje
drogowe mające na celu likwidację barier urbanistycznych. Natomiast z prognozy na lata 2014-2020
wynika, że będą prowadzone dalsze prace w zakresie budowy i przebudowy dróg oraz budowy
parkingów z wyznaczeniem miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych.
Nowe przejścia, azyle dla pieszych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych będą
wykonane w latach 2014-2020 w ramach planowanych budów i przebudów dróg. W ramach remontu
chodników będą wykonywane roboty związane z dostosowaniem dojść dla pieszych przy istniejących
przejściach. Uzupełniono przejścia dla pieszych o sygnalizację dźwiękową w celu ułatwienia
przemieszczania się osobom niewidomym i niedowidzącym.
W ramach likwidacji barier transportowych, w latach 2011-2012 zakupiono 12 nowych
niskopodłogowych autobusów, wyposażonych w system zapowiedzi przystankowych, przeznaczony
dla osób niedowidzących oraz zmodyfikowano system wizualnej informacji pasażerskiej z tradycyjnej
tablicy na monitor LCD. Aktualnie Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu dysponuje 27
autobusami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, co stanowi 63% ogółu taboru.
W 18 autobusach znajdują się platformy umożliwiające wprowadzanie i wyprowadzanie wózków
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inwalidzkich. Autobusy wyposażone są w pasy bezwładnościowe, zabezpieczające osoby
niepełnosprawne na wózkach w trakcie jazdy.
2.5.3. Formy działań na rzecz osób z niepełnosprawnością
1. Instytucjonalne formy wsparcia osób niepełnosprawnych:
a. Dom Pomocy Społecznej – 52 miejsca wyłącznie dla kobiet z upośledzeniem
umysłowym,
b. Środowiskowy Dom Samopomocy – dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi,
c. Warsztaty Terapii Zajęciowej – 3 placówki dla 113 osób, które ze względu na
niepełnosprawność nie mogą podjąć pracy i mają wskazania do terapii zajęciowej,
d. Specjalistyczne ośrodki prowadzone przez organizacje pozarządowe, oferujące
profesjonalną pomoc i wsparcie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania. W
latach 2009-2012 średnio 250 osób rocznie korzystało z tej formy wsparcia.
3. Pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje Miastu Zamość środki na
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zadania z
zakresu rehabilitacji społecznej realizuje Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie, natomiast z zakresu
rehabilitacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu.
a. W ramach rehabilitacji społecznej dofinansowywane są:
1) koszty działania warsztatów terapii zajęciowej,
2) uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych,
3) likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
4) zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze,
5) organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
b. Ze środków przeznaczonych na rehabilitację zawodową finansowane są:
1) wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu,
2) finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych,
3) przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
4) zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z tworzeniem
i wyposażeniem stanowisk pracy oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.
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Tabela nr 37. Poziom wydatków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej na terenie
Zamościa w latach 2009-2012
Dane z lat
Wyszczególnienie

Środki PFRON ogółem
1. Rehabilitacja społeczna, w
tym:
Warsztaty Terapii Zajęciowej
(WTZ)
środki na pozostałe zadania

Beneficjenci

2. Rehabilitacja zawodowa
Liczba osób objętych
dofinansowaniem
Źródło: oprac. MCPR, 2013 r.

2009

2010

2011

Kwota

%

Kwota

%

2.566.936

100

2.276.145

100

2.080.465

82

1.967 945

86

1.622.730

64

1.627.560

71

457.735

18

340.385

15

-110 osób w
WTZ
-640 wniosków
-6 org.
pozarząd.
449 117
17

18

-110 osób w WTZ
-536 wniosków
-1 org. pozarząd.
308 200
14

14

2012

Kwota

%

Kwota

2.235.916

100

2.878.283

1.955.759

88

2.338.159

81

1.627.560

56

710.599

25

1.627.560

328.199

73
15

-110 osób w WTZ
-553 wniosków
-5 org. pozarząd.

279 620
21

12

%
100

-110 osób w WTZ
-879 wniosków
-6 org. pozarząd.

540 000

19
24

Średnio rocznie około 66% przyznanych środków przeznaczane jest na finansowanie
funkcjonowania trzech warsztatów terapii zajęciowej. Pozostałe środki przeznaczane są na realizację
innych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej (średnio 16% środków) i rehabilitacji społecznej
(średnio 18% środków). W sytuacji ograniczonych funduszy, zabezpieczane są głównie podstawowe
potrzeby związane ze zdrowiem i funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych. Najwięcej środków
przeznacza się na realizację dofinansowań do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych. Stopień wykorzystania środków finansowych PFRON wynosi blisko 100%. Zakłada się,
że w latach 2014-2020 wydatki ze środków PFRON będą realizowane w oparciu o przyznawaną na
każdy rok kwotę, która będzie zależała od możliwości finansowych Funduszu.
4. Inne formy wsparcia rodzin i osób z problemem niepełnosprawności.
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie udziela osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom
wsparcia finansowego oraz kieruje do instytucjonalnych form wsparcia tj. ŚDS, DPS, WTZ i innych
placówek. W ramach prowadzonej pracy socjalnej osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny są
motywowane do zwiększenia zaangażowania oraz włączania się w życie społeczne i zawodowe m.in.
poprzez aktywne poszukiwanie pracy, uczestnictwo w kursach i szkoleniach oraz innych formach
wsparcia realizowanych na terenie miasta.
Poza zadaniami ustawowymi począwszy od 2012 r. lokalny samorząd realizuje pilotażowy
program „Aktywny samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub ograniczanie barier
(nie dotyczy barier architektonicznych)uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
zawodowym i w dostępie do edukacji.
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Podkreślić należy, że w zakresie zaspokojenia potrzeb osób z różnego typu dysfunkcjami, na
terenie Zamościa brakuje ośrodków dziennego pobytu, placówek zapewniających całodobową
opiekę, mieszkań chronionych oraz alternatywnych form zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
takich jak: Zakłady Aktywności Zawodowej, Centra Integracji Społecznej, spółdzielnie socjalne.
Wsparciem dla osób z dysfunkcjami i ich rodzin byłoby umożliwienie stałego korzystania z pomocy
trenera pracy oraz usług asystenta osoby niepełnosprawnej. Wszystkie formy aktywizujące osoby
niepełnosprawne wyrównują szanse osób niepełnosprawnych w partycypacji społecznej, a ich
opiekunom umożliwiają podejmowanie pracy i uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej.
2.6. WSPIERANIE DZIECKA I RODZINY
2.6.1. Sytuacja rodzin korzystających z pomocy MCPR
Jednym z głównych powodów przyznawania świadczeń z pomocy społecznej rodzinom z
dziećmi jest problem bezradności opiekuńczo-wychowawczej.
Tabela nr 38. Liczba rodzin mieszkańców Zamościa z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, korzystających z pomocy
MCPR w latach 2009-2012
Dane z lat
Wyszczególnienie wg kategorii osób korzystających z
pomocy MCPR

2009

2010

2011

2012

Liczba rodzin

2247

2354

2235

2177

Liczba osób w rodzinach

6102

6262

5844

5563

Liczba rodzin

1019

1031

954

868

Liczba osób w rodzinach

4202

4163

3863

3518

Liczba rodzin

526

514

486

412

Liczba osób w rodzinach

2172

2033

1873

1597

Rodziny z dziećmi objęte pomocą

Rodziny z problemem opiekuńczo-wychowawczym

Źródło: oprac. MCPR, 2013 r.

W związku ze spadkiem ogólnej liczby osób korzystających z pomocy MCPR, obniża się także
liczba rodzin z dziećmi objętych pomocą. Analiza danych wskazuje, że ok. 50% rodzin z dziećmi
korzystających z pomocy MCPR jest objętych wsparciem, z uwagi na problemy opiekuńczowychowawcze. Należy zakładać, iż proporcja udziału rodzin z dziećmi korzystających z pomocy z
powodu problemów opiekuńczo-wychowawczych w ogólnej liczbie rodzin z dziećmi korzystających z
pomocy społecznej, utrzyma się na tym samym poziomie.
Z danych własnych MCPR wynika, iż w 2011 roku rodziny z dziećmi stanowiły 42,6% ogółu
korzystających z pomocy społecznej. Spośród osób objętych pomocą rodziny niepełne stanowiły
17,8% ogółu świadczeniobiorców, a rodziny wielodzietne 8,2% .
Na podstawie sprawozdań oraz analizy dokumentów pracowników socjalnych MCPR
opracowano diagnozę rodzin z problemem opiekuńczo-wychowawczym. Problemy w realizacji funkcji
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opiekuńczo-wychowawczych dotyczą 3 podstawowych sfer: opieki i wychowania dziecka,
prowadzenia gospodarstwa domowego oraz kształtowania i wypełniania podstawowych ról
społecznych. Nadmienić należy, iż w większości rodzin problemy dotyczą więcej niż jednego obszaru,
w tym niepełnosprawności.
Rodziny otrzymują świadczenie finansowe, związane bezpośrednio z posiadaniem dzieci, w
postaci zasiłku rodzinnego oraz dodatku i/lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Tabela nr 39. Liczba rodzin mieszkańców Zamościa otrzymujących świadczenie finansowe z tytułu urodzenia i
wychowywania dziecka w latach 2009-2012
Dane z lat
Wyszczególnienie
2009

2010

2011

2012

Rodziny, które otrzymały zasiłek rodzinny

2713

2498

2315

2063

Na 1 dziecko

1388

1245

1183

1028

Na 2 dzieci

922

867

780

712

Na 3 dzieci

299

281

254

245

Na 4 i więcej dzieci

104

101

92

74

676

603

573

503

333

289

274

209

Rodziny, które otrzymały jednorazową
zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
Rodziny, które otrzymały dodatek z tytułu
urodzenia dziecka (świadczenie zależne od
dochodu)
Źródło: oprac. MCPR, 2013 r.

W latach 2009-2012 obserwuje się spadek liczby rodzin otrzymujących pomoc z tytułu
urodzenia i wychowywania dziecka. Zgodnie z prognozami demograficznymi należy przyjąć, że ta
tendencja utrzyma się w kolejnych latach.
2.6.2. Infrastruktura
Na terenie Zamościa istnieje rozbudowana infrastruktura, zapewniająca realizację
podstawowych zadań w zakresie szeroko rozumianego wspomagania rodziny, w tym:
 placówki oświatowe,
 jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 jednostki realizujące zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej,
 Żłobek Miejski, zapewniający opiekę nad dziećmi najmłodszymi w wieku od 6 m. ż. do 3
lat, który dysponuje 72 miejscami,
 żłobek „Radosna Kraina”, prowadzony przez Stowarzyszenie „Jesteśmy z Tobą-Bądź z
Nami”, utworzony w 2013 r., dysponujący 20 miejscami,
 klub dziecięcy „Figielkowo”, utworzony w 2013 r., z liczbą 15 miejsc.
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Pomimo zwiększenia liczby miejsc w żłobkach, potrzeby w zakresie zapewnienia opieki nad
najmłodszymi dziećmi nie zostały w pełni zaspokojone. Wskazuje na to liczba dzieci oczekujących w
2013 r. na przyjęcie do żłobków – 26.
W latach 2009-2012 liczba dzieci w wieku 0-3 lat na terenie Zamościa systematycznie
wzrastała. Prognozy demograficzne na kolejne lata mają tendencję spadkową (Tabela nr 40).
Tabela nr 40. Liczba dzieci w wieku od 0 do 3 lat w Zamościu w latach 2009-2012 oraz prognoza na lata 2014-2020
Dane z lat
Prognoza na lata
Wyszczególnienie
2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Liczba dzieci w
wieku od 0-3 lat

2590

2608

2741

2765

2773

2756

2726

2685

2633

2575

2510

Źródło: oprac. WKiSS na podstawie GUS, 2013 r.

Pomimo prognozowanego spadku liczby dzieci w wieku 0-3 lata, liczba miejsc w
funkcjonujących żłobkach nie zabezpieczy potrzeb w zakresie zapewnienia opieki dla najmłodszych.
W roku szkolnym 2012/2013 Miasto Zamość było organem prowadzącym dla następujących
placówek:
 13 przedszkoli, w tym dla 2 przedszkoli z oddziałami integracyjnymi,
 2 szkół podstawowych,
 1 gimnazjum,
 6 zespołów szkół,
 8 szkół i zespołów szkół ponadgimnazjalnych,
 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego/przedszkole specjalne, szkoła podstawowa
specjalna, gimnazjum specjalne, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna, szkoła specjalna
przysposabiająca do pracy,
 2 burs międzyszkolnych,
 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
 Centrum Kształcenia Praktycznego,
 Młodzieżowego Domu Kultury,
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1,
 Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.
Ponadto na terenie miasta funkcjonowały dwie szkoły publiczne, prowadzone przez osoby
prawne oraz szereg szkół i placówek niepublicznych, w tym niepubliczne przedszkole specjalne.
W latach 2009-2012 istniejąca baza przedszkoli publicznych dysponowała 1720 miejscami.
Ponadto na terenie Zamościa funkcjonują podmioty niepubliczne, zapewniające opiekę nad dziećmi
w wieku przedszkolnym. Dlatego potrzeby w zakresie objęcia dzieci wychowaniem przedszkolnym
były zaspokojone w średnio w około 85%.
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Tabela nr 41. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w placówkach publicznych i niepublicznych w Zamościu
w latach 2008-2013 oraz prognoza na lata 2014-2020
Dane z lat

Wyszczególnienie

Prognoza na lata

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
/09
/10
/11
/12
/13
/14
/15
/16
/17
/18
/19
/20
/21
Liczba dzieci w wieku
przedszkolnym

2315 2336 2367 2447 2529 2623 1921 1788 1684 1650 1620 1590 1560

Liczba dzieci
uczęszczających do
przedszkoli

1775 1886 2057 2100 2185 2153 1583 1472 1375 1347 1323 1299 1275

Liczba dzieci w punktach
przedszkolnych

0

0

22

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

Źródło: oprac. WEiS, 2013 r.

Jak wynika z analizy danych, liczba dzieci w wieku przedszkolnym oraz liczba dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym w latach 2008-2013 systematycznie rosła. Prognozy na kolejne lata
mają tendencję spadkową, co jest związane z planowanym objęciem dzieci 6-letnich obowiązkiem
nauki w szkole w roku 2014/15 i wyłączeniem ok. 600 spośród nich z wychowania przedszkolnego
(Tabela nr 41). Z powyższego wynika, że przedszkola publiczne będą w stanie w pełni zabezpieczyć
opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym.
Prognozuje się, że od 1 września 2014 r. nastąpi wzrost liczby uczniów w szkołach
podstawowych, spowodowany objęciem obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnich. W latach 2009-2013
zaobserwowano spadek liczby uczniów w większości typów szkół. Liczba uczniów w szkołach
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będzie się stale zmniejszała, co ma związek z tendencjami
demograficznymi i może wzrosnąć dopiero od września 2020 r. Niż demograficzny nie powinien
natomiast wpłynąć na liczbę uczniów w szkołach przysposabiających do pracy, z uwagi na to, iż są to
szkoły dla młodzieży niepełnosprawnej.
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Tabela nr 42. Liczba uczniów uczęszczających do szkół w Zamościu w latach 2008-2013 oraz prognoza na lata 2014-2020
Wyszczególnienie
wg typów szkół

Dane z lat

Prognoza na lata

2008 2009 2010 2011 2012 2013
/09
/10
/11
/12
/13
/14

2014
/15

2015 2016 2017 2018 2019 2020
/16
/17
/18
/19
/20
/21

Szkoły podstawowe

3960 3802 3657 3560 3532

3450

4151

4305 4373 4340 4317 4307 3571

Gimnazja

2815 2713 2526 2393 2259

2116

1909

1756 1700 1732 1776 1750 2419

Ponadgimnazjalne
ogólnokształcące

4453 4447 4649 4577 4819

4887

4765

4654 4650 4555 4560 4450 4449

Zasadnicze szkoły
zawodowe

1056 1028

889

842

787

750

2677 2851 2944 2903 2693

2696

2519

2402 2400 2390 2405 2399 2401

Licea profilowane

753

554

546

498

294

107

0

0

0

0

0

0

0

Technika uzupełniające

113

113

234

305

340

246

133

0

0

0

0

0

0

Uzupełniające liceum
ogólnokształcące

306

407

457

475

260

34

0

0

0

0

0

0

0

2306

2090

65

65

Technikum

Szkoły policealne

988

935

1985 1796 1950 2255 2347

Szkoły przysposabiające
73
65
64
66
do pracy
Źródło: oprac. WEiS na podstawie baz SIO, 2013 r.

65

730

726

729

730

729

1928 1870 1879 1874 1861 1874
65

65

65

65

65

65

W związku z reformą szkolnictwa zawodowego od 2014 r. w systemie szkolnictwa przestaną
funkcjonować licea profilowane, technika uzupełniające i uzupełniające licea ogólnokształcące.
2.6.3. Formy działań wspierających
Placówki oświatowe, oprócz zadań edukacyjnych, realizują funkcje wychowawcze, wspierając
dzieci, młodzież oraz ich rodziny w zakresie rozwiązywania pojawiających się problemów.
Tabela nr 43. Liczba osób uczęszczających w Zamościu do placówek oświatowych oraz ich rodzin, objętych pomocą
pedagogiczno-psychologiczną w roku szkolnym 2012/2013
Szkoły
Szkoły
Wyszczególnienie
Przedszkola
Gimnazja
podstawowe
ponadgimnazjalne
Liczba rodzin

60

95

110

240

Liczba dzieci i młodzieży

102

279

332

806

Źródło: oprac. WEiS, 2013 r.

Łącznie 1457 dzieci i uczniów oraz 465 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
skorzystało z pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie zamojskich przedszkoli, szkół i
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placówek. Pomimo prognozowanego w kolejnych latach zmniejszania się liczby uczniów w szkołach,
przypuszczalnie nie zmniejszy się liczba uczniów i ich rodzin wymagających wsparcia z uwagi na
nasilenie niekorzystnych zachowań społecznych.
Na terenie miasta Zamość funkcjonuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP Nr 1),
której celem jest wspomaganie rozwoju dziecka oraz funkcji wychowawczych rodziny i szkoły.
Poradnia realizuje zadania w pięciu działach: diagnoza, terapia małego dziecka, ucznia z
trudnościami w nauce, trudności wychowawcze, terapia logopedyczna, orientacja szkolna
i zawodowa.
Tabela nr 44. Liczba działań diagnostycznych realizowanych przez PPP Nr 1 w Zamościu w latach 2008-2012 oraz prognoza
na lata 2013-2020
Wyszczególnienie
(rodzaje diagnoz)

Dane z lat

Prognoza na lata

2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

psychologiczna

1178

1015

958

833

836

686

700

750

750

750

750

750

pedagogiczna

1032

971

872

667

654

600

600

650

650

650

650

650

logopedyczna

977

336

256

826

788

800

800

800

700

700

700

700

Źródło: oprac. WEiS na podstawie bazy SIO, 2013 r.

Obserwuje się spadek liczby diagnoz psychologicznych i pedagogicznych, co jest związane ze
zmianą przepisów oświatowych dotyczących konieczności powtarzania diagnozy dysleksji na każdym
etapie edukacyjnym (dziecko aktualnie otrzymuje opinię z diagnozą dysleksji – jeden raz), a także
może być związane z malejącą liczbą dzieci w placówkach oświatowych. Wzrost liczby diagnoz
logopedycznych od 2011 r. wynika z przeprowadzanych przez logopedów poradni przesiewowych
badań dzieci 5 i 6-letnich w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zamość. Należy przyjąć
założenie, że w kolejnych latach liczba uczniów diagnozowanych w Poradni utrzyma się na poziomie
roku szkolnego 2012/13.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 wydaje również orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego dla młodzieży, orzeczenia do nauczania indywidualnego, opinie o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz inne opinie, stosownie do zgłaszanego problemu.
Zdiagnozowane wśród uczniów trudności adaptacyjne, problemy emocjonalne i zaburzenia w
zachowaniu stanowią podstawę do założenia, że liczba wydawanych orzeczeń i opinii, pomimo
spadku liczby dzieci w zamojskich placówkach, utrzyma się na tym samym poziomie lub też wzrośnie.
Ponadto w Poradni są prowadzone różne formy pracy z rodzinami i ich dziećmi: terapia
systemowa rodzin (ok. 30 rodzin w ciągu roku), wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili
wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole i rodziny (9 dzieci i ich rodzin),
szkoła dla rodziców – trening umiejętności wychowawczych (ok. 24 rodziców rocznie), treningi
asertywności i komunikacji dla rodziców (ok. 36 rodziców); grupa wsparcia dla rodziców dzieci z
ADHD (ok. 12 rocznie), zajęcia dla dzieci z ADHD; terapia poprzez teatr dla nieśmiałych
przedszkolaków; indywidualna terapia psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.
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Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej, rozwiązania której zakładają kompleksowe i spójne uregulowanie systemu
opieki nad dzieckiem i rodziną, uwzględniające działania profilaktyczne skierowane do rodzin
zagrożonych dysfunkcją lub przeżywających trudności, zbudowanie mechanizmów pracy z rodziną
dziecka, organizację systemu pieczy zastępczej oraz wspieranie wychowanków opuszczających pieczę
zastępczą. Wprowadzenie ww. ustawy jest związane z powołaniem nowej jednostki organizacyjnej –
Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu (OPZiWR). Jednym z zadań OPZiWR
jest wspieranie rodzin niewydolnych opiekuńczo-wychowawczo, m.in. poprzez kierowanie do nich
asystenta rodziny. Od 2012 roku z pozyskanych środków z budżetu państwa OPZiWR zatrudnia
asystentów rodziny, którzy pracują na rzecz rodzin najbardziej zagrożonych odebraniem dziecka i
umieszczeniem go w systemie pieczy zastępczej. Z danych zebranych od pracowników socjalnych
MCPR w 2012 roku wynikało, iż na terenie miasta trudności opiekuńczo-wychowawcze są
dominującym powodem udzielania wsparcia 93 rodzinom, w których przebywało łącznie 232 dzieci.
Na terenie miasta funkcjonuje osiem placówek wsparcia dziennego, prowadzonych przez
organizacje pozarządowe, jako zadanie zlecone przez Miasto Zamość. Wdrażane w nich formy i
metody pracy łączą funkcje opiekuńcze oraz specjalistyczne, poprzez realizowane programy
profilaktyczne. W dobie rosnących zagrożeń, patologii oraz wyzwań technologicznych realizowana
oferta spędzania czasu wolnego nie odpowiada na potrzeby i oczekiwania dzieci i młodzieży.
Dzieci, którym rodziny nie są w stanie zabezpieczyć właściwej opieki są umieszczane w pieczy
zastępczej: rodzinnej lub instytucjonalnej.
Tabela nr 45. Liczba rodzin zastępczych w Zamościu oraz dzieci w nich przebywających w latach 2009-2012
Rodziny zastępcze, w tym rodziny:
Pogotowia
Ogółem
zawodowe
zawodowe
rodzinne
spokrewnione
niezawodowe
Dane
liczba
specjalistyczne
wielodzietne
z lat
rodzin
zastępczych
rodziny
dzieci rodziny dzieci rodziny dzieci rodziny dzieci rodziny dzieci
2009

39

34

52

4

4

1

1

1

3

0

0

2010

36

31

47

3

3

1

1

1

3

0

0

2011

38

32

48

4

7

1

1

1

3

0

0

2012
35
20
Źródło: oprac. MCPR, 2013 r.

30

12

19

1

1

1

3

1

2

Spadek liczby rodzin zastępczych spokrewnionych od 2012 r. i równoczesny wzrost liczby
rodzin niezawodowych jest konsekwencją ustawowej zmiany definicji rodzin spokrewnionych. Nadal
jednak zdecydowaną większość rodzin zastępczych stanowią osoby z najbliższego otoczenia dziecka,
co zapewnienia dziecku poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Jednakże w niektórych przypadkach
niesie ze sobą ryzyko dziedziczenia określonych patologii rodzinnych.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodziny zastępcze są
obejmowane pomocą koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (zatrudnianego przez OPZiWR),
świadczeniami pieniężnymi (obligatoryjnymi i fakultatywnymi), wsparciem specjalistycznym,
natomiast rodzinom zawodowym przysługuje dodatkowo wynagrodzenie.
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Problemem w zakresie organizowania rodzinnej pieczy zastępczej jest brak kandydatów na
rodziny zastępcze, w szczególności na rodziny zawodowe i rodzinne domy dziecka, w których mogłyby
być umieszczane dzieci do 10 roku życia. Należy założyć, iż w związku ze zmianami ustawowymi oraz
realizacją kampanii promujących rodzinną pieczę zastępczą nastąpi rozwój rodzicielstwa zastępczego,
w szczególności form zawodowych.
Dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą być umieszczone w rodzinnych formach pieczy
zastępczej, kierowane są do całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Tabela nr 46. Liczba dzieci przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Zamościu w
latach 2009-2012
Pogotowie
Rodzinny Dom dla
Dom Dziecka
Opiekuńcze
Dzieci
Rodzaj placówki
w tym
w tym
w tym
Dane z lat
Ogółem
z terenu Ogółem z terenu
Ogółem
z terenu
miasta
miasta
miasta
2009
38
22
42
21
5
5
2010

34

19

49

27

5

5

2011

36

23

20

9

6

6

2012

36

25

29

20

5

5

Źródło: oprac. MCPR, 2013 r.

Analiza danych zawartych w Tabeli nr 46 pokazuje, że liczba dzieci z terenu Zamościa
przebywających w Domu Dziecka oraz Rodzinnym Domu dla Dzieci pozostaje na względnie stałym
poziomie i w kolejnych latach nie powinna ulec radykalnej zmianie. Pogotowie Opiekuńcze jest
placówką typu interwencyjnego i liczba dzieci przebywających w nim jest i pozostanie zmienna.
Ustawodawca nakłada na powiaty obowiązek standaryzacji prowadzonych placówek
opiekuńczo-wychowawczych, która powinna zakończyć się do 2021 roku, a jej efektem mają być
placówki 14 osobowe dla dzieci powyżej 10 roku życia, usytuowane (z wyjątkiem budynków
wielorodzinnych) w odrębnych budynkach. Pogotowie Opiekuńcze i Dom Dziecka w Zamościu
mieszczą się w jednym budynku i wymagają dostosowania do obowiązujących uregulowań prawnych.
Usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej oraz innych placówek
zapewniających całodobowy pobyt nieletnim skierowanym orzeczeniem sądu, w ramach realizacji
indywidualnego programu usamodzielnienia otrzymują pomoc finansową i rzeczową.
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Tabela nr 47. Liczba usamodzielnianych wychowanków, mieszkańców Zamościa korzystających z różnych formy pomocy w
latach 2009-2012 oraz prognoza na lata 2014-2020
Dane z lat

Prognoza na lata

Wyszczególnienie
2009

2010

2011

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Pomoc na kontynuowanie
nauki

47

44

52

53

59

53

52

50

55

45

40

Pomoc pieniężna na
usamodzielnienie

7

9

9

7

3

5

7

2

14

10

11

Pomoc na
zagospodarowanie

6

5

10

3

5

7

9

6

14

10

13

Źródło: oprac. MCPR, 2013 r.

Analiza danych wskazuje, że liczba osób otrzymujących pomoc w latach 2009-2012
kształtowała się na porównywalnym poziomie. Część wychowanków ukończy 25 lat. W związku z tym
w roku 2019 spadnie liczba osób otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki, a wzrośnie liczba
osób otrzymujących pomoc na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie.
Usamodzielniający się wychowankowie mogą otrzymać pomoc w postaci skierowania do
mieszkania chronionego. W Zamościu są dwa mieszkania chronione (dla sześciu dziewcząt i dla
czterech chłopców), funkcjonujące od 1 stycznia 2013 r. w strukturze organizacyjnej Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Zamościu. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem mieszkania
chronione powinny osiągnąć wymagane standardy do końca 2014 r. Na terenie miasta Zamościa nie
funkcjonują mieszkania chronione dla osób z niepełnosprawnością.
Analiza pobytu dzieci w zastępczych formach pieczy wskazuje, że w większości ma on
charakter długotrwały. Dzieci pozostają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach
zastępczych do czasu usamodzielnienia, a w niektórych sytuacjach także po uzyskaniu pełnoletności.
Najczęściej powodem ww. sytuacji jest brak możliwości powrotu pod opiekę biologicznych rodziców.
Nowa ustawa daje możliwość pozostawania w dotychczasowej pieczy zastępczej do 25 roku życia,
pod warunkiem dalszej nauki.
Jak wskazuje praktyka, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych kończą proces
edukacji na etapie szkoły policealnej lub ponadgimnazjalnej, a tylko niewielki procent kontynuuje
naukę na studiach wyższych. Młodzież w rodzinach zastępczych natomiast, w zdecydowanej
większości kończy edukację na poziomie studiów wyższych13.
Miasto Zamość realizując politykę prorodzinną wspiera rodziny stosując ulgi na przejazdy
liniami MZK, wejścia na Krytą Pływalnię, zwolnienia z ponoszenia całości lub części kosztów za pobyt
dziecka w żłobku oraz przedszkolu, ulgi w korzystaniu z samorządowych jednostek kultury tj.
Muzeum Zamojskiego, Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego, Centrum Kultury
Filmowej, Zamojskiego Domu Kultury.

13

Wg danych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu;
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2.7. WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
2.7.1. Sytuacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Zgodnie z definicją przedstawioną w Narodowej Strategii na Rzecz Integracji Społecznej
wykluczenie społeczne to brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania, korzystania
przez jednostki i grupy osób z podstawowych praw, instytucji publicznych, usług, rynków, które
powinny być dostępne dla każdego.
Proces wykluczenia ma charakter wielowymiarowy. Powoduje, że osoby, rodziny i grupy
społeczne, z różnych przyczyn (cech osobowości, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, braku
wykształcenia, pracy, dezorganizacji rodziny, uzależnień, braku odpowiednich wzorców czy splotu
innych trudności życiowych) funkcjonują na marginesie życia społecznego. Wykluczenie społeczne
jest zjawiskiem związanym z problemem odnalezienia się we współczesnym świecie, dużym tempem
przemian społecznych i gospodarczych oraz rozwojem techniki. Osoby wykluczone lub zagrożone
wykluczeniem mają problemy z zaspokajaniem podstawowych potrzeb. Nie odnajdują się na rynku
pracy, nie dotrzymują tempa zachodzącym zmianom, czują się zagubione, nie korzystają w pełni z
dóbr publicznych i infrastruktury społecznej. W konsekwencji zaczynają funkcjonować w wąskim
świecie, wśród osób mających takie jak oni trudności, tracąc powoli więzi z pozostałymi członkami
społeczności lokalnej.
Obowiązujące regulacje prawne wymieniają grupy osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym, wśród których najliczniejszą na terenie Zamościa stanowią osoby
niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne oraz uzależnione od alkoholu.
Tabela nr 48. Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Zamościu w podziale na poszczególne kategorie w
latach 2009-2012 oraz prognoza na lata 2014-2020
Dane z lat

Prognoza na lata

Wyszczególnienie
2009 2010 2011

2012

Liczba osób długotrwale bezrobotnych
2 431 2 539 2 619 2 795
wg danych z PUP
Liczba osób niepełnosprawnych, w
tym osoby z zaburzeniami
psychicznymi wg GUS

2014

2015 2016 2017

2018 2019 2020

2 437 2 387 2 342 2 293 2 243 2 190 2 142

8459 8418 8361

8339

8145

8106 8067

8030

7993 7956 7918

Liczba osób uzależnionych od alkoholu
1331 1325 1316
wg wskaźnika PARPA

1300

1287

1281

1275

1269

1263

1257

1251

Liczba osób, które po odbyciu kary
pozbawienia wolności nie podjęły
zatrudnienia wg danych PUP
Liczba osób bezdomnych wg danych
MCPR

153

177

158

179

153

151

147

144

141

138

134

98

102

86

78

77

77

76

76

75

77

76

Źródło: oprac. MCPR na podstawie danych źródłowych, 2013 r.
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Dane z okresu 2009-2012, dotyczące liczby osób niepełnosprawnych oraz osób uzależnionych
od alkoholu, podane są w oparciu o wskaźnik procentowy, odnoszący się do liczby ludności miasta.
Zestawienia z PUP i MCPR stanowią rzeczywiste dane, na podstawie których obserwuje się rosnącą
tendencję zjawiska długotrwałego bezrobocia oraz wahającą się liczę osób bezdomnych i osób
opuszczających zakłady karne.
Przewidywana liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w latach 2014-2020 we
wszystkich kategoriach opiera się na prognozie demograficznej i będzie miała tendencję malejącą.
Trudno jest oszacować rzeczywistą liczbę mieszkańców miasta zagrożonych zjawiskiem marginalizacji,
z uwagi na możliwość zaliczenia konkretnej osoby jednocześnie do kilku kategorii osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Należy przyjąć, że zjawisko wykluczenia nie powinno dotyczyć więcej niż
20% populacji i założyć, że w kolejnych latach proporcja ta znacząco się nie zmieni.
2.7.2. Formy aktywizacji społeczno-zawodowej
Najskuteczniejszą formą wsparcia kierowaną do osób zagrożonych wykluczeniem i
wykluczonych społecznie są usługi integracji społecznej i zawodowej, które służą podnoszeniu
kompetencji życiowych i zawodowych osób wykluczonych w stopniu umożliwiającym wejście lub
powrót na rynek pracy.
1) Usługi z zakresu aktywnej integracji realizowane w ramach projektu systemowego
realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie.
W ramach realizacji projektu każdego roku obejmowano wsparciem osoby wykluczone i
zagrożone wykluczeniem społecznym w postaci sfinansowania instrumentów aktywnej integracji14.

14

Zgodnie z obowiązującymi w danym roku realizacji projektu systemowego „Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów
systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008-2013 r.;
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Tabela nr 49. Liczba mieszkańców Zamościa obejmowanych wsparciem w ramach projektu systemowego MCPR w latach
2009-2012
Dane z lat
Wyszczególnienie
2009

2010

2011

2012

Liczba osób obejmowanych wsparciem

109

176

155

289

Liczba osób bezrobotnych

69

127

60

130

w tym osoby długotrwale bezrobotne

40

82

32

78

Liczba osób nieaktywnych zawodowo

38

38

55

84

w tym osoby kształcące się

15

16

14

45

Liczba osób niepełnosprawnych

20

38

40

43

Liczba usamodzielniających się
wychowanków rodzin zastępczych i
placówek opiekuńczo wychowawczych

12

14

14

20

Źródło: oprac. MCPR, 2013 r.

Liczba osób obejmowanych wsparciem w każdym roku zależna była od wielkości środków
przyznanych MCPR na realizację projektu systemowego przez Zarząd Województwa Lubelskiego.
Wsparcie było udzielane w ramach zastosowanych narzędzi realizacji projektu15:
 kontraktów socjalnych zawartych z osobami bezrobotnymi lub niepozostającymi w
zatrudnieniu, które są klientami pomocy społecznej, w celu zwiększenia szansy tych osób na
znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy,
 indywidualnych programów usamodzielnienia lub ich modyfikacji zawartych z
usamodzielniającymi się wychowankami rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczowychowawczych,
 programów aktywności lokalnej skierowanych do rodzin, grup osób wykluczonych i
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 programów integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
W ramach realizacji ww. narzędzi stosowano zestaw instrumentów o charakterze
aktywizacyjnym, mających doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do
ich integracji ze społeczeństwem poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia.
Realizowane w ramach projektu działania obejmowały: podnoszenie kwalifikacji i kompetencji
zawodowych (kursy, szkolenia oraz staże), kierowanie do udziału w zajęciach reintegracji społecznozawodowej w KIS, indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz
zawodowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych
umożliwiających powrót do życia społecznego i zawodowego, i in.
15

jw.;
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2) Usługi reintegracji społeczno-zawodowej realizowane w ramach funkcjonowania Klubu
Integracji Społecznej (KIS) jako wyspecjalizowanej instytucji.
Od 2007 r. Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu prowadzi na terenie miasta Klub
Integracji Społecznej (KIS) jako zadanie zlecone (wsparcie) przez lokalny samorząd. Stowarzyszenie
współpracuje z MCPR i PUP, aby efektywnie przygotowywać osoby do pełnienia ról społecznych oraz
do wejścia na rynek pracy. Zamojski KIS jest znaczącym, sprawdzonym oraz doświadczonym
podmiotem, należącym do Ogólnopolskiego Konwentu CIS/KIS.
Tabela nr 50. Liczba mieszkańców Zamościa wspieranych w ramach funkcjonowania KIS w latach 2009-2012
Wyszczególnienie

Dane z lat
2009

2010

2011

2012

Liczba osób obejmowanych
wsparciem w ramach KIS

27

53

35

39

Liczba osób, które po wsparciu z
KIS podjęły zatrudnienie

10

9

11

12

Źródło: oprac. SNSwZ, 2013 r.

Realizowane w KIS usługi uwzględniają uwarunkowania i lokalną specyfikę mechanizmów
wykluczenia społecznego i społecznej integracji. Ponadto formy pomocy są dostosowywane do
możliwości adresatów tej pomocy. Duży nacisk położony jest na działania prozatrudnieniowe, wyniki
których obrazuje Tabela nr 50.
Finansowe wsparcie funkcjonowania KIS przez lokalny samorząd, umożliwia Stowarzyszeniu
aplikowanie o środki ze źródeł zewnętrznych na nowe formy i metody pracy z osobami
wymagającymi wsparcia oraz wdrażanie programów w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu.
3) Zatrudnienie wspierane
Na terenie miasta realizowane jest zatrudnienie wspierane poprzez kierowanie przez PUP
osób bezrobotnych do realizacji prac społecznie użytecznych. Podmiotami, które realizowały prace
społecznie użytecznych w każdym roku w latach 2009-2012 są Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie
oraz Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu. W omawianym okresie prace społecznie użyteczne
były realizowane także przez Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta, Rodzinny Dom dla Dzieci w
Zamościu oraz przez Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu i Zarząd Dróg
Grodzkich w Zamościu.
W roku 2013 na terenie Zamościa swoją działalność prowadziły trzy spółdzielnie socjalne,
których funkcjonowanie jest uzależnione od rodzajów prowadzonej działalności wpływającej na ich
stabilność finansowania. Spółdzielnie dają możliwość zwiększenia aktywności zawodowej oraz
integracji społecznej osobom wykluczonym. Niewystarczająca ilość środków finansowych, brak
wsparcia ze środowiska lokalnych przedsiębiorców oraz samorządu, może doprowadzić do
ograniczania liczby osób zatrudnionych w spółdzielniach, a tym samym spowodować ponowne ich
wykluczenie z rynku pracy.
Ważnym elementem wsparcia ekonomii społecznej w Zamościu jest Ośrodek Wspierania
Ekonomii Społecznej (OWES) – Zamojski Inkubator Ekonomii Społecznej prowadzony przez Fundację
Rozwoju Lubelszczyzny, gdzie podmioty ekonomii społecznej mogą uzyskać wsparcie szkoleniowe i
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doradcze. OWES świadczy także bezpłatne usługi z zakresu animacji, organizacji wizyt studyjnych
oraz informacji i promocji – propagując ideę ekonomii społecznej z informacjami o możliwościach
zakładania podmiotów ekonomii społecznej.
2.8. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
2.8.1. Zjawisko uzależnienia od alkoholu
Diagnoza sytuacji w obszarze uzależnień jest bardzo utrudniona ze względu na niewielki
zakres danych, będących w ogólnej dyspozycji, jak również na charakter samego zjawiska.
Zespół uzależnienia od alkoholu to kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i
poznawczych, wśród których picie alkoholu dominuje nad innymi zachowaniami.
Nie ma pełnych danych, dotyczących liczby osób uzależnionych, osób współuzależnionych i
dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym na terenie Zamościa. Problem
oceniany jest na podstawie danych szacunkowych, opartych o zasady określenia wielkości populacji
osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych, przyjętych przez Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Według tej metody szacuje się, że
odsetek osób uzależnionych wynosi ok. 2 % całej populacji – w Zamościu jest to około 1300 osób.
Osoby dorosłe żyjące w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych, generujące szkody w różnych
obszarach ochrony zdrowia, stanowią według szacunków PARPA ok. 4 % populacji – w przypadku
Zamościa jest to około 2600 osób. Dzieci, które wymagają różnego rodzaju oddziaływań
kompensacyjnych z powodu problemu alkoholowego w rodzinie, stanowią ok. 4 % populacji – w
Zamościu ok. 2600 osób. Symulację skali problemów, na podstawie szacunków PARPA i prognozy
liczby ludności miasta Zamościa do 2020 r. przedstawia Tabela nr 51.
Tabela nr 51. Grupy osób, mieszkańców Zamościa, z różnymi kategoriami problemów alkoholowych – prognoza na lata
2014-2020 (dane szacunkowe)
Dane i prognoza zmian na kolejne lata

Wyszczególnienie
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Liczba mieszkańców Zamościa

64081

63776

63472

63179

62888

62569

62300

Szacunkowa liczba osób uzależnionych
ok. 2 % populacji

1281

1275

1269

1263

1257

1251

1246

2563

2551

2538

2527

2515

2502

2492

2563

2551

2538

2527

2515

2502

2492

Dorośli żyjący w otoczeniu osoby
uzależnionej ok. 4 % populacji
Dzieci wychowujące się w rodzinach z
problemem alkoholowym ok. 4 %
populacji
Źródło: oprac. WKiSS UM Zamość, 2013 r.

W wyniku uzależnienia od alkoholu dochodzi do zachowań ryzykownych, które powodują
rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od pracy, czy systematyczne
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zakłócanie spokoju lub porządku publicznego. W celu modyfikacji aspołecznych zachowań osób
uzależnionych, rodziny oraz inne podmioty mogą składać wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych (MKRPA) o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku
leczenia odwykowego.
Tabela nr 52. Liczba wniosków dot. mieszkańców Zamościa, złożonych do MKRPA, o zastosowanie obowiązku leczenia
odwykowego w latach 2009-2012
Dane z lat
Wyszczególnienie
2009
2010
2011
2012
Liczba wniosków

175

141

135

157

Liczba zgłoszonych kobiet

18

23

15

22

Liczba zgłoszonych mężczyzn

157

118

120

135

Liczba spraw skierowanych do sądu w
ramach wniosków złożonych w danym roku

23

14

13

18

Źródło: oprac. WKiSS UM Zamość, 2013 r.

Dane z lat 2009-2012 nie dają podstaw do prognozowania na kolejne lata znaczących zmian
liczby wniosków składanych do MKRPA. Dlatego należy założyć, że pozostanie ona na zbliżonym
poziomie.
Osoby uzależnione od alkoholu oraz osoby współuzależnione korzystają z pomocy
specjalistycznej w Poradni Leczenia Uzależnień (PLU) w Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) w
Zamościu.
Wykres nr 5. Liczba osób leczonych w PLU w CZP w Zamościu w latach 2009-2012

Źródło: oprac. WKiSS UM Zamość, 2013 r.
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Dane z okresu 2009-2012 nie dają podstaw do prognozowania w latach 2014-2020 wzrostu
liczby osób z problemem alkoholowym, korzystających z pomocy w PLU.
Analizowane dane z Poradni Leczenia Uzależnień oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dotyczą osób dorosłych, natomiast brak jest informacji o spożywaniu
alkoholu przez dzieci i młodzież. Z ogólnopolskich badań wynika, że spożywanie alkoholu jest
najbardziej rozpowszechnionym zachowaniem ryzykownym wśród nastolatków (badania ESPAD,
HBSC, Badania Mokotowskie). W badaniach16 przeprowadzonych na terenie Zamościa w 2011 roku,
69% uczniów zamojskich szkół przyznało się do spożywania alkoholu. 4% uczniów wskazało, że pije
alkohol codziennie, 19% uczniów przyznało, że upiło się kilka razy w życiu. Ankietowani uczniowie
nie dostrzegają negatywnego wpływu alkoholu na swój organizm i zachowanie.
2.8.2. Zjawisko narkomanii
Narkomania to stałe lub okresowe używanie w celach niemedycznych środków odurzających
lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego może powstać lub
powstało uzależnienie od nich. Narkotyk to substancja psychoaktywna inna niż alkohol i tytoń; termin
narkotyk obejmuje substancje nielegalne, a także niektóre legalne, jak leki psychotropowe oraz
substancje wziewne (kleje, benzyny), używane w celu odurzenia się. Jak wynika z badań
ogólnopolskich, zjawisko narkomanii charakteryzuje się w Polsce dużą dynamiką, jednak wielkość
populacji użytkowników narkotyków jest trudna do oszacowania.
Na terenie Zamościa osoby używające i uzależnione od narkotyków mogą skorzystać ze
specjalistycznej pomocy w Poradni Leczenia Uzależnień i w Punkcie konsultacyjno-informacyjnym
prowadzonym przez Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Punkt mieści się przy
ulicy Sienkiewicza 22.

16

Diagnoza używania substancji psychoaktywnych przez dorosłych mieszkańców miasta Zamość, Pretendent Korporacja Badawcza,
Zamość -Wrocław 2011 r.;
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Tabela nr 53. Liczba osób leczonych w trybie ambulatoryjnym w PLU (zaburzenia spowodowane używaniem środków
psychoaktywnych) w latach 2009-2012
Dane z lat
Wyszczególnienie
2009
2010
2011
2012
17

208

315

217

151

z tego osoby zamieszkałe w mieście

150

254

139

98

Leczeni po raz pierwszy w życiu

135

201

158

75

z tego osoby zamieszkałe w mieście

101

165

106

50

Leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku 0-18 lat

54

67

49

23

z tego osoby zamieszkałe w mieście

45

58

38

16

Ogółem grupy F11-F19 wg ICD-10

Źródło: oprac. WKiSS UM Zamość, 2013 r.

Analiza danych zawartych w Tabeli nr 53 wskazuje, że w latach 2009-2012 zmniejszała się
liczba osób leczonych w trybie ambulatoryjnym. Jednakże ze względu na trudności w oszacowaniu
ilości osób używających narkotyków nie można określić jakie zmiany będą następowały w zakresie
rejestrowanego w Poradni zjawiska narkomanii.
Tabela nr 54. Liczba osób korzystających z usług w Punkcie konsultacyjno- informacyjnym w latach 2009-2012
Dane z lat
Wyszczególnienie
Liczba osób

2009

2010

2011

2012

66

85

112

101

Źródło: oprac. WKiSS UM Zamość, 2013 r.

Z analizy danych dotyczących liczby osób korzystających z usług Punktu konsultacyjnoinformacyjnego w latach 2009-2012 wynika, że liczba osób używających narkotyków korzystających z
pomocy specjalistów wzrastała do 2011 r. i nieznacznie spadła w 2012 r. Biorąc pod uwagę dużą
dostępność środków psychotropowych można przyjąć założenie, że liczba osób korzystających z usług
Punktu będzie nieznacznie rosła.
2.8.3. Lokalne zasoby do prowadzenia działalności profilaktycznej i pomocowej
Istotnym elementem budowania lokalnego systemu przeciwdziałania uzależnieniom jest
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MPPiRPA) oraz Miejski
Program Przeciwdziałania Narkomanii (MPPN), których obszary profilaktyki uniwersalnej uzupełniają
się. Środki przeznaczone na realizację programów pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
17

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych
ICD-10;
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Tabela nr 55. Wydatki poniesione na realizację MPPiRPA i MPPN (w zł) w Zamościu w latach 2009-2012
Wyszczególnienie
(wydatki poniesione na realizację)

Dane za lata
2009

2010

2011

2012

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

1 132 719,80

1 167 772,82

1 468 018,40

1 251 528,70

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

16 332,00

38 133,00

76 915,42

59 597,68

Źródło: oprac. WKiSS UM Zamość, 2013 r.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
finansowane są w szczególności następujące działania: zwiększanie dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, rozwój poradnictwa
specjalistycznego, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie Ośrodka Interwencji
Kryzysowej, realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych, udział w
ogólnopolskich i organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych, organizacja wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży, realizacja innych programów profilaktycznych adresowanych do różnych grup
odbiorców z trzech obszarów profilaktyki.
Realizowane w ramach Programów zadania można podzielić na kilka płaszczyzn (Aneks
statystyczny nr 3):
 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem
uzależnień i członków ich rodzin,
 udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie,
 zwiększanie dostępności do alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
Podmioty zaangażowane w działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień:
1) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
2) podstawowa opieka zdrowotna i podmioty działalności leczniczej udzielające świadczeń
psychologicznych i psychiatrycznych;
3) punkty konsultacyjno-informacyjne;
4) placówki oświatowe, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 oraz placówki opiekuńczowychowawcze i wsparcia dziennego;
5) Ośrodek Interwencji Kryzysowej;
6) Izba Wytrzeźwień;
7) miejskie instytucje kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji;
8) Klub Integracji Społecznej;
9) Schronisko dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta;
10) organizacje pozarządowe, stowarzyszenia sportowe i grupy samopomocowe.
W Zamościu działa dziewięć grup samopomocowych oraz dwa stowarzyszenia trzeźwościowe.
Trzy organizacje pozarządowe prowadzą świetlice środowiskowe oraz inne formy placówek wsparcia
dziennego dla dzieci, w tym dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniami. Kilka organizacji realizuje
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pozalekcyjne i środowiskowe programy alternatywne wobec uzależnień, adresowane do dzieci i
młodzieży.
Dostępność i różnorodność ofert pomocowych dla osób uzależnionych i ich rodzin na terenie
Zamościa jest zadawalająca i wystarczająca. Istnieje jednak potrzeba poszukiwania skuteczniejszych
form oddziaływań interwencyjno-motywujących, zwiększenia liczby psychoterapeutów oraz
specjalistów psychoterapii uzależnień. Brakuje podmiotów, w tym organizacji pozarządowych,
realizujących rehabilitację społeczną osób uzależnionych po zakończonym procesie leczenia,
wdrażających projekty profilaktyczne adresowane do osób dorosłych, a także specjalizujących się w
realizacji projektów z obszaru profilaktyki selektywnej (szczególnie projektów o sprawdzonej
skuteczności).
2.9. PRZEMOC W RODZINIE
2.9.1. Ocena zjawiska przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie jest definiowana jako „jednorazowe lub powtarzające się umyślne
działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, w szczególności
narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność,
nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub
psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”. Jest to
zjawisko intencjonalne i nieusprawiedliwione, wykorzystujące naturalną przewagę sił. Uniemożliwia
samoobronę, a opiera się na władzy i kontroli. Rzadko jest czynem jednorazowym, znacznie częściej
jest długotrwałym procesem. Dotyczy nie tylko poszczególnych osób i rodzin. Obecnie stanowi
poważny problem społeczny. Dlatego niezbędne jest podejmowanie planowych działań, mających na
celu zapobieganie i zwalczanie przemocy w rodzinie przez odpowiednie instytucje i profesjonalistów
niosących pomoc osobom dotkniętym przemocą domową.
Problem przemocy domowej jest zagadnieniem złożonym. Pomimo wielu kampanii
podwyższających świadomość społeczną, nadal przemoc traktowana jest jako sprawa wstydliwa i
skrywana. Z badań ankietowych zrealizowanych w 2002 r. przez J. Sierosławskiego 18 wynika, że
problem przemocy w rodzinie dotyczy 15,6% rodzin mieszkających w województwie lubelskim, czyli
w co szóstej rodzinie dochodzi do aktów przemocy. W porównaniu z danymi ogólnopolskimi
rozpowszechnienie zjawiska przemocy na Lubelszczyźnie nieco przewyższa średnią krajową, która
pozwala szacować odsetek rodzin dotkniętych tym zjawiskiem na 13,7%.
W celu poprawy skuteczności działań skierowanych do osób najbardziej zagrożonych
występowaniem przemocy w rodzinie podejmowane były działania zmierzające do oszacowania
zjawiska na poszczególnych osiedlach mieszkaniowych Zamościa, w oparciu o dane z następujących
instytucji:
 Komendy Miejskiej Policji (KMP) – liczba przeprowadzonych interwencji związanych ze
stosowaniem przemocy w rodzinie oraz liczba założonych Niebieskich Kart,
 Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK) – liczba udzielonych porad i interwencji związanych z
przemocą,

18

Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2005-2013;
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Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie (MCPR) – liczba rozpoznanych przez pracowników
socjalnych środowisk, w których występuje przemoc domowa,
 Sądu Okręgowego w Zamościu (SO) – prowadzone dozory i nadzory związane z przemocą
domową zarówno ze strony dorosłych, jak i nieletnich.
W związku z tym, że przemoc domowa bardzo często współwystępuje z nadużywaniem alkoholu
przez jedną lub więcej osób w rodzinie, wzięto pod uwag także dane z:
 Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zamość (WKiSS) – liczba zgłoszeń o
podjęcie czynności zmierzających do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu.
W oparciu o zebrane dane sporządzono zestawienie wskazujące osiedla, na których występuje
największe nasilenie zjawiska przemocy w rodzinie:
Tabela nr 56. Zestawienie zamojskich osiedli najbardziej zagrożonych występowaniem przemocy w rodzinie w latach
2009-2012
Wyszczególnienie (największe
nasilenie zjawiska)

Dane z lat
2009

2010

2011

2012

1.

Os. Słoneczny Stok

Os. Słoneczny Stok

Os. Powiatowa

Os. Zamoyskiego

2.

Os. Zamoyskiego

Os. Zamoyskiego

Os. Zamoyskiego

Os. Słoneczny Stok

Os. Słoneczny
Stok

Os. Powiatowa

Os. Orzeszkowej
i Reymonta
Źródło: oprac. MCPR na podstawie sprawozdania z realizacji MPPPwR, 2013 r.
3.

Os. Kilińskiego

Biorąc pod uwagę wyniki analizy należy stwierdzić, że najbardziej zagrożone zjawiskiem
przemocy w rodzinie są osiedla Zamoyskiego oraz Słoneczny Stok.
Od wejścia w życie nowych uregulowań prawnych19 w październiku 2011 r. pracą na rzecz
rodzin dotkniętych przemocą, w których zostały założone Niebieskie Karty, zajmują się
przedstawiciele pięciu podmiotów: jednostek pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia
oraz komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Współpraca przedstawicieli służb przebiega w
oparciu o procedurę Niebieskiej Karty, w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup
roboczych.
Z uwagi na zmiany w przepisach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w 2012 r.
nastąpił gwałtowny spadek liczby zakładanych Niebieskich Kart, stanowiących podstawę prowadzenia
przez MCPR działań na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie.

19

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych ustaw;
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Tabela nr 57. Liczba mieszkańców Zamościa obejmowanych wsparciem z powodu występowania przemocy w rodzinie w
latach 2009-2012 oraz prognoza na lata 2014-2020
Dane z lat

Wyszczególnienie

Prognoza zmian na lata

2009

2010

2011

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

127

131

147

66

67

68

69

70

71

72

73

96

246

193

201

217

226

235

244

254

264

275

223

377

340

267

284

294

304

314

325

336

348

Dane z MCPR dot. liczby
założonych przez KMP
Niebieskich Kart
Dane z OIK dot. liczby osób
korzystających ze wsparcia
Suma
Źródło: oprac. MCPR, 2013 r.

Działania prowadzone przez OIK, w zakresie wzrostu świadomości społecznej na temat
przyczyn i skutków przemocy w rodzinie, będą przyczyniały się do systematycznego wzrostu liczby
osób obejmowanych wsparciem z powodu doświadczania przemocy. Obrazują to dane zawarte w
Tabeli nr 57. Biorąc pod uwagę tendencję wzrostową liczby osób korzystających ze wsparcia w latach
2009-2011, należy założyć, że liczba zakładanych Niebieskich Kart w kolejnych latach będzie rosnąć.
2.9.2. Formy pomocy
Osoby krzywdzone mogą korzystać z różnych form wsparcia realizowanych w OIK takich jak:
indywidualna terapia krótkoterminowa, Grupa Wsparcia dla Kobiet Doświadczających Przemocy,
pobyt w hostelu, a także poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, prawne i psychiatryczne.
Tabela nr 58. Liczba osób krzywdzonych, mieszkańców Zamościa korzystających z realizowanych w OIK form wsparcia w
latach 2009-2012 oraz prognoza na lata 2014-2020
Wyszczególnienie

Dane za lata

Prognoza zmian na lata

2009

2010

2011

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

OIK

131

246

193

201

217

226

235

244

254

264

275

poradnictwo

96

91

95

67

73

76

79

82

85

88

92

Hostel l. m.

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Hostel l. os.

42

21

33

17

19

20

21

22

23

24

25

Gr. wsparcia

23

16

14

17

19

20

21

22

23

24

25

Źródło: oprac. OIK, 2013 r.

W oparciu o posiadane dane obserwuje się systematyczny wzrost liczby osób korzystających
ze wsparcia. Dlatego należy prognozować, iż tendencja wzrostowa utrzyma się w kolejnych latach.
Oprócz wsparcia na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie w OIK realizowane są
działania kierowane do osób podejrzanych o stosowanie przemocy oraz stosujących przemoc w
rodzinie.
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Tabela nr 59. Liczba mieszkańców Zamościa stosujących i podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie,
uczestniczących w realizowanych formach działań w OIK w latach 2009-2012 oraz prognoza na lata 2014-2020
Wyszczególnienie

Dane z lat
2009

Konsultacje
22
psychologiczne
Udział w
programie
1
korekcyjnoedukacyjnym
Źródło: oprac. OIK, 2013 r.

Prognoza na lata

2010

2011

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

69

58

14

16

17

18

19

20

21

22

2

6

7

7

8

8

8

9

9

10

Osoby krzywdzące korzystają w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z konsultacji
psychologicznych oraz biorą udział w programie korekcyjno-edukacyjnym, który ma na celu zmianę
zachowań i postaw osób stosujących przemoc poprzez m.in. wykształcenie społecznie
akceptowanych sposobów radzenia sobie z napięciem i agresją. W latach 2009-2012 obserwuje się
zmianę liczby osób biorących udział ww. formach oddziaływań, co wynika z modyfikacji sposobu
kierowania tych osób do OIK. W latach 2010-2011 osoby krzywdzące były zapraszane do placówki w
ramach współpracy Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Policji po założeniu przez Policję Niebieskiej
Karty w rodzinie. W związku z wejściem w życie nowych uregulowań prawnych pod koniec 2011 r.,
osoby stosujące i podejrzane o stosowanie przemocy są informowane o możliwości skorzystania z
oferowanych form oddziaływań, realizowanych w OIK podczas posiedzeń grup roboczych.
Osoby doświadczające przemocy w rodzinie mogą korzystać z poradnictwa w Punkcie
Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego w MCPR, a także mogą otrzymać pomoc materialną i
rzeczową.
Działania realizowane na terenie Zamościa w związku ze zjawiskiem przemocy bezpośrednio
wynikają z diagnozy problemu przemocy w rodzinie. Dlatego świadczona pomoc jest adekwatna do
potrzeb. Natomiast pomieszczenia terapeutyczne OIK, w których realizowane są działania na rzecz
rodzin uwikłanych w przemoc, nie w pełni odpowiadają potrzebom.
Na terenie Zamościa nie działają organizacje pozarządowe w sferze przeciwdziałania zjawisku
przemocy w rodzinie.
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3. ANALIZA STRATEGICZNA SWOT
Jedną z najbardziej powszechnie stosowanych metod i technik służących budowaniu strategii
jest analiza SWOT. Analiza SWOT polega na zbadaniu silnych i słabych stron podmiotów działających
w sferze polityki społecznej, a następnie ich konfrontacji z szansami i zagrożeniami tkwiącymi w jej
bliższym i dalszym otoczeniu. Pozwala oszacować możliwości i potencjał, jakim dysponuje dany
podmiot.
Grupy czynników w metodzie SWOT są definiowane w następujący sposób:
 mocne strony (wewnętrzne czynniki pozytywne) to przede wszystkim to, co wyróżnia na tle
innych. Są to te dziedziny działalności, które tworzą potencjał i pozytywny wizerunek
instytucji.
 słabe strony (wewnętrzne czynniki negatywne) to te aspekty funkcjonowania, które
ograniczają sprawność i mogą blokować rozwój instytucji.
 szanse (zewnętrze czynniki pozytywne) to wszystkie wydarzenia i procesy w otoczeniu, które
tworzą sprzyjające dla instytucji sytuacje. Są to takie kierunki działalności, które mogą
przynieść w przyszłości pozytywne, rozwojowe społecznie efekty.
 zagrożenia (zewnętrzne czynniki negatywne) to zbiór możliwych sytuacji i procesów, które
mogą tworzyć niekorzystne dla instytucji warunki rozwoju w jego otoczeniu. Zagrożenia są
postrzegane jako bariery, utrudnienia i możliwe niebezpieczeństwa dla zakładanych
procesów.








MOCNE STRONY
stabilny i relatywnie duży udział ludności
w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej
liczbie mieszkańców miasta;
lokalne instytucjonalne zasoby;
stabilny i stale rozwijający się system
instytucji rynku pracy;
doświadczenie i aktywność podmiotów
w zakresie pozyskiwania środków oraz
umiejętność realizacji programów;
stabilność finansowania działań w
zakresie profilaktyki uzależnień;
znaczący
potencjał
organizacji
pozarządowych działających w sferze
społecznej.










SŁABE STRONY
niewystarczający stan i tempo rozwoju
budownictwa
socjalnego
i
komunalnego;
utrzymujący
się
wysoki
poziom
bezrobocia
powodujący
ubożenie
społeczeństwa;
niewydolny system wspierania osób
starszych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
niewystarczający stopień zniwelowania
barier funkcjonalnych i urbanistycznych
w przestrzeni miejskiej;
niewystarczające zaangażowanie we
wsparcie i rozwój ekonomii społecznej
na terenie miasta;
mała liczba aktywnych i prężnie
działających organizacji pozarządowych i
podmiotów ekonomii społecznej;
niewystarczająco efektywna współpraca
międzysektorowa (między podmiotami
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gospodarczymi, instytucjami rynku
pracy, pomocy i integracji społecznej,
NGO i samorządem lokalnym).












SZANSE
rozwój
i
wspieranie
organizacji
pozarządowych
oraz
integracja
współpracy międzyinstytucjonalnej;
wspieranie działań i różnorodne
inwestowanie w rozwój zasobów
ludzkich oraz wzrost efektywności
zatrudnieniowej po zrealizowanych
formach wsparcia;
wdrażanie
nowoczesnych
strategii
pomocowych i podniesienie poziomu
świadomości społecznej, w tym w
zakresie
potrzeby
profilaktyki
i
zdrowego stylu życia;
wsparcie Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w ramach programów
samoorganizacja i wzrost aktywności
sektora pozarządowego w aplikowaniu o
środki zewnętrzne;
rozwój
współpracy i partnerstw
lokalnych
oraz
zaangażowanie
społeczności lokalnych w proces
rozwoju;
pełniejsze
i
efektywniejsze
wykorzystywanie
potencjału kadry
instytucji i organizacji pozarządowych w
udzielaniu
wsparcia
osobom
potrzebującym pomocy i wsparcia.














ZAGROŻENIA
zwiększanie
się
obciążenia
demograficznego;
utrzymująca
się
wysoka
stopa
bezrobocia;
niska stabilność finansowa instytucji
działających
na
rzecz
osób
niepełnosprawnych;
duży
dostęp
do
substancji
psychoaktywnych oraz pojawianie się
nowych rodzajów uzależnień;
negatywny wpływ przemian społecznogospodarczych na kondycję zdrowia
psychicznego społeczeństwa;
niewystarczająca
ilość
środków
przeznaczonych
na
realizację
programów promocji i profilaktyki;
brak dostatecznego zabezpieczenia
środków finansowych na realizację
zadań w zakresie rozwiązywania
problemów społecznych;
migracja
zwłaszcza
młodych
wykształconych osób;
niskie dochody ludności i wzrastająca
liczba osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
brak wystarczającej skuteczności działań
zmierzających do włączenia osób z
problemem w życie społeczne i
zawodowe.
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4. MISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

MISJA
Zapewnienie pomocy
potrzebującym i zagrożonym wykluczeniem społecznym
oraz rozwój integracji społecznej
służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa społecznego
mieszkańców miasta Zamość
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5. WIZJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
Członkowie Zespołu Zadaniowego ds. opracowania Strategii, analizując problemy występujące
w mieście Zamość, określili pożądany stopień rozwoju społecznego w perspektywie kolejnych 6 lat, tj.
wizję tego rozwoju. Brzmi ona:
Zrównoważony dostęp do systemu wsparcia, realizacji polityki stwarzającej miejsca pracy i dostęp
do zatrudnienia, rozwój i wzmocnienie potencjałów lokalnych zasobów i infrastruktury w celu
zapewnienia integracji społecznej i bezpieczeństwa społecznego mieszkańców.
Twórcy powyższej Wizji za niezwykle ważny uznali poziom życia mieszkańców oraz równy dla
wszystkich dostęp do oferowanych dóbr i usług, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia
atrakcyjności miasta. Na zadowolenie mieszkańców w dużym stopniu wpływa dostęp do edukacji,
instytucji i usług pomocowych, pośrednictwa pracy, świadczeń zapewniających bezpieczeństwo i
pomoc medyczną, dostępność infrastrukturalną i komunikacyjną. Działania we wszystkich
płaszczyznach życia społecznego będą skuteczne, gdy zaangażują się w nie wszyscy zainteresowani,
również mieszkańcy, którzy poprzez swoją aktywność będą mieli znaczący wpływ na rozwój miasta.
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6. CELE STRATEGII
6.1. CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE
Misja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020
będzie osiągana poprzez realizację pięciu celów strategicznych oraz składających się na nie celów
operacyjnych.
Cele strategiczne są wypadkową uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, wskazanych w
analizie SWOT oraz celów określonych w strategicznych dokumentach wyższego rzędu, w tym:
Strategii Rozwoju Miasta Zamość na lata 2008-2020, Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz Strategii Polityki Społecznej Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.
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Cele strategiczne i operacyjne
Lp.

Cele strategiczne

Lp.

1.3

Cele operacyjne
Zwiększenie dostępu do infrastruktury miejskiej dla
osób niepełnosprawnych oraz z ograniczeniami w
funkcjonowaniu
Poprawa jakości świadczonych usług w sferze
społecznej
Tworzenie i jakościowy rozwój środowiskowych form
wsparcia dla osób niepełnosprawnych, chorych
psychicznie oraz starszych

1.4

Zapewnienie miejsca pobytu i zamieszkania osobom
w trudnej sytuacji życiowej

2.1

Wzmocnienie realizowanych usług rynku pracy

1.1

1.

2.

Dostosowanie i rozwój
lokalnych zasobów
instytucjonalnych oraz
środowiskowych, a także
infrastruktury miejskiej do
standardów i potrzeb
społecznych

Promocja zatrudnienia,
łagodzenie skutków
bezrobocia oraz aktywizacja
zawodowa osób
bezrobotnych i
poszukujących pracy

1.2

2.2

3.1

3.

Budowa kompleksowego i
zintegrowanego systemu
wspierania rodzin, osób
wymagających pomocy oraz
na rzecz włączenia osób do
pełnego uczestnictwa w
życiu społecznym

3.2

3.3

3.4

4.

5.

Działania na rzecz
zwiększenia świadomości i
zmiany postaw wobec
problemów społecznych
Wspieranie rozwoju i
wzmacnianie potencjału
organizacji pozarządowych
oraz innych podmiotów
działających na rzecz
integracji społecznej

4.1

5.1

5.2

Efektywny system form wsparcia realizowanych na
rzecz zatrudnienia oraz współpracy i działań na
lokalnym rynku pracy
Promocja rodziny, zwiększenie dostępu do usług oraz
infrastruktury pomocowej dla rodzin potrzebujących
wsparcia
Wspieranie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej
oraz pomoc osobom usamodzielnianym
Wspieranie i budowa mechanizmów współdziałania
podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu
Wielokierunkowy rozwój form pomocy i działań
wspierających osoby i rodziny dotknięte przemocą w
rodzinie

Wspieranie i rozwój profilaktyki uzależnień oraz
promocja zdrowego stylu życia
Wzmocnienie i rozwój partnerskiej współpracy
pomiędzy samorządem i podmiotami zamojskiego III
sektora
Wspieranie powstawania oraz rozwoju organizacji
pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
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6.2. KARTY CELÓW OPERACYJNYCH
Cel strategiczny 1

Dostosowanie i rozwój lokalnych zasobów instytucjonalnych oraz
środowiskowych a także infrastruktury miejskiej do standardów i potrzeb
społecznych

Cel operacyjny 1.1

Zwiększenie dostępu do infrastruktury miejskiej dla osób niepełnosprawnych oraz z
ograniczeniami w funkcjonowaniu
Na terenie miasta funkcjonuje wiele podmiotów realizujących pośrednio lub
bezpośrednio zadania w zakresie wspierania osób i rodzin. Nie wszystkie jednak
spełniają obowiązujące normy i standardy w zakresie dostępu dla osób z
ograniczeniami w funkcjonowaniu. Także znaczna ilość (ok. 80%) obiektów
użyteczności publicznej administrowanych przez Miasto Zamość i instytucji samorządu
nie jest dostępna dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się. Stanowi to istotne
zaburzenie równości szans jak i barierę w dostępie do informacji oraz do korzystania z
istniejących usług, form pomocy, wsparcia i spędzania wolnego czasu. Sytuacja
wymaga zmian i podejmowania działań w zakresie dostosowania obiektów i tworzenia
niezbędnych ułatwień.

Opis celu

a. wspieranie działań na rzecz pełnej likwidacji barier architektonicznych,
Główne zadania
i kierunki działań

b. dążenie do zapewnienia dostępu do informacji, komunikacji, edukacji,
transportu i nowych technologii dla osób z ograniczeniami w
funkcjonowaniu,
c. utworzenie zintegrowanej bazy informacyjnej o zasobach pomocy i
przysługujących prawach w zakresie niepełnosprawności.

Zakładane efekty

Instytucje i
podmioty
wdrażające

Współpraca samorządu lokalnego z instytucjami publicznymi, innymi podmiotami oraz
organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych będzie
istotnym czynnikiem dla osiągnięcia założonego celu. Powinno to doprowadzić do
likwidacji istniejących barier architektonicznych oraz funkcjonalnych, a także
wprowadzenia ułatwień w dostępnie do informacji i usług. Wszystkie podmioty
samorządowe zmodyfikują swoje strony internetowe w zakresie dostosowania dla
osób z dysfunkcjami. Zostanie zwiększona liczba placówek edukacyjnych, w których
będą stosowane ułatwienia dla niepełnosprawnych uczniów. Zwiększy się także liczba
autobusów MZK oraz przystanków autobusowych dostosowanych do potrzeb i
ograniczeń osób z dysfunkcjami. Realizacja celu zapewni zwiększenie uczestnictwa
osób z ograniczeniami w życiu społecznym oraz wzrost jakości życia mieszkańców
Zamościa.
Wydział Inwestycji, Rozwoju Miasta i Funduszy
Zewnętrznych UM Zamość
Wydział Gospodarki Komunalnej UM Zamość
i Ochrony Środowiska UM Zamość
Wydział Architektury, Budownictwa
i Ochrony Zabytków UM Zamość
Wydział Edukacji i Sportu UM Zamość

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.
Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu
Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny
w Zamościu
spółdzielnie mieszkaniowe

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020
S t r o n a 71

Wydział Kultury i Spraw Społecznych UM Zamość
Wydział Organizacyjno-Administracyjny UM
Zamość
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania
Kryzysowego UM Zamość
Biuro Planowania Przestrzennego UM Zamość
Biuro Promocji, Informacji i Obsługi Inwestora UM
Zamość
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu
Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu

placówki opiekuńczo-wychowawcze
placówki ochrony zdrowia
placówki oświaty
uczelnie wyższe
organizacje pozarządowe
kościoły
związki wyznaniowe
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Cel strategiczny 1

Dostosowanie i rozwój lokalnych zasobów instytucjonalnych oraz
środowiskowych, a także infrastruktury miejskiej do standardów i potrzeb
społecznych

Cel operacyjny 1.2

Poprawa jakości świadczonych usług w sferze społecznej
Nie wszystkie podmioty realizujące zadania w zakresie wspierania osób i rodzin na
terenie Zamościa dysponują odpowiednio przygotowanymi zasobami dostosowanymi do
obowiązujących norm i standardów. Dotyczy to zwłaszcza placówek opiekuńczowychowawczych, które usytuowane są w jednym budynku, co zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa jest niezgodne ze standardami funkcjonowania tego typu jednostek.
Istotnym warunkiem realizacji ustawowych zadań każdego podmiotu jest stałe
podnoszenie kwalifikacji kadry, zdolności do reagowania i odpowiadania na zmiany
gospodarcze, społeczne oraz prawne. Dostosowanie i rozwój zasobów instytucjonalnych
tj. rozbudowa Ośrodka Interwencji Kryzysowej, modernizacja Środowiskowego Domu
Samopomocy, Powiatowego Urzędu Pracy, placówek oświatowych i in., pozwoli na
poprawę dostępu i wzrost jakości usług świadczonych na rzecz osób potrzebujących
wsparcia.

Opis celu

Główne zadania i
kierunki działań

a. zapewnienie funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych
(budowa, modernizacja, dostosowanie) zgodnie z potrzebami i
wymaganymi standardami,
b. rozwój i modernizacja bazy materialnej podmiotów działających w
obszarze polityki społecznej,
c. podwyższenie poziomu kwalifikacji i kompetencji kadry podmiotów
działających na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

Zakładane efekty

Instytucje i
podmioty
wdrażające

Dostosowanie istniejących placówek opiekuńczo-wychowawczych do obowiązujących
standardów oraz rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy lokalowej innych
podmiotów działających w obszarze polityki społecznej na terenie Zamościa przyczyni
się do poprawy jakości ich funkcjonowania oraz wzrostu dostępności do świadczonych
usług. Wyszkolona kadra będzie świadczyła usługi na wyższym poziomie dostosowanym
do potrzeb i oczekiwań zmieniającej się grupy odbiorców. Działania związane z realizacją
szkoleń dla pracowników instytucji przyczynią się do zwiększenia ich kompetencji
zawodowych. W konsekwencji wzrośnie jakość świadczonych usług i zwiększy się
efektywność pracy.
Wydział Inwestycji, Rozwoju Miasta i Funduszy
Zewnętrznych UM Zamość
Wydział Kultury i Spraw Społecznych UM Zamość
Wydział Edukacji i Sportu UM Zamość
Biuro Planowania Przestrzennego UM Zamość
Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu

Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny
w Zamościu
placówki opiekuńczo-wychowawcze
placówki ochrony zdrowia
placówki oświaty
organizacje pozarządowe
kościoły
związki wyznaniowe
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Cel strategiczny 1

Dostosowanie i rozwój lokalnych zasobów instytucjonalnych oraz
środowiskowych, a także infrastruktury miejskiej do standardów i
potrzeb społecznych

Cel operacyjny 1.3

Tworzenie i jakościowy rozwój środowiskowych form wsparcia dla osób
niepełnosprawnych, chorych psychicznie oraz starszych
Na terenie Zamościa funkcjonują dzienne formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych
i osób z zaburzeniami psychicznymi tj. Środowiskowy Dom Samopomocy czy warsztaty
terapii zajęciowej, które jednak nie w pełni zaspakajają potrzeby ww. grup odbiorców.
Natomiast na terenie Zamościa brak placówek zapewniających całodobową opiekę
oraz nie funkcjonują placówki dziennego wsparcia dla coraz liczniejszej grupy
mieszkańców tj. osób w starszym wieku. Dlatego istotnym zadaniem jest
organizowanie form pomocy ułatwiających włączenie społeczne osób w starszym
wieku, niepełnosprawnych i chorych psychicznie m.in. utworzenie placówki
zapewniającej całodobową opiekę, ośrodków wsparcia, w tym klubów samopomocy
oraz wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej, a także trenera pracy.

Opis celu

a. tworzenie i organizacja placówki zapewniającej całodobową opiekę oraz
ośrodków dziennego pobytu dla osób starszych i osób niepełnosprawnych,
Główne zadania
i kierunki działań

b. działania na rzecz rozwoju ośrodków wsparcia, w tym form
instytucjonalnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
c. wspieranie i promocja organizacji pomocy na rzecz włączenia osób
niepełnosprawnych, osób zaburzeniami psychicznymi oraz starszych do
życia społecznego,
d. wspieranie aktywności osób starszych w życiu społecznym, kulturalnym i
zawodowym.

Zakładane efekty

Instytucje i
podmioty
wdrażające

Jednym z najważniejszych efektów jaki zostanie osiągnięty będzie utworzenie placówki
zapewniającej całodobową opiekę oraz co najmniej 3 ośrodków wsparcia dla osób w
starszym wieku, niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi. Rozszerzenie
oferty realizowanej w istniejących ośrodkach wsparcia oraz poprawa jej jakości
przełoży się na wzrost liczby osób korzystających z istniejących form wsparcia.
Utworzenie nowych form działań przyczyni się do szerszego zaspokojenia potrzeb ww.
grup osób oraz procentowego wzrostu liczby osób w starszym wieku,
niepełnosprawnych i osób z zaburzeniami psychicznymi obejmowanych różnymi
formami wsparcia na terenie Zamościa.
Wydział Kultury i Spraw Społecznych UM Zamość
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania
Kryzysowego UM Zamość
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu

spółdzielnie mieszkaniowe
placówki ochrony zdrowia
spółdzielnie socjalne
organizacje pozarządowe
kościoły
związki wyznaniowe
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Cel strategiczny 1

Dostosowanie i rozwój lokalnych zasobów instytucjonalnych oraz
środowiskowych, a także infrastruktury miejskiej do standardów i
potrzeb społecznych

Cel operacyjny 1.4

Zapewnienie miejsca pobytu i zamieszkania osobom w trudnej sytuacji życiowej
Jednym z najistotniejszych problemów społecznych na terenie miasta jest
niewystarczająca liczba miejsc zamieszkania i pobytu, w tym mieszkań socjalnych,
komunalnych oraz mieszkań chronionych. Mieszkaniowe zasoby Miasta Zamość nie są
w stanie w pełni zabezpieczyć potrzeb mieszkańców miasta. Szacowane zaspokojenie
potrzeb oceniane jest na ok. 30 %. Realizowane dotychczas działania przez jednostki
pomocowe nie są w stanie w pełni zaspokoić potrzeb osób wspieranych z uwagi na
niewystarczającą bazę lokalową. Konieczne jest zwiększenie dostępu poprzez budowę i
organizację przez różne podmioty miejsc zamieszkania, tak aby liczba oczekujących rok
rocznie wyraźnie malała.

Opis celu

Główne zadania
i kierunki działań

a. wspieranie rozwoju i realizacja różnych przedsięwzięć (budowa,
adaptacja, modernizacja) na rzecz zwiększania liczby mieszkań socjalnych
i komunalnych,
b. wspieranie funkcjonowania oraz zwiększenie liczby mieszkań
chronionych,
c. dążenie do zapewnienia schronienia osobom pozbawionym miejsca
zamieszkania.

Zakładane efekty

Instytucje i
podmioty
wdrażające

Realizacja zadań powinna doprowadzić do znacznej poprawy warunków życia
mieszkańców miasta Zamość, a zwłaszcza pełniejszego zabezpieczenia potrzeb osób
starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych, usamodzielniających się oraz innych
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto w wyniku realizacji celu nastąpi
zwiększenie liczby mieszkań socjalnych i komunalnych, co wpłynie na zmniejszenie
obecnego poziomu potrzeb oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ww. grup osób.
W wyniku realizacji celu nastąpi poprawa warunków mieszkaniowych w istniejących
mieszkaniach chronionych i w Schronisku dla bezdomnych oraz zwiększenie liczby
miejsc noclegowych dla bezdomnych mężczyzn. Dostosowanie baz lokalowych
umożliwi zapewnienie efektywnej, kompleksowej i systemowej pomocy osobom
wykluczonym społecznie.
Wydział Inwestycji, Rozwoju Miasta i Funduszy
Zewnętrznych UM Zamość
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska UM Zamość
Wydział Kultury i Spraw Społecznych UM Zamość
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Zamościu
spółdzielnie mieszkaniowe
organizacje pozarządowe
kościoły
związki wyznaniowe
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Cel strategiczny 2

Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Cel operacyjny 2.1

Wzmocnienie realizowanych usług rynku pracy
Struktura osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Zamościu, w tym wysoki odsetek osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
wymaga od kluczowych pracowników indywidualnego podejścia do klientów, czasu
poświęconego na ich obsługę, a także wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Działania
podejmowane w celu skutecznej aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i
poszukujących pracy wymagają wzmocnienia potencjału kadry PUP oraz realizowanych
przez Powiatowy Urząd Pracy usług. Pogłębienie współpracy z instytucjami rynku pracy,
placówkami oświaty i szkolnictwa wyższego umożliwi bardziej trafne dopasowanie
kierunków kształcenia i kierunków szkoleń do aktualnej sytuacji i wymogów rynku pracy.
Niezbędne jest badanie, analiza i przewidywanie oraz prognozowanie procesów
zachodzących na lokalnym, dynamicznie zmieniającym się rynku pracy i wspólne
planowanie działań mających na celu skuteczną aktywizację zawodową osób
bezrobotnych i poszukujących pracy.

Opis celu

a. współpraca PUP z instytucjami rynku pracy, MCPR, placówkami oświaty i
szkolnictwa wyższego,
Główne zadania i
kierunki działań

Zakładane efekty

Instytucje i
podmioty
wdrażające

b. wzmocnienie potencjału kadry PUP w celu usprawnienia obsługi klientów
urzędu pracy.
Wzmocnienie potencjału kluczowych pracowników urzędu zwiększy dostęp osób
bezrobotnych do usług rynku pracy, umożliwi indywidualne podejście do klientów oraz
przyczyni się do wzrostu jakości świadczonych usług. Usprawni to obsługę, pozwoli na
bardziej wnikliwą analizę sytuacji oraz potrzeb osób bezrobotnych, skierowanie ich na
odpowiednią formę wsparcia, a w konsekwencji umożliwi udzielenie pełnej,
kompetentnej i skutecznej pomocy. W konsekwencji, podjęte działania przyczynią się do
wzrostu jakości usług świadczonych na rzecz pracodawców oraz zwiększenia
efektywności działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Zacieśnienie
współpracy z instytucjami rynku pracy przyczyni się do skuteczniejszego dostosowania
podejmowanych działań do potrzeb i zmian zachodzących na rynku pracy. Współpraca z
placówkami oświaty i szkolnictwa wyższego będzie skutkowała lepszym przygotowaniem
oferty edukacyjnej i dopasowaniem kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu
Wydział Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego UM Zamość
instytucje rynku pracy
placówki oświaty i szkolnictwa wyższego

podmioty gospodarcze oraz pracodawcy
organizacje pozarządowe
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Cel strategiczny 2

Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Cel operacyjny 2.2

Efektywny system form wsparcia realizowanych na rzecz zatrudnienia oraz współpracy
i działań na lokalnym rynku pracy
PUP jest instytucją realizującą zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Prowadzone działania mają na
celu uzyskanie pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwój zasobów ludzkich,
osiągnięcie wysokiej jakości pracy i zwiększenie mobilności na rynku pracy. Zmieniająca
się sytuacja na lokalnym rynku pracy ma bezpośredni wpływ na zmieniające się potrzeby
osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Zamościu. Kwalifikacje zarejestrowanych osób bezrobotnych i poszukujących
pracy są często nieadekwatne do aktualnej sytuacji i trendów na rynku pracy oraz
struktury ofert pracy. Konieczne jest zatem podnoszenie, uzupełnianie, bądź nabywanie
nowych kwalifikacji w zawodach poszukiwanych na rynku pracy zwiększających szanse
klientów PUP na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia. Analiza potrzeb lokalnego rynku
pracy umożliwi diagnozę aktualnych trendów i procesów występujących na rynku pracy,
a w konsekwencji pozwoli na szybkie i adekwatne reagowanie na zachodzące zmiany.

Opis celu

a. aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
b. wspieranie osób bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie zmiany,
uzupełnienia bądź podniesienia kwalifikacji zawodowych,

Główne zadania i
kierunki działań

c. wspieranie rozwoju aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych na
rynku pracy,
d. prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania zjawisku długotrwałego
bezrobocia,
e. wspieranie aktywności zawodowej i zwiększanie szans na zatrudnienie
osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
f. analiza rynku pracy,
g. prowadzenie działań na rzecz wspierania przedsiębiorczości.

Zakładane efekty

Instytucje i
podmioty
wdrażające

Analiza rynku pracy umożliwi ocenę aktualnej sytuacji, trendów i prognoz zmian na
lokalnym rynku pracy. Podjęte działania związane z efektywnym systemem form
wsparcia realizowanych na rzecz zatrudnienia oraz współpracy i działań na lokalnym
rynku pracy, zwiększą mobilność i możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych i
poszukujących pracy, w tym osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Umożliwią także
powrót na rynek pracy osobom po 50 r.ż. oraz długotrwale bezrobotnym. Wzrost
kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczestników szkoleń przyczyni się do wzrostu
efektywności zatrudnieniowej tej formy wsparcia.
Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu
Wydział Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego UM Zamość
Biuro Promocji, Informacji i Obsługi
Inwestora UM Zamość

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
uczelnie wyższe
organizacje pozarządowe
spółdzielnie socjalne
pracodawcy
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Cel strategiczny 3

Budowa kompleksowego i zintegrowanego systemu wspierania rodzin,
osób wymagających pomocy oraz na rzecz włączenia osób do pełnego
uczestnictwa w życiu społecznym

Cel operacyjny 3.1

Promocja rodziny, zwiększenie dostępu do usług oraz infrastruktury pomocowej dla
rodzin potrzebujących wsparcia
W wyniku przemian społecznych i gospodarczych rodziny coraz częściej przeżywają
różnego rodzaju kryzysy, co wpływa na zaburzenia w ich funkcjonowaniu, a w
konsekwencji stopniową dezorganizację wyrażającą się nie wywiązywaniem się
członków rodziny ze swoich zadań. Przejawem zaburzeń funkcjonowania rodzin może
być dyferencjacja norm i wartości, nieprawidłowa komunikacja, destabilizacja lub zanik
procesu wychowawczego oraz zmiany strukturalne rodziny. Aby zapobiec utrwaleniu
niewłaściwych mechanizmów funkcjonowania rodziny i przerodzeniu się rodziny
dysfunkcyjnej w patologiczną, konieczne jest udzielanie jej interdyscyplinarnego
wsparcia, w tym poprzez pracę asystenta rodziny i placówki wsparcia dziennego.
Ważnym elementem systemu wspierania rodzin jest także zorganizowanie (w
zróżnicowanych formach) opieki dzieciom do lat 3, w wyniku czego rodzice będą mogli
aktywnie włączyć się w realizację zadań zawodowych, a tym samym przyczyniać się do
wzrostu gospodarczego Miasta. Dlatego istnieje konieczność podejmowania
skuteczniejszych działań w zakresie wspierania rodziny, zarówno w zakresie
sprawowania opieki nad dziećmi, jak i rozwiązywania powstających problemów.

Opis celu

a. zapewnienie szerszego wsparcia ( w tym poprzez asystenta rodziny i
rodziny wspierające) rodzinom przeżywającym problemy w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
Główne zadania
i kierunki działań

b. materialny i organizacyjny rozwój placówek wsparcia dziennego (np. ognisk
wychowawczych, klubów),
c. zapewnienie pełnej opieki dzieciom do lat 3 (np. żłobek, klub malucha),
d. podejmowanie i realizacja inicjatyw wspierających rodziny wymagające
szczególnej ochrony i wsparcia, w tym rodziny wielodzietne,
e. zwiększenie dostępności i form specjalistycznego poradnictwa.

Zakładane efekty

Instytucje i
podmioty
wdrażające

Wszystkie rodziny z terenu miasta przeżywające trudności m.in. w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych będą miały możliwość skorzystania z dostosowanych do
potrzeb form specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia asystenta rodziny. Samorząd
miasta stworzy warunki do funkcjonowania rodzin wspierających. Nastąpi także
zwiększenie atrakcyjności placówek wsparcia dziennego poprzez doposażenie oraz
rozszerzenie oferty, w tym wprowadzenie pracy podwórkowej.
Wydział Kultury i Spraw Społecznych UM Zamość
Wydział Edukacji i Sportu UM Zamość
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania
Kryzysowego UM Zamość
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu
Ogród Zoologiczny w Zamościu
Żłobek Miejski
jednostki kultury
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Środowiska UM Zamość
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny
w Zamościu

pracodawcy
organizacje pozarządowe
kościoły
związki wyznaniowe
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Cel strategiczny 3
Cel operacyjny 3.2

Opis celu

Budowa kompleksowego i zintegrowanego systemu wspierania rodzin,
osób wymagających pomocy oraz na rzecz włączenia osób do pełnego
uczestnictwa w życiu społecznym
Wspieranie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz pomoc osobom
usamodzielnianym
Na terenie miasta Zamość brakuje rodzinnych form pieczy zastępczej, w szczególności
rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych dla dzieci do 10 roku życia,
które nie powinny przebywać w pieczy instytucjonalnej. W związku z tym konieczne jest
pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze. Rodziny te, podobnie jak rodziny
biologiczne, często wymagają wsparcia i ukierunkowania w przezwyciężaniu problemów
opiekuńczo-wychowawczych. Z uwagi na to konieczne jest zapewnienie profesjonalnego
wsparcia zmierzającego do podniesienia jakości rodzinnej pieczy zastępczej oraz
przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, szczególnie zawodowych rodzin zastępczych.
Usamodzielniana młodzież wymaga działań wspierających i zmierzających do pełnego
włączenia społecznego. Niezbędne jest zatem dostosowanie oferty pomocowej do
indywidualnych potrzeb zwiększających szanse na pełną integrację ze środowiskiem i
zwiększenie ich potencjału społeczno-zawodowego.

a. promocja i wspieranie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej,
Główne zadania i
kierunki działań

b. organizowanie wsparcia dla osób tworzących rodzinną pieczę zastępczą i
ich wychowanków (w tym tworzenie rodzin pomocowych),
c. dostosowanie oferty pomocowej i usprawnienie systemu pomocy dla osób
usamodzielnianych.

Zakładane efekty

Instytucje i
podmioty
wdrażające

Realizowane zadania przyczynią się do wzrostu liczby tworzonych rodzin zastępczych
oraz poprawy wydolności, kondycji i zaangażowania w proces wychowawczy dzieci
istniejących rodzin zastępczych. Ponadto zostaną utworzone rodziny pomocowe, których
funkcjonowanie będzie realną pomocą dla rodzin zastępczych. Obejmowanie
usamodzielnianej młodzieży adekwatnymi do potrzeb formami wsparcia obejmującymi
sferę edukacji oraz wzrostu kompetencji społecznych i zawodowych, zwiększy
efektywność procesu usamodzielnienia. W efekcie realizacji celu poprzez zaangażowanie
różnych podmiotów w przebieg procesu usamodzielnienia zwiększona zostanie
skuteczność udzielanego wsparcia.
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu
placówki opiekuńczo-wychowawcze
organizacje pozarządowe
kościoły
związki wyznaniowe
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Cel strategiczny 3
Cel operacyjny 3.3

Budowa kompleksowego i zintegrowanego systemu wspierania rodzin,
osób wymagających pomocy oraz na rzecz włączenia osób do pełnego
uczestnictwa w życiu społecznym
Wspieranie i budowa mechanizmów współdziałania podmiotów działających na rzecz
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
Na terenie miasta problem wykluczenia społecznego dotyka ok. 20% mieszkańców.
Zjawisko wykluczenia społecznego wymaga podejmowania zintegrowanych działań i
kierowania oferty aktywizującej do wszystkich grup osób zagrożonych zjawiskiem
marginalizacji. Liczba podmiotów zajmujących się problematyką wykluczenia
społecznego jak również zakres oferowanych form wsparcia nie są wystarczające. Dla
zwiększenia efektywności, kompleksowości i skuteczności podejmowania działań
niezbędna jest integracja i poprawa jakości współpracy wszystkich podmiotów
zaangażowanych w problematykę przeciwdziałania marginalizacji.

Opis celu

a. wspieranie różnych form aktywnej integracji i pracy socjalnej wśród osób
długotrwale bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
b. współpraca w zakresie zapewnienia dostępu i rozwoju form reintegracji
społecznej oraz zawodowej,
Główne zadania
i kierunki działań

c. działania na rzecz umożliwienia i zapewnienia osobom
niepełnosprawnym i ich rodzinom pełnego uczestnictwa w życiu
społecznym i zawodowym,
d. wspieranie inicjatyw i promocja organizacji oraz działań na rzecz
włączenia społecznego,
e. zwiększanie dostępności i poprawa jakości pomocy, w tym
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od substancji
psychoaktywnych oraz członków ich rodzin.

Zakładane efekty

Instytucje i

Dzięki utworzeniu mechanizmów współpracy m.in. poprzez wymianę informacji oraz
tworzenie partnerstw zadaniowych pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w
niwelowanie zjawiska marginalizacji oferowane formy wsparcia zostaną dostosowane do
indywidualnych potrzeb osób, grup i rodzin. Zostanie zwiększona liczba i różnorodność
oferty pomocowej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a
także ulegnie poprawie skuteczność realizowanych działań. Wprowadzone zostaną
mierzalne oceny efektywności i skuteczności. Realizacja celu doprowadzi także do
wzrostu liczby osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, które będą
obejmowane realizowanymi formami wsparcia i aktywizacji. Zwiększy się liczba
podmiotów realizujących zatrudnienie wspierane. Działania podejmowane przez
współpracujące ze sobą podmioty na terenie Zamościa przyczynią się do
minimalizowania skutków marginalizacji oraz wzrostu skuteczności realizowanych
działań.
Wydział Kultury i Spraw Społecznych UM Zamość
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

spółdzielnie socjalne
zakłady karne
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podmioty
wdrażające

UM Zamość
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
placówki ochrony zdrowia

organizacje pozarządowe
kościoły
związki wyznaniowe
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Cel strategiczny 3
Cel operacyjny 3.4

Budowa kompleksowego i zintegrowanego systemu wspierania rodzin,
osób wymagających pomocy oraz na rzecz włączenia osób do pełnego
uczestnictwa w życiu społecznym
Wielokierunkowy rozwój form pomocy i działań wspierających osoby i rodziny
dotknięte przemocą w rodzinie
Osoby krzywdzone w rodzinie doświadczając destabilizujących wpływów otoczenia,
powinny zostać objęte wieloaspektowym wsparciem przez profesjonalnie przygotowany
zespół osób reprezentujących stanowiska wszystkich podmiotów zaangażowanych w
realizację procedury Niebieskie Karty. Działania podejmowane w związku z
występowaniem przemocy w rodzinie powinny cechować się większym
zaangażowaniem realizujących je podmiotów oraz skutecznością, zwłaszcza w zakresie
modyfikowania zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie. Istotnym czynnikiem
mającym wpływ na występowanie przemocy w rodzinie oraz poziom jej akceptacji ma
niewystarczająca wiedza nt. zjawiska przemocy w rodzinie, zwłaszcza wobec dzieci.
Dlatego zostaną opracowane i wdrożone pakiety działań zmierzających do obalania
stereotypów usprawiedliwiających stosowanie przemocy, w tym w procesie
wychowywania dzieci, a także kształtowanie odpowiednich umiejętności radzenia sobie
z niekorzystnymi zachowaniami w rodzinie.

Opis celu

a. wzmocnienie i integracja współpracy podmiotów w zakresie udzielania
profesjonalnego wsparcia osobom krzywdzonym (m.in. w ramach realizacji
procedury Niebieskiej Karty),
Główne zadania
i kierunki działań

b. podnoszenie świadomości i wrażliwości w zakresie prawidłowych metod
wychowawczych, przeciwdziałających krzywdzeniu dzieci (m.in. poprzez
realizację profilaktycznych warsztatów dla rodziców),
c. zwiększenie dostępności i podniesienie jakości form działań na rzecz osób
w rodzinach dotkniętych przemocą.

Zakładane efekty

Instytucje i
podmioty
wdrażające

Realizacja celu przyczyni się do zwiększenia zaangażowania i zacieśnienia współpracy
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Policji, Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, placówek oświaty i ochrony zdrowia realizujących procedurę
Niebieskie Karty, co znacząco wpłynie na skuteczność realizowanych w ramach
procedury działań. Dzięki wzrostowi dostępności oraz podniesieniu jakości
realizowanych form oddziaływań nastąpi wzrost liczby korzystających, zarówno spośród
osób krzywdzonych jak i krzywdzących. Wzrośnie także liczba rodziców obejmowanych
profilaktycznymi warsztatami kształtującymi prawidłowe metody wychowawcze. będzie
przyczyniać się do zmniejszania zjawiska przemocy w rodzinie oraz podejmowania coraz
skuteczniejszych metod postępowania w sytuacji wystąpienia tego zjawiska.
Wydział Kultury i Spraw Społecznych UM Zamość
Wydział Edukacji i Sportu UM Zamość
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
Komenda Miejska Policji w Zamościu
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu

placówki oświaty
placówki ochrony zdrowia,
organizacje pozarządowe
kościoły
związki wyznaniowe
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Cel strategiczny 4

Działania na rzecz zwiększenia świadomości i zmiany postaw wobec
problemów społecznych

Cel operacyjny 4.1

Wspieranie i rozwój profilaktyki uzależnień oraz promocja zdrowego stylu życia
Szacuje się, iż w mieście Zamość odsetek osób uzależnionych od alkoholu wynosi ok. 2 %
całej populacji, natomiast trudny do oszacowania jest odsetek osób używających i
nadużywających innych substancji psychoaktywnych. Dostępność do substancji
zmieniających świadomość, brak pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu przy
jednoczesnym jego nadmiarze oraz potrzeby osób, w tym dzieci i młodzieży w zakresie
eksperymentowania i doświadczania stanowią istotne zagrożenie narastania
niekorzystnych zjawisk społecznych, w tym wzrostu zachowań agresywnych oraz
wchodzenia w różnego typu uzależnienia. Niezbędny jest zatem dalszy rozwój
profilaktyki uzależnień, w tym profilaktyki selektywnej (zwłaszcza o sprawdzonej
skuteczności) ukierunkowany na wszystkich uczestników życia społecznego, z
uwzględnieniem specyfiki poszczególnych grup wiekowych, wspierany przez organizacje
pozarządowe i inne podmioty podejmujące działania na rzecz osób uzależnionych i ich
rodzin. Istotnym elementem działań profilaktycznych powinien być także rozwój bazy
sportowo-rekreacyjnej oraz promocja zdrowego stylu życia i alternatywnych form
spędzania wolnego czasu. Zakłada się, że realizowane zadania przyczynią się do
podnoszenia poziomu świadomości nt. uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia

Opis celu

Główne zadania
i kierunki działań

a. wzmocnienie i rozwój współpracy w zakresie wdrażania skutecznych
programów profilaktycznych kierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób
dorosłych,
b. podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,
c. poszerzenie oferty alternatywnego spędzania wolnego czasu.

Zakładane efekty

Realizacja celu przyczyni się do modyfikacji sposobu spędzania czasu wolnego przez
mieszkańców Zamościa oraz zmiany stosunku do substancji psychoaktywnych. W wyniku
prowadzonych działań zwiększy się dopasowanie programów profilaktycznych do
rzeczywistych potrzeb poszczególnych grup wiekowych oraz nastąpi wzrost ich
skuteczności. Jednym z efektów będzie zacieśnienie współpracy wszystkich podmiotów
zaangażowanych w realizację celu.

Instytucje i
podmioty
wdrażające

Wydział Kultury i Spraw Społecznych UM Zamość
Wydział Edukacji i Sportu UM Zamość
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
Komenda Miejska Policji w Zamościu
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu
Straż Miejska Miasta Zamość

placówki oświaty
placówki ochrony zdrowia
organizacje pozarządowe
kościoły
związki wyznaniowe
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Cel strategiczny 5
Cel operacyjny 5.1

Wspieranie rozwoju i wzmacnianie potencjału organizacji
pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz integracji
społecznej
Wzmocnienie i rozwój partnerskiej współpracy pomiędzy samorządem i podmiotami
zamojskiego III sektora
Zamojskie organizacje pozarządowe pomimo dużej liczby zarejestrowanych (ponad
300, w tym 135 posiadających wpis do KRS) nie wykorzystują swojego potencjału jako
partnera dla samorządu w rozwiązywaniu problemów społecznych i kształtowaniu
lokalnej polityki społecznej. Większość organizacji wykazuje
niski potencjał
organizacyjny i instytucjonalny oraz trudności we współpracy międzysektorowej i
wewnątrz sektorowej. Współpraca obu sektorów spełnia wymogi ustawowe,
następuje systematyczne wprowadzanie nowych form współpracy: Inicjatywa Lokalna,
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego, wspólne szkolenia i spotkania robocze
przedstawicieli obu sektorów, jednakże nadal nie są wykorzystywane wszystkie
dostępne metody i narzędzia współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.
Niezbędny jest dalszy rozwój i wspieranie organizacji pozarządowych oraz integracja
współpracy: samorządu, organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy, pomocy
społecznej oraz podmiotów gospodarczych.

Opis celu

a. zwiększenie jakości i efektywności współpracy pomiędzy samorządem i
organizacjami z wykorzystaniem wszystkich dostępnych narzędzi
współpracy,
Główne zadania
i kierunki działań

b. wypracowywanie i wdrażanie nowych mechanizmów współpracy oraz
budowanie kultury współpracy obu sektorów,
c. wspieranie inicjatyw zmierzających do wzmacniania potencjału
istniejących i tworzenia nowych organizacji pozarządowych działających
w sferze społecznej.

Zakładane efekty

Instytucje i
podmioty
wdrażające

Wzmocnienie rozwoju zamojskich organizacji pozarządowych przyczyni się do ich
udziału w realizacji zadań publicznych i społecznych oraz do zwiększenia ich
niezależności i skuteczności działań, poprawy profesjonalizmu i efektywności działania
oraz umocnienia pozycji na rynku usług społecznych. Stabilnie działające organizacje
pozarządowe staną się autentycznym partnerem samorządu w realizacji znacznie
większej liczby zadań publicznych. Dzięki pełnemu wykorzystaniu dostępnych oraz
wdrażaniu nowych form i metod współpracy zostanie zintensyfikowana współpraca
obu sektorów, gwarantująca skuteczniejsze rozwiązywanie lokalnych problemów
oraz wzrost spójności społecznej.
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania
Kryzysowego UM Zamość
Wydział Kultury i Spraw Społecznych UM Zamość
Wydział Edukacji i Sportu UM Zamość
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska UM Zamość
Biuro Promocji, Informacji i Obsługi Inwestora UM
Zamość

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
spółdzielnia inwalidów
organizacje pozarządowe
kościoły
związki wyznaniowe
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Cel strategiczny 5

Wspieranie rozwoju i wzmacnianie potencjału organizacji
pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz integracji
społecznej

Cel operacyjny 5.2

Wspieranie powstawania oraz rozwoju organizacji pozarządowych i podmiotów
ekonomii społecznej
W Zamościu występuje nasilenie problemów społecznych uznawanych za problemy
powszechne tj.: bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, starzenie się
społeczeństwa, spadek liczby ludności w wyniku migracji. Wpływa na dynamikę oraz
obniżanie poziomu rozwoju gospodarczego
oraz pogłębianie się problemu
wykluczenia społecznego. Poprawie istniejącej sytuacji może służyć rozwój ekonomii
społecznej, wzmocnienie jej efektywności i poprawa wizerunku. Funkcjonujące w
Zamościu nieliczne podmioty zaliczane do kategorii ekonomii społecznej (ES) nie
posiadają stabilnej pozycji na lokalnym rynku gospodarczym. W niewielkim stopniu
współpracują ze sobą oraz z samorządem. Dla wzmocnienia rangi i siły wsparcia
rozwoju ekonomii społecznej oraz jej podmiotów niezbędne jest zapewnienie pomocy
ze strony instytucji publicznych z zastosowaniem wszystkich dostępnych narzędzi
pomocowych. Stymulowanie rozwoju ES w środowisku lokalnym będzie realizowane
poprzez budowanie współpracy pomiędzy podmiotami ES oraz samorządem i
biznesem oraz odbiorcami pomocy. Ze względu na niski poziom solidarności
społecznej i wiedzy nt. korzyści płynących z ES niezbędna jest popularyzacja i promocja
ES, jak również promowanie marki ekonomii społecznej w środowisku lokalnym.
Należy stworzyć także komplementarny i spójny system wsparcia podmiotów ES oraz
upowszechnianie wiedzy w tym zakresie. Tak, aby podmioty ES mogły odgrywać
znacznie większą rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych miasta.

Opis celu

a. promocja i upowszechnianie idei oraz podejmowanych inicjatyw z zakresu
ekonomii społecznej,
b. prowadzenie aktywnych form wsparcia podmiotów ekonomii przez
samorząd ( zmówienia publiczne z wykorzystaniem klauzul społecznych,
partnerstwo publiczno – prywatne, zlecanie zadań publicznych),
Główne zadania
i kierunki działań

c. wspieranie międzysektorowej i wewnątrzsektorowej współpracy na rzecz
rozwoju ekonomii społecznej,
d. podnoszenie i budowanie kompetencji zawodowych pracowników
przedsiębiorstw społecznych (szkolenia, staże, praktyki zawodowe),
e. wykorzystywanie środków pomocowych dostępnych
w ramach europejskich i krajowych funduszy wspierających rozwój
ekonomii społecznej.
W wyniku prowadzonych działań zwiększy się znaczenie ekonomii społecznej w
rozwiązywaniu lokalnych problemów oraz jej efektywność. Dzięki międzysektorowemu
wsparciu z wykorzystaniem aktywnych form pomocowych zwiększy się liczba
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Zakładane efekty

Instytucje i
podmioty
wdrażające

podmiotów ekonomii społecznej, charakteryzujących się trwałością funkcjonowania i
stabilną pozycją ekonomiczną. Rozszerzy się oferta usług oraz wzrośnie liczba
produktów wysokiej jakości. Rozwój ekonomii społecznej przyczyni się do rozszerzenia
zakresu i zwiększenia form wsparcia dla grup zagrożonych i wykluczonych społecznie.
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska UM Zamość
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania
Kryzysowego UM Zamość
Biuro Promocji, Informacji i Obsługi Inwestora
UM Zamość

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu
organizacje pozarządowe
kościoły
związki wyznaniowe
spółdzielnie socjalne
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7. WDRAŻANIE STRATEGII
7.1. RAMY WDRAŻANIA
Wdrożenie Strategii jest dużym wyzwaniem, ponieważ wieloaspektowe zapisy dokumentu
planistycznego trzeba skonfrontować z rzeczywistością. Zastosowanie zarządzania strategicznego
umożliwia przekładanie na język praktyki założeń zawartych w misji i wizji dokumentu planistycznego
oraz zapewnia skuteczniejszą realizację celów strategicznych.
Zarządzanie realizacją Strategii jest ważnym i często niedocenianym elementem planowania
strategicznego i operacyjnego, który decyduje o dynamice procesu realizacji zadań ujętych w
dokumencie. Brak sprawnego systemu zarządzania powoduje, że Strategia może stać się dokumentem
statycznym, a podejmowane działania mogą być niespójne i niezgodne z wypracowanymi założeniami.
W celu sprawnego i efektywnego wdrażania zadań ujętych w Strategii, zostanie powołany przez
Prezydenta Miasta Zamość Zespół ds. Zarządzania Realizacją Strategii. W Zarządzeniu Prezydenta
Miasta Zamość powołującym Zespół określony zostanie skład, tryb pracy i zasady funkcjonowania oraz
szczegółowy zakres działań.
Na etapie opracowywania dokumentu przyjęto, że do głównych zadań Zespół ds. Zarządzania
Realizacją Strategii będzie należało:
 nadzorowanie wdrażania Strategii,
 koordynowanie działań zawartych w Strategii,
 identyfikacja problemów, które ograniczyły lub uniemożliwiły realizację działań i
osiąganie celów strategicznych i operacyjnych zawartych w Strategii,
 opracowywanie wniosków dotyczących wdrażania oraz propozycji ewentualnych korekt
i zmian dla realizatorów Strategii,
 aktualizowanie Strategii.
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 nie należy
traktować jako zamkniętego dokumentu, który ma obowiązywać przez cały okres realizacji w
niezmienionym kształcie. Obecna postać Strategii została ukształtowana w określonych warunkach
społecznych i ekonomicznych, które mogą podlegać zmianom. Zidentyfikowanie problemów, które
ograniczyłyby lub uniemożliwiły osiąganie celów operacyjnych i strategicznych, będzie stanowiło
przesłankę do rozpoczęcia procesu aktualizacji Strategii.
Konieczność aktualizowania Strategii może wynikać także ze zmieniających się uwarunkowań
zewnętrznych oraz potrzeb i oczekiwań społecznych. Ewentualne zmiany treści Strategii będą
dokonywane w procesie uspołecznionym, podobnym do tego, który towarzyszył jej powstaniu.
7.2. GŁÓWNE NARZĘDZIA I FORMY WDRAŻANIA
Implementacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 20142020 oznacza realizację pewnej koncepcji za pomocą określonych narzędzi lub wybranych metod.
Każdy cel strategiczny wymaga konkretnych i przemyślanych działań, które w większości będą mieć
charakter programów i projektów. Zarządzanie portfelem projektów jest więc jednocześnie narzędziem
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wdrażania Strategii i wymogiem skuteczności operacyjnej w wymiarze projektowym. W ten sposób
zarządzanie projektami staje się niezbędnym narzędziem zarządzania strategicznego.
Zasadniczymi narzędziami realizacji Strategii będą lokalne programy pełniące wiodącą rolę w
rozwiązywaniu problemów społecznych w różnych obszarach tematycznych Strategii. Programy będą
oceniane pod względem zgodności z celami strategicznymi, dlatego powinny precyzować działania
konieczne dla ich osiągania, są to m.in.:
1. Gminny program wspierania rodziny na terenie miasta Zamość;
2. Lokalny Program Pomocy Społecznej:
 Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem – bezpłatne wydawanie żywności, w
ramach programu „Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym”;
 Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie;
 Wsparcie działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej na bazie Klubu Integracji
Społecznej;
 Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych –
prowadzenie schroniska dla bezdomnych;
 Zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Zamość;
3. Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego;
4. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
5. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii;
6. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość;
7. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Zamościu na lata 20142028;
8. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na terenie miasta Zamość;
9. Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i
Porządku Publicznego;
10. Program gospodarczy budowy i przebudowy dróg na terenie Miasta Zamość w latach 20122014;
11. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zamość na lata 2014-2018;
12. Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
13. Program współpracy Miasta Zamość z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego;
14. Samorządowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość;
15. program „Pomoc Miasta Zamość w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”,
16. program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Wymienione programy nie stanowią zamkniętego katalogu. Może on ulegać zmianom i
rozszerzeniu ze względu na zmieniające się potrzeby wewnętrzne jak i uwarunkowania zewnętrzne np.
aktualizację nadrzędnych dokumentów strategicznych czy zmiany w regulacjach prawnych dotyczących
instytucji pomocy społecznej.
Narzędziami wdrażania Strategii będą również projekty przypisane do poszczególnych celów
operacyjnych, znajdujące się na Indykatywnej liście projektów (Załącznik). Indykatywna lista projektów
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nie jest listą zamkniętą i może być na bieżąco uzupełniana o nowe przedsięwzięcia wpisujące się w
cele Strategii, w trakcie jej wdrażania.
W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020
wskazano instytucje i podmioty wdrażające, zobowiązane do realizacji zadań służących osiąganiu
poszczególnych celów operacyjnych. Dlatego jedną z głównych form implementacji Strategii, będzie
uwzględnienie przez te podmioty w swoich rocznych planach, działań służących realizacji tych celów.
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8. SYSTEM MONITOROWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI
8.1. MONITOROWANIE I ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 jest
dokumentem otwartym, dlatego jednym z niezbędnych elementów jej wdrażania jest prowadzenie
stałego monitorowania dynamiki zachodzących zmian w procesie osiągania zaplanowanych celów.
Monitoring polega na gromadzeniu danych, ich analizie i interpretacji pozwalającej ocenić stopień
realizacji Strategii oraz umożliwia wprowadzanie ewentualnych korekt wynikających ze zmieniających
się uwarunkowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
W celu stałego monitorowania dynamiki zmian oraz osiągania założonych celów, w Miejskim
Centrum Pomocy Rodzinie zostanie utworzona Grupa robocza ds. monitoringu i sprawozdawczości. Do
jej zadań będzie należało zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie danych od realizatorów Strategii tj.
instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za działania zapisane w dokumencie, przy użyciu
opracowanego do tego celu wzoru formularza. Na podstawie otrzymanych danych będą sporządzone
sprawozdania, co umożliwi ocenę stopnia realizacji Strategii w odniesieniu do wartości wskaźników
określonych w dokumencie dla poszczególnych celów operacyjnych i strategicznych. Dodatkowo
zostaną zgromadzone informacje dotyczące realizacji projektów znajdujących się na Indykatywnej
liście projektów, co pozwoli na uszczegółowienie zmian zachodzących w poszczególnych obszarach
interwencji.
Sprawozdania opracowywane w systemie rocznym będą sporządzane nie później niż do końca II
kwartału po zakończeniu roku budżetowego i przekazywane będą Zespołowi ds. Zarządzania Realizacją
Strategii, który na ich podstawie dokona oceny stopnia realizacji działań i osiągania zaplanowanych
celów oraz w razie potrzeby zadecyduje o wprowadzeniu ewentualnych korekt lub zmian w Strategii.
Zespół roczne sprawozdanie wraz ze sporządzoną oceną przedłoży Prezydentowi Miasta Zamość.
Grupa robocza we współpracy z Zespołem ds. Zarządzania Realizacją Strategii w terminie roku
po zakończeniu realizacji Strategii opracuje raport końcowy podsumowujący osiągnięte rezultaty.
Pozwoli to na określenie oddziaływania Strategii oraz zakresu i trwałości uzyskanych pozytywnych
zmian, a w przypadku zdiagnozowania zjawisk niepożądanych umożliwi ich wyeliminowanie w
kolejnych etapach planowania strategicznego. Raport końcowy zostanie zamieszczony na stronach
internetowych Urzędu Miasta Zamość i Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie, co umożliwi zapoznanie
się z nim realizatorom Strategii oraz mieszkańcom Zamościa.
Monitorowanie Strategii będzie się odbywało w oparciu o zestaw wskaźników
kwantyfikujących poszczególne cele strategiczne i operacyjne.
8.2. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA
Zespół Zadaniowy po przeanalizowaniu diagnozy obszarów interwencji społecznej zawartych w
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 oraz
zdefiniowaniu celów strategicznych i celów operacyjnych opracował zestaw wskaźników, przy pomocy
których można będzie zbadać, na ile wspomniane cele są osiągane.
Głównym założeniem określania wskaźników było odzwierciedlenie w nich ilościowego i
jakościowego stopnia realizacji celów.
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Wskaźniki pozwalają:
zmierzyć postęp w realizacji poszczególnych celów,
stwierdzić czy działania podejmowane do realizacji poszczególnych celów są skuteczne, czy nie
wymagają wprowadzenia modyfikacji lub zmian.
Zespół Zadaniowy uznał, że najlepszym pod względem metodologicznym rozwiązaniem będzie
wykorzystanie relacji pomiędzy dwoma rodzajami wskaźników, które zostaną zastosowane w Strategii:
1. wskaźniki rezultatu odnoszące się do określenia stopnia realizacji celów strategicznych,
2. wskaźniki produktu odnoszące się do określenia stopnia realizacji celów operacyjnych.
Przy doborze wskaźników kierowano się zasadami logiki interwencji pokazującymi ciąg
przyczynowo skutkowy od zrealizowanych w Strategii projektów i działań do ich efektów.
W celu zmierzenia osiągania celów strategicznych opracowano wskaźniki rezultatu, obrazujące
ilościowe i jakościowe zmiany zachodzące w danym obszarze interwencji w wyniku realizacji działań.
Rezultaty twarde zostały określone liczbowo lub procentowo.
W przypadku rezultatów miękkich niektóre wskaźniki wymagały zdefiniowania jakie zjawisko B
będzie potwierdzało, że nastąpiła zmiana w zjawisku A.
Do pomiaru osiągania celów operacyjnych zostały zdefiniowane wskaźniki produktu określające
bezpośrednie efekty zadań. Wskaźniki produktu jako efekty materialne, zostały określone ilościowo
poprzez wskazanie wartości docelowej wskaźnika, która ma zostać osiągnięta w horyzoncie czasowym
realizacji Strategii.
Zestaw wskaźników wraz ze źródłami ich weryfikacji został przedstawiony w formie
tabelarycznej w celu zwiększenia ich czytelności i przejrzystości, Tabela nr 60.
Ustalono, że dodatkowo będą monitorowane i analizowane wskaźniki w odniesieniu do
projektów znajdujących się na Indykatywnej liście projektów zawartych w Strategii. Pozwoli to na
uszczegółowienie zmian zachodzących w danym obszarze interwencji w wyniku realizacji
poszczególnych projektów. Umożliwi także sumowanie wartości wskaźników od najniższego poziomu
czyli projektu po poziom najwyższy czyli cele strategiczne.
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Tabela nr 60. Wskaźniki realizacji poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych
CELE STRATEGICZNE

Cele operacyjne

1

1.1.1.

2

PRODUKTY

Sposób pomiaru – źródło
weryfikacji

Wskaźniki produktu – wartość
docelowa wskaźnika – WD

REZULTATY

Sposób pomiaru –
źródło weryfikacji

Wskaźniki rezultatu

3

4
5
6
Cel strategiczny 1
Dostosowanie i rozwój lokalnych zasobów instytucjonalnych oraz środowiskowych, a także infrastruktury miejskiej do standardów i potrzeb społecznych
Zwiększenie możliwości
Dane od podmiotów
uczestnictwa osób w
potwierdzające
życiu społecznym oraz
osiąganie
poprawa zaspokojenia
wskaźników: 1.1.1. do
potrzeb osób w trudnej
1.4.3.
sytuacji życiowej.
Cel operacyjny 1.1.
Zwiększenie dostępu do infrastruktury miejskiej dla osób niepełnosprawnych oraz z ograniczeniami w funkcjonowaniu
Procentowy udział obiektów, w których
Katalog obiektów, w których
zostały zlikwidowane bariery
dokonano likwidacji barier –
architektoniczne w stosunku do
WIRMiFZ, PUP
obiektów administrowanych przez
Miasto Zamość
WD = 50%

1.1.2.

Liczba placówek oświatowych, które
wprowadziły racjonalne usprawnienia
dla niepełnosprawnych uczniów
WD = 15

Rejestr placówek
oświatowych, które
wprowadziły racjonalne
usprawnienia – WEiS

1.1.3.

Liczba nowych autobusów MZK
dostosowanych do potrzeb osób z
dysfunkcjami
WD = 18

Wykaz taboru – MZK w
Zamościu
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Cel operacyjny 1.2.
Poprawa jakości świadczonych usług w sferze społecznej
1.2.1.

1.2.2.

1.3.1.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Liczba placówek opiekuńczowychowawczych dostosowanych do
obowiązujących standardów –
WD = 2
Liczba podmiotów działających w
obszarze polityki społecznej, które
przeprowadziły rozbudowę,
modernizację i doposażenie bazy
lokalowej
WD = 21

Katalog placówek, które
zostały dostosowane do
obowiązujących standardów –
MCPR
Katalog podmiotów
działających w obszarze
polityki społecznej, które
przeprowadziły rozbudowę,
modernizację i doposażenie
bazy lokalowej – WKiSS, WEiS,
MCPR
Cel operacyjny 1.3.
Tworzenie i jakościowy rozwój środowiskowych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie oraz starszych
Liczba utworzonych ośrodków wsparcia
Katalog utworzonych
dla osób w starszym wieku,
ośrodków wsparcia – MCPR
niepełnosprawnych i chorych
psychicznie
WD = 3
Cel operacyjny 1.4.
Zapewnienie miejsca pobytu i zamieszkania osobom w trudnej sytuacji życiowej
Liczba nowych mieszkań socjalnych i
Katalog nowych mieszkań
komunalnych
socjalnych
WD = 70
i komunalnych – WGiGN
Liczba miejsc noclegowych w
Wykaz miejsc noclegowych –
Schronisku
MCPR
WD = 50
Liczba nowych mieszkań chronionych
Katalog mieszkań chronionych
WD = 3
– MCPR
Cel strategiczny 2
Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Zwiększenie
Dane PUP
efektywności działań na
potwierdzające
rzecz promocji
osiąganie
zatrudnienia,
wskaźników: 2.1.1. do
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łagodzenia skutków
bezrobocia oraz
aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych i
poszukujących pracy

2.2.2.

Cel operacyjny 2.1.
Wzmocnienie realizowanych usług rynku pracy
2.1.1.
Liczba zawartych umów/porozumień z
Dane PUP
instytucjami rynku pracy, MCPR,
placówkami oświaty i szkolnictwa
wyższego
WD = 7
Cel operacyjny 2.2.
Efektywny system form wsparcia realizowanych na rzecz zatrudnienia oraz współpracy i działań na lokalnym rynku pracy
2.2.1.
Liczba osób bezrobotnych i
Dane PUP
poszukujących pracy, objętych
poszczególnymi formami wsparcia
realizowanymi na rzecz zatrudnienia
(suma łącznej liczby osób w ramach
poszczególnych form wsparcia)
WD = 5 600
2.2.2.
Liczba analiz rynku pracy opracowanych
Dane PUP
w celu określenia aktualnej sytuacji na
rynku pracy i podjęcia efektywnych
działań na rzecz aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych
WD = 7
Cel strategiczny 3
Budowa kompleksowego i zintegrowanego systemu wspierania rodzin, osób wymagających pomocy oraz na rzecz włączenia osób do pełnego uczestnictwa w życiu
społecznym
Zapewnienie
Dane od podmiotów
kompleksowego
potwierdzające
wsparcia rodzinom i
osiąganie
osobom wymagającym
wskaźników: 3.1.1. do
pomocy
3.4.2.
Cel operacyjny 3.1.
Promocja rodziny, zwiększenie dostępu do usług oraz infrastruktury pomocowej dla rodzin potrzebujących wsparcia
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3.1.1.

3.2.1.

3.2.2.

3.3.1.

3.3.2.

3.4.1.

3.4.2.

Liczba inicjatyw wspierających rodziny
Wykaz inicjatyw – WKiSS
WD = 5
Cel operacyjny 3.2.
Wspieranie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz pomoc osobom usamodzielnianym
Liczba rodzin zastępczych na terenie
Wykaz rodzin zastępczych –
Zamościa
OPZiWR
WD = 60
Liczba rodzin pomocowych na terenie
Wykaz rodzin pomocowych –
Zamościa
OPZiWR
WD = 3
Cel operacyjny 3.3.
Wspieranie i budowa mechanizmów współdziałania podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
Liczba programów realizowanych na
Wykaz programów
rzecz osób wykluczonych i zagrożonych
realizowanych na rzecz osób
wykluczeniem społecznym
wykluczonych i zagrożonych
WD = 20
wykluczeniem społecznym
– MCPR,
Liczba podmiotów realizujących
Wykaz podmiotów
zatrudnienie wspierane
realizujących zatrudnienie
WD = 20
wspierane
– MCPR
Cel operacyjny 3.4.
Wielokierunkowy rozwój form pomocy i działań wspierających osoby i rodziny dotknięte przemocą w rodzinie
Liczba profilaktycznych warsztatów dla
Wykaz zrealizowanych
rodziców kształtujących prawidłowe
warsztatów – OPZiWR, MCPR,
metody wychowawcze
OIK,
WD = 10
Liczba przeprowadzonych kampanii
Wykaz przeprowadzonych
informacyjno-edukacyjnych
kampanii informacyjnopodnoszących świadomość na temat
edukacyjnych – WKiSS, MCPR
zjawiska przemocy
WD = 4
Cel strategiczny 4
Działania na rzecz zwiększenia świadomości i zmiany postaw wobec problemów społecznych
Zwiększenie dostępności
do rożnych form

Dane od podmiotów
potwierdzające
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profilaktyki uzależnień
dla lokalnej społeczności

4.1.1.

4.1.2.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.2.1.

osiąganie
wskaźników: 4.1.1. do
4.1.2.

Cel operacyjny 4.1.
Wspieranie i rozwój profilaktyki uzależnień oraz promocja zdrowego stylu życia
Liczba realizowanych programów
Sprawozdanie z realizacji
profilaktycznych
MPPiRPA i MPPN – WKiSS
WD = 280
Liczba programów profilaktycznych
Sprawozdanie z realizacji
opartych na strategii alternatyw
MPPiRPA i MPPN – WKiSS
WD = 70
Cel strategiczny 5
Wspieranie rozwoju i wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz integracji społecznej
Rozwój i wzrost
Dane od podmiotów
efektywności
potwierdzające
podmiotów ekonomii
osiąganie
społecznej działających wskaźników: 5.1.1. do
na rzecz integracji
5.2.2.
społecznej
Cel operacyjny 5.1
Wzmocnienie i rozwój partnerskiej współpracy pomiędzy samorządem i podmiotami zamojskiego III sektora
Liczba podmiotów niepublicznych
Wykaz podmiotów
realizujących zadania zlecone przez
niepublicznych realizujących
samorząd
zadania zlecone przez
WD = 90
samorząd – WSOiZK
Liczba nowoutworzonych organizacji
Rejestr organizacji
pozarządowych
pozarządowych – WSOiZK
WD = 7
Liczba wprowadzonych nowych form i
Wykaz nowych form i metod
metod współpracy pomiędzy
współpracy pomiędzy
samorządem i organizacjami
samorządem i organizacjami –
WD = 4
WSOiZK
Cel operacyjny 5.2
Wspieranie powstawania oraz rozwoju organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
Liczba nowopowstałych podmiotów
Rejestr nowopowstałych
ekonomii społecznej
podmiotów ekonomii
WD = 3
społecznej – MCPR
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5.2.2.

Liczba podmiotów ekonomii społecznej,
które pozyskały środki z funduszy
wspierających rozwój ekonomii
społecznej
WD = 6

Wykaz podmiotów ekonomii
społecznej, które pozyskały
środki z funduszy
wspierających rozwój
ekonomii społecznej – MCPR,
OWES

Zastosowane skróty:
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego – MRDPP
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – MPPiRPA
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – MPPN
Miejski Zakład Komunikacji – MZK
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie – MCPR
Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny – OPZiWR
Ośrodek Interwencji Kryzysowej – OIK
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – OWES
Powiatowy Urząd Pracy – PUP
Wydział Edukacji i Sportu – WEiS
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – WGiGN
Wydział Inwestycji Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych – WIRMiFZ
Wydział Kultury i Spraw Społecznych – WKiSS
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – WSOiZK
WD – wartość docelowa wskaźnika
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9. RAMY FINANSOWE
Cele społeczne
Samorząd Zamościa realizując politykę społeczną podejmuje szereg działań w celu zapewnienia
mieszkańcom miasta pomocy i wsparcia w zakresie rozwiązywania istotnych problemów. Struktura
osiąganych dochodów budżetowych jest uzależniona od polityki finansowej państwa, której kierunki i
zasady określają ustawy okołobudżetowe. Wielkość kwot prognozowanych na realizację założonych
przez samorząd celów polityki społecznej w latach 2014-2020 w kontekście osiąganych dochodów i
dokonywanych wydatków ogółem, przedstawia poniższe zestawianie.
Tabela nr 61. Budżet Miasta Zamość według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków na pomoc społeczną –
prognoza na lata 2014-2020 (w mln zł)

Nazwa zadania
Strona dochodowa
budżetu
w tym:
– dochody budżetowe
Strona wydatkowa
budżetu
w tym:
– wydatki budżetowe
– płacone kredyty i
pożyczki
Wydatki na zadania z
zakresu polityki
społecznej
% udział wydatków na
cele społeczne
w wydatkach ogółem

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

359, 4

318, 7

310,5

318,1

325,5

333,1

340,9

342, 2

318, 7

310,5

318,1

325,5

333,1

340,9

359, 4

318, 7

302,6

318,1

325,5

333,1

340,9

353, 5

310, 1

301,7

308,8

315,7

322,9

330,2

6,0

8,6

9,0

9,3

9,8

10,2

10,6

70,10

72, 6

76, 4

78, 3

77, 6

79, 4

81, 3

19,5

22,8

23,8

24,6

23,8

23,8

23,8

Źródło: oprac. Wydział Finansowy UM Zamość, 2013 r.

Wydatki ponoszone na cele społeczne ogółem, stanowią w budżecie miasta jedną ze
znaczniejszych pozycji. Prognozuje się, iż na przestrzeni lat 2014-2020 ich udział w wydatkach
budżetowych ogółem będzie rosnąć i kształtować się na poziomie od 19,47 % do 24,58% .
W ogólnej grupie wydatków służących realizacji polityki społecznej do największych pozycji
wydatków należą: zasiłki i pomoc w naturze dla najuboższych, utrzymanie placówek opiekuńczowychowawczych i placówek wsparcia dziennego, utrzymanie domu pomocy społecznej, finansowanie
rodzin zastępczych, dożywianie dzieci w szkołach, utrzymanie i realizacja ustawowych zadań przez
jednostki: Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowego Domu Samopomocy i Ośrodka
Interwencji Kryzysowej. Oprócz wyżej wymienionych ponoszone są wydatki na finansowanie Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności, udzielane są dotacje dla organizacji pozarządowych, wypłacane
są zasiłki rodzinne i opiekuńcze, finansowane są usługi opiekuńcze oraz realizacja programów
dotyczących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.
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Kwoty wydatków z budżetu Miasta Zamość na opiekę społeczną ogółem wraz z
wyodrębnieniem rodzajów zadań na które zaplanowano największe wydatki w latach 2014-2020
przedstawia poniższa tabela.
Tabela nr 62. Wydatki Miasta Zamość na pomoc społeczną – prognoza na lata 2014-2020 (w mln zł)
Nazwa zadania
Prognoza na lata
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Wydatki na opiekę
społeczną dla ludności
32,4
33,2
34,0
34,9
35,7
36,6
w tym m. in.:
zasiłki i pomoc w naturze
17,7
18,2
18,6
19,1
19,5
20,0
placówki opiekuńczowychowawcze, świetlice
terapeutyczne
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
funkcjonowanie MCPR
3,1
3,2
3,2
3,3
3,4
3,5
domy pomocy społecznej
2,2
2,3
2,3
2,4
2,4
2,5
rodziny zastępcze
1,3
1,3
1,4
1,4
1,4
1,5
utrzymanie ŚDS i OIK
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
usługi opiekuńcze
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
program „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”
1,6
1,6
1,6
1,7
1,7
1,8
inne
1,3
1,3
1,4
1,4
1,4
1,5
Źródło: oprac. Wydział Finansowy UM Zamość, 2013 r.

2020
37,4
20,5

4,4
3,6
2,5
1,5
0,4
1,2
1,8
1,5

Prognozuje się, że w latach 2014-2020 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i
wsparcia rodziny wydatki z budżetu miasta wzrosną zarówno w kwocie ogólnej, jak i na poszczególne
zadania.
Profilaktyka uzależnień
Miasto realizując zadania z zakresu profilaktyki uzależnień finansuje działania realizowane w
ramach programów: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(MPPiRPA) oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (MPPN).
W ramach MPPiRPA realizowane są m.in. następujące działania: organizacja wypoczynku w
czasie wakacji dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, realizacja programów profilaktycznoterapeutycznych w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, oraz
programów psychoterapii w placówce lecznictwa odwykowego, organizacja obozów terapeutycznych,
zwiększanie dostępności do alternatywnych form spędzania czasu, dotacje dla organizacji
pozarządowych na wsparcie realizacji zadań przeciwdziałania uzależnieniom oraz prowadzenie
Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
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Tabela nr 63. Wydatki Miasta Zamość na realizację MPPiRPA – prognoza na lata 2014-2020 (w mln zł)
Nazwa zadania
Miejski Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Prognoza na lata
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1,4

1,4

1,4

1,5

1,5

1,6

1,6

Źródło: oprac. Wydział Finansowy UM Zamość, 2013 r.

W stosunku do ogółu wydatków i rozchodów miasta Zamość, odsetek wydatków ponoszonych
na zwalczanie negatywnych zjawisk związanych z chorobą alkoholową w kolejnych latach przedstawia
się następująco: w roku 2014 – 0,38%, a w latach 2015-2020 – 0,47%. Środki przeznaczane na
powyższe zadanie w ramach MPPiRPA uchwalanego corocznie przez Radę Miasta są wystarczające na
realizację założeń programu i nie będą rosły.
W ramach MPPN główne wydatki ponoszone są na realizację programów profilaktyki
selektywnej jak również uniwersalnej, realizację programu terapii grupowej dla rodziców i dorosłych
członków rodzin dotkniętych problemem narkotykowym, finansowanie szkoleń. Największą grupę
wydatków stanowią dotacje dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom.
Tabela nr 64. Wydatki Miasta Zamość na realizację MPPN – prognoza na lata 2014-2020 (w zł)
Nazwa zadania
Miejski Program
Przeciwdziałania
Narkomanii

Prognoza na lata
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

90 000

92 250

94 556

96 920

99 246

101 628

104 067

Źródło: oprac. Wydział Finansowy UM Zamość, 2013 r.

W stosunku do ogółu wydatków budżetowych miasta, odsetek wydatków ponoszonych na
zwalczanie negatywnych zjawisk związanych z narkomanią w kolejnych latach kształtuje się na
poziomie 0,03%. Środki przeznaczane na powyższe zadania w ramach MPPN uchwalanego corocznie
przez Radę Miasta nie wykazują tendencji wzrostowej.
Bezrobocie
Nakłady finansowe na zwalczanie bezrobocia w budżecie Miasta Zamość, to głównie wydatki na
utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz związane z realizacją programów i projektów
finansujących przeciwdziałanie bezrobociu. Wzrost wydatków spowodowany jest zwiększeniem zadań
Urzędu Pracy, rozszerzaniem zakresu i form działalności związanej ze wzrostem bezrobocia oraz
zwalczaniem jego negatywnych skutków. Poniższe zestawienie przedstawia planowane nakłady na
utrzymanie PUP w analizowanym przedziale czasowym.
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Tabela nr 65. Wydatki Miasta Zamość na zwalczanie bezrobocia – prognoza na lata 2014-2020 (w mln zł)
Nazwa zadania
Prognoza na lata
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Zwalczanie bezrobocia –
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,8
utrzymanie PUP
Źródło: oprac. Wydział Finansowy UM Zamość, 2013 r.

2020
3,9

W stosunku do ogółu wydatków i rozchodów Miasta Zamość, odsetek wydatków ponoszonych
na zwalczanie bezrobocia w kolejnych latach wykazuje stałą tendencję wzrostową, choć procentowy
udział w wydatkach budżetowych ogółem pozostaje na stabilnym poziomie i wynosi 1,15%.
Pomoc materialna, psychologiczna i pedagogiczna dla dzieci i młodzieży
Samorząd zabezpiecza potrzeby dzieci i młodzieży wymagającej pomocy poprzez utrzymanie
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1, sfinansowanie działalności placówek wychowania
pozaszkolnego, wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie utrzymania świetlic
szkolnych, burs i internatów oraz szkolnictwa specjalnego w zakresie. W celu umożliwienia korzystania
z tych placówek dzieciom i młodzieży z rodzin najuboższych funkcjonuje system stypendiów i zasiłków
socjalnych, dopłaty do biletów na dojazd do placówek, system ulg i zwolnień z opłat za korzystanie z
placówek wychowania pozaszkolnego oraz placówek edukacyjnej opieki wychowawczej.
Tabela nr 66. Wydatki Miasta Zamość na pomoc materialną, psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży –
prognoza na lata 2014-2020 (w mln zł)
Nazwa zadania
Prognoza na lata
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Wydatki na pomoc
materialną,
psychologiczną i
pedagogiczną dla dzieci
11,6
11,9
12,2
12,5
12,8
13,1
13,4
i młodzieży
Źródło: oprac. Wydział Finansowy UM Zamość, 2013 r.

W stosunku do ogółu wydatków i rozchodów Miasta Zamość, odsetek wydatków planowanych
na pomoc materialną, psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży w kolejnych latach
przedstawia się następująco: w roku 2014 – 3,24%, w roku 2015 – 3,74%, w roku 2016 – 3,80%, w
latach 2017-2020 – 3,93%.
Mieszkalnictwo i inwestycje komunalne
Nakłady na mieszkalnictwo i inwestycje komunalne są wciąż za małe w stosunku do istniejących
w tym zakresie potrzeb. Wydatkowane środki przeznaczane są w głównej mierze na remonty
istniejących komunalnych zasobów mieszkaniowych. Według najnowszych prognoz i założeń w zakresie
zadań samorządu na lata 2014-2020 planuje się zwiększenie nakładów na pozyskanie dodatkowych
mieszkań komunalnych (budowa nowych, adaptacja na mieszkania posiadanych przez miasto
budynków, bądź zakup). Planuje się również dofinansowanie budowy nowych mieszkań komunalnych
w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Kształtowanie się wydatków w
poszczególnych latach przedstawia poniższe zestawienie.
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Tabela nr 67. Wydatki Miasta Zamość na mieszkalnictwo komunalne i inwestycje komunalne – prognoza na lata 2014-2020
(w zł)
Prognoza na lata
Nazwa

zadania

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wydatki na
mieszkalnictwo
i inwestycje
komunalne

200 000

1 000 000

3 000 000

3 000 000

500 000

500 000

500 000

Źródło: oprac. Wydział Finansowy UM Zamość, 2013 r.

W stosunku do ogółu wydatków i rozchodów miasta Zamość, odsetek wydatków ponoszonych
na mieszkalnictwo komunalne w kolejnych latach przedstawia się następująco: w roku 2014 – 0,03%, w
roku 2015 – 0,31%, w roku 2016 – 0,93%, w roku 2017 – 0,94%, w latach 2018-2020 – 0,15%.
Oprócz zapewnienia mieszkań komunalnych i socjalnych wsparcie dla najuboższych realizowane
jest poprzez przyznawanie dodatków mieszkaniowych. O taką formę pomocy mogą ubiegać się m.in.
lokatorzy mieszkań komunalnych, członkowie spółdzielni mieszkaniowych, właściciele mieszkań i
domków jednorodzinnych, spełniający określone kryteria. Średnio w roku wydaje się 4 200 decyzji,
średnia kwota zasiłku wynosi 210 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty zaplanowanych wypłat
dodatków mieszkaniowych w okresie 2014-2020 roku.
Tabela nr 68. Wydatki Miasta Zamość na dodatki mieszkaniowe – prognoza na lata 2014-2020 (w mln zł)
Nazwa zadania
Prognoza na lata
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Dodatki mieszkaniowe
4,2
4,3
4,4
4,6
4,7
4,8
Źródło: oprac. Wydział Finansowy UM Zamość, 2013 r.

2020
4,9

W stosunku do ogółu wydatków i rozchodów Miasta Zamość, odsetek wydatków ponoszonych
na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kolejnych latach przedstawia się następująco: w roku 2014
– 1,18%, w latach 2015-2020 – 1,43%. Zakłada się, że o ile nie ulegną zmianie zasady przyznawania
dodatków mieszkaniowych, utrzyma się tendencja wzrostowa w zakresie przyznawania dodatków
mieszkaniowych oraz ich wysokości. Z uwagi na to, że jest to wsparcie adresowane do najuboższej
części społeczeństwa będzie traktowane priorytetowo w trakcie wykonywania budżetu.
Dopłaty do przejazdów pasażerskich dla MZK
Samorząd w dalszym ciągu planuje przeznaczać środki na dopłaty do przejazdów pasażerskich
dla MZK w wysokości 1,67 % ogółu wydatków budżetowych. Jest to forma pomocy, na którą istnieje
zapotrzebowanie społeczne, gdyż korzystają z niej osoby w trudniejszej sytuacji materialnej tj. emeryci,
renciści oraz uczniowie.
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Tabela nr 69. Wydatki Miasta Zamość na dopłaty do przejazdów pasażerskich dla MZK – prognoza na lata 2014-2020
(w mln zł)
Nazwa zadania
Prognoza na lata
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Dopłaty do przejazdów
pasażerskich dla MZK
5,0
5,1
5,2
5,3
5,5
5,6
5,7
Źródło: oprac. Wydział Finansowy UM Zamość, 2013 r.

Prognozuje się, że w latach 2014-2020 wydatki z budżetu miasta na realizację dopłat do
przejazdów pasażerskich dla MZK wzrosną.
Wydatki na ochronę zdrowia
Do wydatków ponoszonych w zakresie ochrony zdrowia przez samorząd należą w głównej
mierze składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia społecznego oraz dotacje dla stowarzyszeń ochrony zdrowia na realizację programów
polityki zdrowotnej. Do grupy osób, za które samorząd opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne
należą: dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, podopieczni z Domu Pomocy
Społecznej, bezrobotni bez prawa do zasiłku. Wydatki na ten cel są uzależnione od wielu czynników. Na
wysokość świadczeń dla bezrobotnych ma wpływ zarówno liczba osób, którym są one należne, jak też
metoda ich naliczania. Przepisy w tym zakresie są często zmieniane. Wydatki zaplanowane na ochronę
zdrowia w Mieście Zamość przedstawia poniższa tabela.
Tabela nr 70. Wydatki Miasta Zamość na ochronę zdrowia – prognoza na lata 2014-2020 (w mln zł)
Prognoza na lata
Nazwa zadania
2014
2015
2016
2017
2018

2019

2020

Wydatki na ochronę zdrowia

8,1

8,3

8,5

8,7

8,9

9,1

9,3

w tym składki na ubezpieczenia
zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia społecznego

8,1

8,3

8,5

8,7

8,9

9,1

9,3

Źródło: oprac. Wydział Finansowy UM Zamość, 2013 r.

W stosunku do ogółu wydatków i rozchodów miasta Zamość, odsetek wydatków planowanych
na ochronę zdrowia w kolejnych latach przedstawia się następująco: w roku 2014 – 2,25%, w roku
2015 – 2,60%, w roku 2016 – 2,64%, w latach 2017-2020 – 2,73%. Kształtowanie się wydatków na to
zadanie uzależnione jest w głównej mierze od liczby bezrobotnych i polityki państwa w tym zakresie.
Zakłada się jednak iż koniunktura na rynku pracy nie ulegnie pogorszeniu.
Wydatki na kulturę i sztukę
Jednym z zadań realizowanych przez lokalny samorząd jest finansowanie zadań związanych z
upowszechnianiem kultury i sztuki. Wydatki poniesione na to zadanie to głównie dotacje dla
organizacji pozarządowych i instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych. Poniższa tabela
przedstawia zestawienie wydatków ponoszonych na dofinansowanie zadań z dziedziny kultury.
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Tabela nr 71. Wydatki Miasta Zamość na kulturę i sztukę – prognoza na lata 2014-2020 (w zł)
Nazwa zadania
Prognoza na lata
2014
2015
2016
2017
2018
Kultura i sztuka
556 000
569 900
584 148
598 751
613 121
Źródło: oprac. Wydział Finansowy UM Zamość, 2013 r.

2019
627 836

2020
642 904

W stosunku do ogółu wydatków i rozchodów miasta Zamość, odsetek wydatków planowanych
na dofinansowanie zadań z dziedziny kultury i sztuki w kolejnych latach wykazują stałą tendencję
wzrostową, choć procentowy udział w wydatkach budżetowych ogółem pozostaje na tym samym
poziomie i wynosi 0,19%.
Wydatki na kulturę fizyczną i sport
Środki wydatkowane z budżetu miasta na kulturę fizyczną i sport w głównej mierze są
przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej oraz na organizację imprez sportowych. Jak
obrazują dane w Tabeli nr 72 samorząd konsekwentnie zwiększa wydatki na to zadanie. Jest to
podyktowane dbałością o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, a także o edukację i
wychowanie poprzez sport.
Tabela nr 72. Wydatki Miasta Zamość na kulturę fizyczną i sport – prognoza na lata 2014-2020 (w mln zł)
Prognoza na lata
Nazwa zadania
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Kultura fizyczna i sport

2,6

2,7

2,7

2,8

2,9

2,9

2020
3

Źródło: oprac. Wydział Finansowy UM Zamość, 2013 r.

W stosunku do ogółu wydatków Miasta Zamość, procentowy udział wydatków ponoszonych na
dofinansowanie zadań z dziedziny kultury i sztuki w wydatkach budżetowych ogółem pozostaje na tym
samym poziomie i wynosi 0,85%. Zakłada się kontynuację tego zadania i utrzymanie na istniejącym
poziomie tendencji wzrostowej kwoty wydatków.
Wydatki na turystykę i wypoczynek
W ramach wydatków na turystykę i wypoczynek udzielane są dotacje dla stowarzyszeń na
upowszechnianie turystyki kwalifikowanej, o charakterze miejskim i regionalnym, finansowane jest
funkcjonowanie szkolnego schroniska młodzieżowego oraz organizacja imprez plenerowych,
prowadzenie kampanii promujących miasto i region.
Tabela nr 73. Wydatki Miasta Zamość na turystykę i wypoczynek – prognoza na lata 2014-2020 (w zł)
Nazwa zadania
Prognoza na lata
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Turystyka i wypoczynek
602 159
617 213
632 643
648 459
664 022
679 959
Źródło: oprac. Wydział Finansowy UM Zamość, 2013 r.

2020
696 278

W odniesieniu do ogółu wydatków budżetowych, wydatki na turystykę i wypoczynek stanowią
0,21%.
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Środki finansowe na działania zaplanowane w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
będą pochodzić:
 z budżetu Miasta,
 z budżetu państwa w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych,
 z budżetu państwa na finansowanie realizacji zadań zleconych,
 z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 z funduszy europejskich,
 z innych programów i grantów.
Szczegółowe określenie wysokości planowanych środków na realizację Strategii nie jest
możliwe ze względu na długi okres obowiązywania dokumentu, a także brak stałych, długookresowych
źródeł finansowania. Zależność pomiędzy horyzontem czasowym, a stopniem szczegółowości analizy
finansowej jest odwrotnie proporcjonalna. Szacunek kosztów jest znacznie bardziej prawdopodobny w
przypadku zadań krótkookresowych i średniookresowych, niż w przypadku zadań długookresowych.
Czynnikiem utrudniającym dokładne podanie i oszacowanie zewnętrznych źródeł finansowania
jest fakt, że większość dokumentów programowych nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej
na lata 2014-2020 jest na etapie konsultowania. Jednakże stopień zawansowania prac nad
dokumentami pozwala na stwierdzenie, iż jednym z głównych zewnętrznych źródeł finansowania
realizacji Strategii będą środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER). Celem Programu jest wzrost
zatrudnienia i spójności społecznej, która ma być osiągnięta poprzez wsparcie reform systemów i
struktur w obszarze szeroko pojętej polityki społecznej skierowane na promowanie włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa oraz rozwiązania systemowe na rzecz ekonomii społecznej. Kolejną
możliwość pozyskiwania funduszy unijnych zapewnia Regionalny Program Operacyjny Województwa
Lubelskiego 2014-2020. Wsparcie będzie można uzyskać w ramach następujących Osi Priorytetowych:
10 Rynek pracy, 12 Włączenie Społeczne (szczegółowe priorytety: aktywna integracja, ułatwienie
dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw
społecznych), 13 Edukacja, umiejętności i kompetencje, 14 Infrastruktura społeczna. W ramach 14 osi
Priorytetowej wsparcie będzie kierowane do podmiotów świadczących usługi społeczne w zakresie
rozwoju infrastruktury służącej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz związanych z
aktywizacją społeczną. Za kluczowe uznano tutaj rozwój instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych
form wsparcia dziennego dla osób starszych, placówek dziennego wsparcia dziecka i rodziny, placówek
dziennego pobytu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, rozwoju różnorodnych form wsparcia
środowiskowego, zwiększenie dostępności do transportu przystosowanego do potrzeb osób
niepełnosprawnych, wsparcie mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego.
Do zewnętrznych źródeł finansowania działań zawartych w Strategii należy także zaliczyć środki
pochodzące z Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Zarówno cele jak i kierunki działań Strategii zostały sformułowane w sposób w pełni
umożliwiający aplikowanie o środki zewnętrzne krajowe i unijne na finansowanie realizacji projektów
opracowanych przez poszczególne podmioty. W dużej mierze od stopnia zaangażowania realizatorów
Strategii w pozyskiwanie funduszy na realizację będzie zależało tempo i kompleksowość jej wdrażania.
Pojawienie się nowych źródeł lub brak możliwości finansowania zaplanowanych działań mogą również
stanowić przesłanki do rozpoczęcia procesu aktualizacji dokumentu.
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10. PODSUMOWANIE
Perspektywa przyjęta w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na
lata 2014- 2020 jest spójna z zawartą w Strategii Rozwoju Miasta Zamość na lata 2008-2020 wizją
przyszłości miasta. Niniejszy dokument został opracowany w celu podejmowania decyzji
kształtujących politykę społeczną Miasta Zamość. Koncentruje się na zidentyfikowanych potrzebach w
obszarze polityki społecznej, wskazuje cele i działania do realizacji, bez których wizja rozwoju nie
będzie w pełni możliwa do osiągnięcia. Dokument stwarza warunki do zintegrowania działań
wszystkich podmiotów działających w sferze lokalnej polityki społecznej.
Sprawność funkcjonalna i organizacyjna systemu pomocy społecznej jest szczególnie ważna w
sytuacji pogłębiających się problemów ubóstwa, bezrobocia oraz starzenia się mieszkańców Zamościa
wynikających z dokonanej transformacji gospodarczej i społecznej. Sfera pomocy społecznej podlega
dynamicznym zmianom, głównie z racji rosnących potrzeb, nowych zadań i wyzwań, które podejmuje i
do których musi się szybko adaptować.
Istotne znaczenie dla rozwoju miasta, poza elementarną solidarnością społeczną, ma
zapewnienie jego mieszkańcom równych szans w korzystaniu z rozwoju cywilizacyjnego,
bezpieczeństwa socjalnego oraz demokratyzacji życia wspólnoty lokalnej. Skonsolidowanie
interdyscyplinarnych działań rożnych podmiotów ma na celu realizowanie w mieście spójnej polityki
społecznej odpowiadającej na wyzwania rozwojowe i bieżące problemy społeczne. Zintegrowanie
działań instytucji pomocy społecznej będzie skutkowało zapewnieniem mieszkańcom Zamościa
zrównoważonego dostępu do systemu wsparcia i zatrudnienia oraz podwyższeniem poziomu integracji
i bezpieczeństwa społecznego.
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uwzględnia wyzwania rozwojowe stojące przed miastem. Nie skupia się jedynie nad reaktywnym
rozwiązywaniem pojawiających się problemów, ale daje możliwości wykorzystania szans jakie niosą ze
sobą wyzwania. Zawiera rozwiązania proaktywne, które z jednej strony zapobiegają sytuacjom
kryzysowym i ograniczają zakres problemów społecznych, z drugiej zaś strony umożliwiają
wykorzystanie pojawiających się możliwości.
Ze względu na szeroki, wielopłaszczyznowy zakres opracowania, założony koalicyjny charakter
Strategii i planowaną szeroką partycypację społeczną, przyjęto otwartą formułę dokumentu, która
umożliwia elastyczne podejście do wdrażania Strategii oraz jej aktualizacji na podstawie danych i analiz
wynikających z monitoringu.
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11. ZAŁĄCZNIK
Indykatywna lista projektów zawartych w Strategii
Indykatywna lista projektów została utworzona na podstawie projektów opracowanych przez
podmioty działające w różnych obszarach polityki społecznej. Zgłoszone projekty ze względu na
zawarte w nich działania zostały przypisane do poszczególnych celów operacyjnych. Katalog projektów
znajdujących się na liście zawiera przedsięwzięcia o istotnym znaczeniu dla wdrażania Strategii oraz
osiągania zaplanowanych celów operacyjnych i strategicznych. Indykatywny charakter katalogu
oznacza, iż zawarte w nim poszczególne projekty mają charakter orientacyjny, będący
odzwierciedleniem stanu wiedzy o projekcie w chwili tworzenia planu. Należy również uwzględnić
fakt, że realizacja projektów będzie w dużej mierze uzależniona od pozyskiwania środków finansowych
ze źródeł zewnętrznych.
Indykatywna lista projektów nie stanowi zamkniętego katalogu i może być na bieżąco
uzupełniana poprzez wprowadzanie nowych projektów oraz aktualizowana poprzez wprowadzanie
zmian w oparciu o dodatkowe dane uzyskane w trakcie wdrażania lub monitorowania projektów
znajdujących się już na liście. Jednym z głównych założeń przy opracowywaniu Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 było, aby stanowiła ona dokument
odpowiadający na jak najszersze oczekiwania różnych środowisk społecznych i dawała szansę
skutecznego rozwiązywania żywotnych problemów mieszkańców Zamościa, a także umożliwiała
aplikowanie o środki zewnętrzne na jej realizację. Zarówno cele jak i kierunki działań Strategii zostały
sformułowane w sposób w pełni umożliwiający aplikowanie o środki zewnętrzne krajowe i unijne na
finansowanie realizacji projektów opracowanych przez poszczególne podmioty.
Dlatego poniżej zamieszczona Indykatywna lista projektów w żaden sposób nie zamyka
możliwości przygotowywania nowych przedsięwzięć, wpisujących się w cele Strategii w trakcie jej
wdrażania, co umożliwia pełne wykorzystanie pojawiających się możliwości np. w ramach konkursów
ogłaszanych po zatwierdzeniu programów operacyjnych w perspektywie czasowej 2014-2020.
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CEL STRATEGICZNY
1. Dostosowanie i rozwój lokalnych zasobów instytucjonalnych oraz środowiskowych, a także
infrastruktury miejskiej do standardów i potrzeb społecznych
CEL OPERACYJNY
1.1. Zwiększenie dostępu do infrastruktury miejskiej dla osób niepełnosprawnych oraz z
ograniczeniami w funkcjonowaniu

Lp.

1.

2.

3.

Tytuł projektu

Opis projektu

Głównym założeniem projektu jest pełne dostosowanie
transportu publicznego do możliwości obsługi osób
niepełnosprawnych lub z trudnościami w poruszaniu się.
W ramach Projektu przewiduje się zakup pojazdów
komunikacji publicznej. 18 pojazdów wyposażonych
zostanie w rampę do obsługi osób poruszających się na
Modernizacja
wózkach inwalidzkich, system zapowiedzi głosowych
systemu transportu (wewnątrz i na zewnątrz pojazdów), przestrzeń
publicznego na
pasażerską dla wózków inwalidzkich/dziecięcych oraz
inne
racjonalne
usprawnienia
dla
osób
terenie miasta
niepełnosprawnych.
Ponadto
w
ramach
projektu
Zamość
przewiduje się przebudowę zatok przystankowych pod
kątem osób niepełnosprawnych oraz zakup systemu
informacji dynamicznej dla pasażerów, który zostanie
zainstalowany w głównych ciągach komunikacyjnych
miasta Zamość.
Likwidacja barier Projekt zakłada realizację działań zmierzających do
obniżenia krawężników na przejściach dla pieszych, na
architektonicznych
azylach, na pasach dzielących oraz na wyspach
w wybranych
segregacyjnych.
ciągach pieszych
Projekt zakłada wykonanie barierek przy schodach,
pochylni lub zainstalowanie odpowiednich urządzeń
Likwidacja barier technicznych
umożliwiających
dostęp
osobom
architektonicznych niepełnosprawnym do budynków mieszkalnych,
administracji spółdzielni, pawilonów użytkowych,
w Spółdzielni
Mieszkaniowej im. świetlic osiedlowych. Remont i przystosowanie ciągów
pieszo-jezdnych, chodników i miejsc parkingowych dla
Waleriana
osób niepełnosprawnych i rodziców z małymi dziećmi w
Łukasińskiego
wózkach, oznakowanie stanowisk postojowych oraz
wprowadzenie innych udogodnień.

Realizator

Zakładany
okres
realizacji

MZK, ZDG

2015-2017

ZDG

2014-2020

SM im. W. Ł.

2014-2020
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4.

5.

6.

7.

Likwidacja barier
architektonicznych
w budynku: MCPR,
ZS Nr1 z Oddz. I.,
PUP, ŚDS
Utworzenie
zintegrowanej bazy
informacyjnej o
zasobach pomocy i
przysługujących
prawach w zakresie
niepełnosprawności

Projekt polegać będzie na częściowej lub całkowitej
likwidacji barier architektonicznych m.in. poprzez
budowę szybu i/ lub windy/dźwigu hydraulicznego w
celu umożliwienia osobom z ograniczeniami w
poruszaniu się możliwości swobodnego korzystania z
realizowanych przez podmiot form działań.

MCPR, ZS Nr1 z
Oddz. I., PUP,
ŚDS

2014-2020

W ramach projektu zostaną zebrane informacje od
podmiotów
działających
na
rzecz
osób
niepełnosprawnych i zostanie utworzona zintegrowana
baza informacyjna na stronie internetowej MCPR o
zasobach, formach pomocy oraz przysługujących
prawach w zakresie niepełnosprawności.

MCPR

2014-2020

Likwidacja barier
architektonicznych
w budynku Poradni
PsychologicznoPedagogicznej Nr 1
w Zamościu

Celem projektu jest rozbudowa budynku PPP Nr 1
poprzez dobudowę do istniejącego budynku pawilonu z
dostępem dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w
którym będzie realizowana diagnoza psychologicznopedagogiczno-logopedyczna, a także rehabilitacja i
terapia.
PPP Nr 1

2015

ZSN

2014-2015

Likwidacja barier
architektonicznych
w Zamojskim
Szpitalu
Niepublicznym

Projekt polegać będzie na poprawie dostępu do
infrastruktury Zamojskiego Szpitala Niepublicznego
poprzez remont dróg wewnętrznych i chodników, a
także likwidacji barier poprzez instalacje windy
bezobsługowej w celu umożliwienia osobom z
ograniczeniami
w
poruszaniu
się
możliwości
swobodnego korzystania z realizowanych przez podmiot
usług medycznych.
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CEL STRATEGICZNY
1.Dostosowanie i rozwój lokalnych zasobów instytucjonalnych oraz środowiskowych, a także
infrastruktury miejskiej do standardów i potrzeb społecznych
CEL OPERACYJNY
1.2. Poprawa jakości świadczonych usług w sferze społecznej

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tytuł projektu
Rozbudowa Ośrodka
RehabilitacyjnoTerapeutycznego dla
Dzieci
Niepełnosprawnych
Rozwój Zespołu
Szkół Niepublicznych
„Krok za Krokiem” w
Zamościu
Rozwój
funkcjonowania
Centrum Aktywności
Społecznej w
Zamościu.
Podnoszenie
umiejętności w
zakresie
prowadzenia pracy z
rodzinami i osobami,
w tym
niepełnosprawnymi
Zapewnienie
bezpiecznego
dowozu warunkiem
dostępności do
usług.
Modernizacja i
termomodernizacja
budynku przy ul.
Orlicz-Dreszera 14
Rozbudowa Ośrodka
Interwencji
Kryzysowej
Podwyższenie
standardu usług w
Środowiskowym
Domu Samopomocy

Opis projektu
Projekt zakłada zwiększenie powierzchni służącej
terapii i rehabilitacji poprzez dobudowę we wnękach
niszowych 4 pomieszczeń terapeutycznych.

Założeniem projektu jest poprawa funkcjonowania i
rozwój placówek kształcenia specjalnego dla uczniów z
niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją oraz dla
uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością.
Projekt zakłada rozwój funkcjonowania Centrum
Aktywności Społecznej, które będzie organizowało
treningi samodzielności i zamieszkania, oraz
wprowadzało nowe formy aktywizacji społecznej w
godzinach przedpołudniowych.
Projekt zakłada prowadzenie szkoleń, warsztatów,
konferencji dla pracowników i reprezentantów
organizacji pozarządowych
w celu podwyższenia
poziomu kwalifikacji i kompetencji kadry w tym oraz
zwiększenia umiejętności w zakresie prowadzenia
pracy
z
rodzinami
i
osobami,
w
tym
niepełnosprawnymi.
Założeniem projektu jest wymiana taboru samochodów
przeznaczonych do dowozu dzieci i młodzieży z
niepełnosprawnością do szkół i ośrodków pobytu
dziennego.
Projekt
zakłada
wykonanie termomodernizacji
budynku,
w
tym
wykonanie
oddymiania,
zabezpieczenie i odbudowa klatek schodowych oraz
instalację oświetlenia awaryjnego.
Projekt zakłada rozbudowę obiektu OIK z
dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
Celem projektu jest modernizacja i remont pracowni
terapeutycznych oraz jadalni mogącej pełnić funkcję
klubu lub sali aktywizacji i terapii zajęciowej.

Realizator

Zakładany
okres
realizacji

SPDN „Krok za
krokiem”

2014-2020

SPDN „Krok za
krokiem”

2014-2020

SPDN „Krok za
krokiem”

2014-2020

SPDN „Krok za
krokiem”

2014-2020

SPDN „Krok za
krokiem”

2014-2020

PSOUU

2014-2020

OIK

2016-2020

ŚDS

2014-2016
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Przystosowanie
budynku do
prowadzenia działań
na rzecz osób
niepełnosprawnych

Założeniem projektu jest przystosowanie budynku przy
ul. Kresowej do prowadzenia działań na rzecz osób PSOUU, SPDN
niepełnosprawnych, w tym: wyposażenie pomieszczeń
„Krok za
terapeutycznych w niezbędne pomoce i sprzęt oraz
krokiem”
przystosowanie terenu wokół budynku do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Utworzenie
Projekt zakłada utworzenie pracowni, która zapewni
pracowni
wielopłaszczyznową terapię dla dzieci z problemami,
NGO’s
terapeutycznej dla trudnościami, deficytami oraz możliwość prowadzenia
dzieci i młodzieży z skutecznej profilaktyki niedostosowania społecznego
zaburzeniami
poprzez
organizowanie
zajęć
profilaktycznopsychicznymi
wychowawczych i różnych form terapii zajęciowej.
Modernizacja
Modernizacja
pomieszczeń,
dostosowanie
do
SM im. W. Ł.,
świetlic osiedlowych obowiązujących standardów i potrzeb, doposażenie Stowarzyszenie
świetlic w urządzenia i sprzęt. Zwiększenie liczby „Otwarte Serca”
prowadzonych placówek na terenie miasta Zamościa
Zorganizowanie
Zapewnienie opieki krótkoterminowej dla osób
opieki
niepełnosprawnych i wymagających stałej pomocy w
PSOOU
krótkoterminowej sytuacji czasowej niemożności sprawowania takiej
dla rodzin osób z
opieki przez rodzica/rodziców np. na czas choroby,
niepełnosprawnością pobytu w szpitalu, wyjazdu do sanatorium itp.
intelektualną
Dostosowanie
Projekt zakłada dostosowanie warunków lokalowych
placówek
Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego do
WIRMiFZ,
opiekuńczoobowiązujących standardów. W związku z powyższym
placówki
wychowawczych do zostaną
wybudowane/zaadaptowane
lub
opiekuńczoobowiązujących
zmodernizowane oraz wyposażone nowe obiekty, wychowawcze
standardów
uwzględniające zarówno wymogi lokalowe, jak też
osobowe. Nowe obiekty i ich infrastruktura
towarzysząca zostaną przystosowane do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnością.
Utworzenie oddziału Oddział przedszkolny dla dzieci z niepełnosprawnością
przedszkolnego dla intelektualną da szansę rozwoju na miarę możliwości
PSOUU
dzieci z
każdego dziecka. W pracy z dziećmi podążać się będzie
niepełnosprawnością za indywidualnym tempem rozwoju – zwracając uwagę
intelektualną
na potrzeby i możliwości każdego dziecka
Utworzenie
Głównym
celem
organizowania
ŚDS
będzie
Środowiskowego
podniesienie jakości życia i zapewnienie oparcia
PSOUU
Domu Samopomocy społecznego
osobom,
które
z
powodu
dla osób z
niepełnosprawności intelektualnej mają trudności w
niepełnosprawnością życiu codziennym.
intelektualną
Szkolenia dla kadry Projekt zakłada organizację szkoleń podnoszących
MCPR, PUP,
podmiotów
umiejętności i kwalifikacje w zakresie rozwiązywania
OPZiWR,
działających na rzecz problemów społecznych oraz w zakresie prawidłowej
placówki
rozwiązywania
organizacji pracy na rzecz osób potrzebujących.
opiekuńczoproblemów
wychowawcze i
społecznych
in.
Doposażenie
Celem projektu jest doposażenie oddziałów w sprzęt
oddziałów
ułatwiający opiekę i pielęgnację osób z ograniczeniami
Zamojskiego Szpitala w poruszaniu się.
Niepublicznego

ZSN

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2017

2014-2020

2014-2020

2014-2015
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CEL STRATEGICZNY
1.Dostosowanie i rozwój lokalnych zasobów instytucjonalnych oraz środowiskowych, a także
infrastruktury miejskiej do standardów i potrzeb społecznych
CEL OPERACYJNY
1.3. Tworzenie i jakościowy rozwój środowiskowych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych,
chorych psychicznie oraz starszych

Lp.
1.

Tytuł projektu

Opis projektu
Projekt zakłada utworzenie Ośrodka Wsparcia
Ośrodek wsparcia Dziennego dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych,
dziennego dla osób w tym z zaburzeniami psychicznymi. Wsparcie dzienne
starszych i/lub
w ośrodku będzie stanowić formę pomocy mającą na
niepełnosprawnych, celu czasowe odciążenie rodziny w opiece nad osobami
w tym dla osób z
starszymi i/lub niepełnosprawnymi. W placówce
zaburzeniami
organizowane będą zajęcia wspierające, aktywizujące,
psychicznymi
rehabilitacyjne oraz trening społeczny. Działania te
będą dostawane do indywidualnych możliwości
psychofizycznych uczestników.

2.
Aktywizacja
społeczna osób
starszych

3.
Klub samopomocy
dla osób z
zaburzeniami
psychicznymi

4.
Wspieranie działań
aktywizujących
Seniorów

Realizator

KS „Służba
człowiekowi”,
PSOUU

Projekt zakłada realizację różnych form aktywizacji
społecznej skierowanych dla osób w wieku
ZU III Wieku,
poprodukcyjnym, w tym organizacja wykładów i wyższe uczelnie,
seminariów o różnorodnej tematyce, organizacja instytucje kultury
warsztatów
komputerowych,
warsztatów i sportu i inne
sprawnościowych,
zespołów
zainteresowań
kulturalnych i turystycznych. Lektoraty języków obcych.
Celem projektu jest wspieranie i popieranie inicjatyw
niosących pomoc osobom niepełnosprawnym, w
SS CASUS
szczególności chorym psychicznie oraz dostarczenie
uczestnikom
zajęć
prowadzonych
w
Klubie
odpowiedniej pomocy w aktywnej organizacji dnia.
Aktywizacja
będzie
prowadzona
w
sposób
zintegrowany i interdyscyplinarny.
Projekt zakłada tworzenie, rozwój i modernizację
klubów seniora oraz Świetlic Dziennego Wsparcia dla
SM im. W. Ł.,
Seniorów w celu ograniczenia wykluczenia społecznego
SZCW
osób starszych poprzez tworzenie warunków do
przedłużenia aktywnego udziału seniorów w życiu
społecznym
oraz
wzmacnianie
solidarności
międzypokoleniowej.

Zakładany
okres
realizacji

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020
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CEL STRATEGICZNY
1.Dostosowanie i rozwój lokalnych zasobów instytucjonalnych oraz środowiskowych, a także
infrastruktury miejskiej do standardów i potrzeb społecznych
CEL OPERACYJNY
1.4. Zapewnienie miejsca pobytu i zamieszkania osobom w trudnej sytuacji życiowej

Lp.
1.

2.

3.

Tytuł projektu
Budowa mieszkań
komunalnych w
budynku
mieszkalnym
wielorodzinnym przy
ul. Parkowej w
Zamościu (Oś .
Karolówka)
Budowa mieszkań
socjalnych

Opis projektu
Zakłada się budowę 50 mieszkań komunalnych
Opracowano
projekt
budowlano-wykonawczy
Uzyskano pozwolenie na budowę W 2013r. wykonano
sieć kanalizacji sanitarnej dla potrzeb ww. budynku.

Rozbudowa systemu
mieszkań
chronionych i
wspieranie ich
funkcjonowania

Projekt zakłada utrzymanie istniejących i powstanie
nowych mieszkań chronionych dla różnych adresatów
(osoby starsze, niepełnosprawne intelektualnie,
usamodzielniana młodzież). Jednocześnie zakłada się
modernizowanie bazy materialnej mieszkań i tworzenie
warunków odpowiadających potrzebom mieszkańców.

Realizator

Zakładany
okres
realizacji

UMZ

2016-2017

UMZ

2018-2020

OIK, NGO’s

2014-2020

Zakłada się budowę 20 mieszkań socjalnych.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020
S t r o n a 114

CEL STRATEGICZNY
2. Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych i poszukujących pracy
CEL OPERACYJNY
2.1. Wzmocnienie realizowanych usług rynku pracy

Lp.
1.

Tytuł projektu
Współpraca PUP z
instytucjami rynku
pracy, MCPR,
placówkami oświaty
i szkolnictwa
wyższego

Opis projektu
Zacieśnienie współpracy z instytucjami rynku pracy i
MCPR przyczyni się do skuteczniejszego dostosowania
podejmowanych działań do potrzeb i zmian
zachodzących na rynku pracy. Współpraca z
placówkami oświaty i szkolnictwa wyższego będzie
skutkowała
lepszym
przygotowaniem
oferty
edukacyjnej i dopasowaniem kierunków kształcenia do
potrzeb rynku pracy.

Realizator
PUP, instytucje
rynku pracy,
MCPR, placówki
oświaty i
szkolnictwa
wyższego

Zakładany
okres
realizacji
2014-2020
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CEL STRATEGICZNY
2. Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych i poszukujących pracy
CEL OPERACYJNY
2.2. Efektywny system form wsparcia realizowanych na rzecz zatrudnienia oraz współpracy i działań
na lokalnym rynku pracy

Lp.
1.

2.

3.

4.

Tytuł projektu
Organizacja staży
zawodowych dla
absolwentów
Zespołu
Niepublicznych Szkół
Specjalnych „Krok za
krokiem” w
Zamościu
Utworzenie Zakładu
Aktywności
Zawodowej

Nabycie nowych
kwalifikacji i
doświadczenia
zawodowego
potrzebnych do
podjęcia
zatrudnienia na
lokalnym rynku
pracy
Analiza rynku pracy

Opis projektu
Projekt będzie realizowany poprzez organizację we
współpracy z pracodawcami staży zawodowych
umożliwiających nabycie doświadczenia zawodowego
przez osoby z niepełnosprawnością wchodzące na
rynek pracy.

Celem Zakładu Aktywności Zawodowej będzie
aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
intelektualnie, przygotowanie zawodowe i społeczne
do funkcjonowania na otwartym rynku pracy. Poprzez
pracę w ZAZ osoby te będą miały możliwość
niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na
miarę swoich możliwości. Osoby z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
nabędą status pracownika.
Uczestnicy projektu będą m.in. podnosić, uzupełniać
lub nabywać nowe kwalifikacje zawodowe podczas
szkoleń grupowych i indywidualnych. Podjęte działania
przyczynią się do lepszego dostosowania potencjalnych
pracowników do potrzeb lokalnego rynku pracy

Zmieniająca się sytuacja na lokalnym rynku pracy ma
bezpośredni wpływ na zmieniające się potrzeby osób
bezrobotnych i poszukujących pracy. Konieczne jest
zatem podjęcie kompleksowych i efektywnych działań
związanych z ich aktywizacją zawodową. Analiza rynku
pracy umożliwi ocenę aktualnej sytuacji, trendów i
procesów występujących na rynku pracy, a w
konsekwencji pozwoli na szybkie i adekwatne
reagowanie na zachodzące zmiany.

Realizator

Zakładany
okres
realizacji

SPDN, „Krok za
krokiem”

2014-2020

PSOUU

2014-2020

PUP

2014-2020

PUP

2014-2020
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5.

6.

Rozwój
przedsiębiorczości
wśród osób
bezrobotnych

Aktywizacja
zawodowa osób
bezrobotnych

Rozwój samozatrudnienia stanowi jedną ze skutecznych
form przeciwdziałaniu bezrobociu, podnoszenia
poziomu aktywności zawodowej społeczeństwa, a także
stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego
regionu. Zastosowane formy wsparcia w zakresie
wspierania rozwoju przedsiębiorczości będą zgodne z
ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.
Projekt
skierowany
do
osób
bezrobotnych.
Zastosowanie różnorodnych form wsparcia, zgodnie z
ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, w celu aktywizacji zawodowej, przyczyni się do
zwiększenia
szans
na
zatrudnienie
lub
samozatrudnienie
osób
bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP.

PUP

2014-2020

PUP

2014-2020
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CEL STRATEGICZNY
3. Budowa kompleksowego i zintegrowanego systemu wspierania rodzin, osób wymagających pomocy
oraz na rzecz włączenia osób do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym
CEL OPERACYJNY
3.1. Promocja rodziny, zwiększenie dostępu do usług oraz infrastruktury pomocowej dla rodzin
potrzebujących wsparcia

Lp.
1.

2.

3.

4.

Tytuł projektu
Opis projektu
Wsparcie rodzin
Z programu będą mogły korzystać rodziny – bez
wielodzietnych –
względu na kryteria dochodowe – w których pod opieką
Karta Dużej Rodziny jest więcej niż troje dzieci. Karta będzie obejmowała
stałe, tymczasowe i okazjonalne ulgi w zakresie
korzystania z usług instytucji miejskich, firm i
przedsiębiorców, którzy przystąpią do projektu. Ulgi
(zwolnienia) będą dotyczyły dzieci, ich rodziców i
opiekunów prawnych. Wprowadzenie karty może
przynieść szereg korzyści, takich jak obniżenie kosztów
comiesięcznych rachunków rodzin oraz umożliwienie
aktywnego spędzania czasu dla całej wieloosobowej
rodziny.
Poszerzenie sieci
Projekt zakłada rozpropagowanie informacji nt.
poradnictwa
możliwości uzyskania wsparcia specjalistycznego
specjalistycznego (psychologicznego, pedagogicznego, prawnego) w
przezwyciężaniu doświadczanych trudności rodzinnych.
Stworzenie możliwości rodzicom, rodzinom i osobom
niepełnosprawnym korzystania z bezpłatnych porad,
konsultacji z psychologiem i prawnikiem. Osoby, w tym
niepełnosprawne będą miały możliwość dostępu do
informacji
o
przysługujących
im
prawach,
uprawnieniach i dostępnych ulgach.
Rozwój placówek Projekt zakłada uatrakcyjnienie oferty
zajęć
wsparcia dziennego prowadzonych w istniejących placówkach poprzez:
dla dzieci z rodzin doposażenie świetlic, zatrudnienie większej liczby
zagrożonych
specjalistów pracujących z dziećmi oraz wprowadzenie
wykluczeniem
pracy podwórkowej, wydłużenie godzin pracy placówek
społecznym.
oraz tworzenie nowych.
Asystent rodziny
Projekt zakłada wspieranie rodzin z trudnościami
skutecznym
opiekuńczo-wychowawczymi pracą asystentów rodziny.
narzędziem w
Jednocześnie
projekt
zakłada
zatrudnienie
przeciwdziałaniu
odpowiedniej liczby asystentów oraz zapewnienie im
wykluczeniu
możliwości rozwoju zawodowego, co zapewni
społecznemu.
skuteczną i adekwatną do potrzeb pomoc.

Realizator

Zakładany
okres
realizacji

UMZ, Żłobek
Miejski, ZOO
oraz jednostki
kultury i sportu,
NGO’s

2015-2020

MCPR, PSOUU,
OPZiWR

2014-2020

NGO’s

2014-2020

OPZiWR, MCPR

2014-2020
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CEL STRATEGICZNY
3. Budowa kompleksowego i zintegrowanego systemu wspierania rodzin, osób wymagających pomocy
oraz na rzecz włączenia osób do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym
CEL OPERACYJNY
3.2. Wspieranie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz pomoc osobom usamodzielnianym

Lp.
1.

2.

3.

Tytuł projektu
Promocja rodzin
zastępczych na
terenie Zamościa
Wsparcie rodzin
zastępczych

Wsparcie rodzin
przeżywających
trudności
opiekuńczowychowawcze

Opis projektu
Realizator
Projekt zakłada promocję rodzicielstwa zastępczego na
terenie
Zamościa poprzez zastosowanie różnych OPZiWR, MCPR
dostępnych form oddziaływania, w tym zorganizowanie
konferencji tematycznej.
Projekt zakłada swobodny dostęp do wsparcia
psychologicznego, pedagogicznego oraz prawnego dla OPZiWR, MCPR
osób tworzących rodziny zastępcze. Ponadto planuje
się szereg szkoleń dla rodziców zastępczych oraz
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
Projekt zakłada cykl spotkań
z psychologiem,
pedagogiem dla rodziców, którzy mają trudności
opiekuńczo- wychowawcze, celem nabycia właściwych MCPR, OPZiWR
postaw
wychowawczych
oraz
kompetencji
wychowawczych. jednym z założeń projektu jest
wsparcie rodzin przeżywających trudności przez
utworzenie rodzin wspierających.

Zakładany
okres
realizacji
2014-2020

2014-2020

2014-2020
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CEL STRATEGICZNY
3. Budowa kompleksowego i zintegrowanego systemu wspierania rodzin, osób wymagających pomocy
oraz na rzecz włączenia osób do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym
CEL OPERACYJNY
3.3. Wspieranie i budowa mechanizmów współdziałania podmiotów działających na rzecz
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Lp.
1.

Tytuł projektu
Aktywizacja zawodowa
osób z
niepełnosprawnością
poprzez wsparcie trenera
pracy

2.

Kompleksowy program
włączania osób z
niepełnosprawnością i ich
aktywizacji

3.

Wsparcie rodzin osób z
niepełnosprawnością

4.

Popularyzacja sportu osób
z niepełnosprawnością
poprzez organizację
zawodów Boccia

5.

Rozwój aktywności
artystycznej i kulturalnej
dzieci i młodzieży z
niepełnosprawnością oraz
dorosłych osób z
niepełnosprawnością

Zakładany
Opis projektu
Realizator
okres realizacji
Beneficjentami projektu będą osoby, które ze
względu
na
rodzaj
oraz
stopień
niepełnosprawności
mają
trudności
w
znalezieniu zatrudnienia, przez co pozostają SPDN „Krok za
2014-2020
bierne zawodowo. Kluczową rolę w zatrudnieniu krokiem”, NGO’s
wspomaganym pełni trener pracy, który we
współpracy
z
doradcą
zawodowym
i
psychologiem wesprze osobę niepełnosprawną
w procesie zdobywania i utrzymywania
zatrudnienia. Wymiar i rodzaj wsparcia jest ściśle
powiązany z indywidualnymi potrzebami w celu
zapewnienia maksymalnej niezależności.
Projekt
przewidywałby
systematyczne
zapewnienie asystenta/opiekuna osobom z
niepełnosprawnością
celem
zapewnienia
włączenia społecznego. Podczas realizacji SPDN „Krok za
2014-2020
projektu grupa dzieci, młodzieży i dorosłych
krokiem”
osób
niepełnosprawnych
skorzysta
z
indywidualnych zajęć z opiekunem/ asystentem
osoby niepełnosprawnej realizowanych w dni
wolne od zajęć w placówkach wsparcia lub po
południu.
Założeniem
projektu
jest
wsparcie
funkcjonowania rodzin wychowujących osobę z
niepełnosprawnością
poprzez
organizację: SPDN „Krok za
2014-2020
poradnictwa
specjalistów
rehabilitacji,
krokiem”
psychologów, terapeutów i innych usług
świadczonych w miejscu zamieszkania rodziny.
Organizacja
cyklicznych
zawodów
dla
2014-2020
zawodników
uprawiających
sporty SPDN „Krok za
paraolimpijskie.
krokiem”
Będą organizowane cykliczne imprezy kulturalne
(np. Festiwal Sztuk), turystyczne (np.. Dwa
żywioły) zwiększające dostęp do życia
kulturalnego
i
rekreacji
osobom
z
niepełnosprawnością oraz integrujących ich ze
zdrowymi rówieśnikami

SPDN „Krok za
krokiem”

2014-2020
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Zakup samochodu umożliwi dostęp osobom
PSOUU
niepełnosprawnym do edukacji, rehabilitacji
zawodowej, społecznej i leczniczej oraz do
integracji ze środowiskiem.
Projekt obejmuje zakup zestawu do terapii
audio-psycho-ligwistycznej metodą Tomatisa.
Terapię stosuje się dla osób z zaburzoną uwagą
słuchową. Uwaga słuchowa jest chęcią do ZS Nr 1 z Oddz. I.
komunikowania się jednostki z otaczającym
światem. Zatem terapia ma na celu
usprawnianie
funkcjonowania
osób
niepełnosprawnych, przede wszystkim z
autyzmem i upośledzonych umysłowo.
Organizacja gabinetu do Projekt zakłada organizację gabinetu do
integracji polisensorycznej integracji polisensorycznej – sala doświadczania ZS Nr 1 z Oddz. I.
świata.
Doposażenie siłowni w
Zakup nowego sprzętu sportowo-rekreacyjnego,
sprzęt rehabilitacyjny dla wzbogacenie
oferty
dla
mieszkańców
SM im. W. Ł.
osób niepełnosprawnych Spółdzielni, w tym dla osób niepełnosprawnych.
Aktywizacja społeczna
Projekt zakłada utworzenie Klubu dla młodzieży
młodzieży
uczącej się i nie uczącej się, zagrożonej
wykluczeniem społecznym w celu kształtowania SALVETE, NGO’s
prawidłowych postaw społecznych, zwiększenia
zaangażowania
w
pomoc
na
rzecz
potrzebujących oraz rozwijania własnych
zainteresowań.
Aktywizacja zawodowa
Celem projektu jest wdrażanie młodzieży, w tym
młodzieży
młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
do
podejmowania
świadomych
decyzji
edukacyjno-zawodowych, uwrażliwienie na
potrzebę planowania przyszłości zawodowej,
PPP Nr 1
promocja poradnictwa zawodowego, rozwijanie
znajomości różnych zawodów, umożliwienie
wglądu młodych ludzi we własne mocne strony,
stworzenie okazji do odkrywania zainteresowań i
zdolności.
Przeciwdziałanie
Projekt skierowany do osób zagrożonych
wykluczeniu społecznemu i wykluczeniem społecznym oraz wykluczonych.
zawodowemu
Zakłada realizację działań zmierzających do
aktywizacji
społeczno-zawodowej
przez
MCPR
zastosowanie odpowiednich form oddziaływania
i wsparcia.
Dożywianie rodzin
Projekt polega na ograniczeniu zjawiska
dotkniętych ubóstwem
niedożywienia wśród rodzin ubogich i
zagrożonych problemem ubóstwa w tym dzieci i MCPR, placówki
młodzieży. Projekt zakłada długofalowe działanie
oświatowe,
w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i
NGO’s
młodzieży, upowszechniania zdrowego stylu
żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o
niskich dochodach, rozwój bazy żywieniowej.
Zakup samochodu do
przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym
osób na wózkach
Zakup innowacyjnego
systemu do diagnozy i
treningu uwagi słuchowej
metodą Tomatisa.

2014-2020

2014

2014-2016

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2015

2014-2020
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14.

15.

16.

Centrum/Klub Integracji
Społecznej lub WTZ
animatorem lokalnej
przedsiębiorczości
społecznej

Aktywna integracja
społeczna przez pracę

Działania na rzecz osób
bezdomnych

Projekt ma na celu wspieranie i promowanie
innowacyjnych rozwiązań z zakresu aktywizacji
społecznej i zawodowej osób zagrożonych i NGO’s, SNS w
wykluczonych społecznie realizowanych przez Zamościu, MCPR
jednostki zatrudnienia socjalnego w CIS/ KIS/
WTZ , które starają się promować zasadę
samoorganizacji osób, które chcą aktywnie
współdziałać na rzecz poprawy swojej sytuacji
życiowej.
Celem projektu jest zacieśnienie współpracy
pomiędzy
instytucjami
tworzącymi
klub
integracji społecznej, a MCPR i PUP w zakresie
reintegracji
społeczno-zawodowej
osób NGO’s, SNS w
zagrożonych wykluczeniem społecznym. W Zamościu, MCPR
ramach
realizowanych
działań
zostanie
zrealizowany
cykl
integracyjno-edukacyjny
ukierunkowany
na
przyszłą
aktywność
zawodową beneficjentów oraz zapewnienie
udziału w jednej z form zatrudnienia
wspieranego.
Podstawowym
celem
projektu
jest
przeciwdziałanie
zjawisku
bezdomności,
zapobieganie powstawaniu, utrwalaniu się i MCPR, NGO’s
poszerzaniu
zjawiska
bezdomności.
Podejmowane działania obejmować będą
zapewnienie
schronienia bezdomnym oraz
działania aktywizacyjno-osłonowe.

2014-2020

2014-2020

2014-2020
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CEL STRATEGICZNY
3. Budowa kompleksowego i zintegrowanego systemu wspierania rodzin, osób wymagających pomocy
oraz na rzecz włączenia osób do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym
CEL OPERACYJNY
3.4. Wielokierunkowy rozwój form pomocy i działań wspierających osoby i rodziny dotknięte
przemocą w rodzinie
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zakładany
Opis projektu
Realizator
okres realizacji
Projekt adresowany jest do uczniów, rodziców i
nauczycieli zamojskich szkół. W ramach
realizowanych działań zostaną beneficjentom
przekazane treści skupione wokół zróżnicowania
PPP Nr 1
2014-2020
zjawisk agresji i przemocy, źródeł i
mechanizmów oraz sposobów przeciwdziałania i
reagowania bieżącego, a także kontroli
emocjonalnej.
Warsztaty profilaktyczne Projekt skierowany jest do rodzin zagrożonych
dla rodziców
występowaniem zjawiska przemocy i ma na celu
MCPR, OIK,
2014-2020
zapoznanie rodziców
z podstawowymi NGO’s, PPP Nr 1
mechanizmami radzenia sobie z problemem
przemocy oraz metodami wychowania bez
przemocy.
Szkolenia i konferencje dla Projekt
ma
na
celu
zorganizowanie
pracowników podmiotów przedsięwzięcia
w
formie
konferencji,
MCPR, OIK,
2014-2020
działających w obszarze
warsztatów i szkoleń dla przedstawicieli Policja, MKRPA,
problemu przemocy w
podmiotów i instytucji z terenu Zamościa. placówki oświaty
rodzinie.
Działania podejmowane w ramach projektu
oraz ochrony
zakładają podwyższenie wiedzy i umiejętności z
zdrowia
zakresu udzielania pomocy i wsparcia osobom i
rodzinom dotkniętym przemocą.
Wielowymiarowe wsparcie Projekt zakłada realizację działań adekwatnych
dla osób krzywdzonych
do potrzeb osób krzywdzonych w rodzinie, w
MCPR, OIK,
2014-2020
celu udzielania wsparcia indywidualnego oraz Policja, MKRPA,
grupowego, a także zapewnienie na czas placówki oświaty
uczestnictwa w formach pomocy opieki nad
oraz ochrony
osobami zależnymi.
zdrowia
Tytuł projektu
Przeciwdziałanie agresji i
przemocy w szkołach

Modyfikacja zachowań
osób krzywdzących
Medialna kampania
informacyjno-edukacyjna

Projekt skierowany jest do osób podejrzanych o
stosowanie przemocy w rodzinie i ma na celu
modyfikację zachowań.
Opracowanie i przeprowadzenie kampanii o
charakterze
informacyjno-edukacyjnym
podnoszących świadomość społeczną na temat
problemu przemocy. Kampania prowadzona
będzie poprzez cykl programów telewizyjnych ,
audycji radiowych, artykułów w prasie oraz
zamieszczania
informacji
na
stronach
internetowych.

OIK, NGO’s

2014-2020

MCPR, OIK,
media lokalne,
NGO’s

2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020
S t r o n a 123

CEL STRATEGICZNY
4.Działania na rzecz zwiększenia świadomości i zmiany postaw wobec problemów społecznych
CEL OPERACYJNY
4.1. Wspieranie i rozwój profilaktyki uzależnień oraz promocja zdrowego stylu życia

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

Tytuł projektu
Opis projektu
Profilaktyka uzależnień dla Założeniem
projektu
jest
objęcie
dzieci i młodzieży
oddziaływaniami
z
zakresu
profilaktyki
niepełnosprawnej
uzależnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
w celu kształtowania prawidłowych postaw
wobec używek w życiu dorosłym.
Alternatywne formy
Celem projektu jest organizacja czasu wolnego
spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań
jako profilaktyka
artystycznych oraz promowanie postaw
uzależnień, adresowane do społecznych ważnych dla profilaktyki i
dzieci i młodzieży
rozwiązywania
problemów
alkoholowych.
Projekt
będzie
uzupełnieniem
działań
wychowawczych szkoły i rodziny.
Jakość i styl życia osób z
Projekt zakłada zorganizowanie konferencji i
niepełnosprawnością
warsztatów
dla
rodzin
osób
z
intelektualną
niepełnosprawnością
intelektualną
przedstawicieli organizacji działających na rzecz
osób z niepełnosprawnością intelektualną w
celu poszerzania wiedzę rodziców, opiekunów
osób z niepełnosprawnością intelektualną nt.
zagrożeń wynikających z otyłości, a także
promowanie zdrowego modelu żywieniowego
Wolontariat alternatywą Projekt zakłada promocję wolontariatu jako
wobec uzależnień
podstawowej formy aktywności obywatelskiej,
przygotowanie do wykonywania świadczeń
wolontarystycznych poprzez realizację szkoleń
podstawowych
i
specjalistycznych
dla
wolontariuszy, w tym z zakresu profilaktyki
uzależnień,
szkolenia
koordynatorów
wolontariatu w szkołach oraz instytucjach
korzystających z pomocy wolontariuszy.
Aktywny sposób spędzania Organizacja wyjazdów, wycieczek sportowoczasu wolnego
rekreacyjnych
przyczyni się m. in. do
promowania kultury fizycznej oraz aktywnego
stylu życia poprzez turystykę i rekreację,
integracji rodzin z osobami niepełnosprawnymi
intelektualnie poprzez program rekreacyjnointegracyjny.

Realizator

Zakładany
okres realizacji

SPDN „Krok za
krokiem” w
Zamościu

2014-2020

Stowarzyszenie
„Drukarnia
Wyobraźni”

2014-2020

PSOUU

2014-2016

SZCW

2014-2020

NGO’s

2014-2020
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CEL STRATEGICZNY
5.Wspieranie rozwoju i wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
działających na rzecz integracji społecznej
CEL OPERACYJNY
5.1. Wzmocnienie i rozwój partnerskiej współpracy pomiędzy samorządem i podmiotami zamojskiego
III sektora

Lp.
1.

2.

3.

Tytuł projektu
Zamojska Sieć Organizacji
działających w sferze
pomocy społecznej

Centrum Inicjatyw
Społecznych w Zamościu

ISSO – Inkubator
Skutecznej Stymulacji
Obywatelskiej dla
młodzieży

Opis projektu
Celem projektu jest zacieśnienie współpracy
pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami
samorządowymi.
Regularne
spotkania,
wypracowanie
standardów
współpracy m.in. w zakresie konsultowania
przepisów
prawa
oraz
standardów
prowadzonych przez organizacje pozarządowe
usług w zakresie pomocy społecznej będzie
służyło lepszej realizacji polityki społecznej.
Celem projektu jest budowanie prawidłowych
relacji i autentycznej, partnerskiej współpracy
pomiędzy lokalnymi władzami, a obywatelami i
ich organizacjami. W ramach projektu zostaną
zrealizowane
następujące
działania:
prowadzenie Biura Poradnictwa Obywatelskiego,
szkoła animacji lokalnej, warsztaty dialogu
obywatelskiego, promocja III sektora: giełdy,
konkursy, kampanie informacyjno – promocyjne,
objazdowe kawiarenki obywatelskie.
Celem projektu jest zmniejszenie bierności
obywatelskiej wśród młodzieży, zmotywowanie
do podejmowania inicjatyw społecznych oraz
działań wolontarystycznych głównie w III
sektorze oraz kształtowania lokalnej polityki
młodzieżowej.

Realizator

Zakładany okres
realizacji

NGO’s

2014-2020

ZFIS

2014-2020

SZCW

2014-2015
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CEL STRATEGICZNY
5.Wspieranie rozwoju i wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
działających na rzecz integracji społecznej
CEL OPERACYJNY
5.2. Wspieranie powstawania oraz rozwoju organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii
społecznej
Lp.
1.

Tytuł projektu
Wsparcie podmiotów
ekonomii społecznej

2.

Promocja
przedsiębiorczości
społecznej

Opis projektu
Celem projektu jest dążenie do utworzenia
sieci wsparcia skierowanego do podmiotów
ekonomi społecznej, świadczonego przez ośrodki
wsparcia ekonomii społecznej.
Celem projektu jest organizacja oraz udział w
działaniach mających na celu promowanie
przedsiębiorczości społecznej oraz
upowszechnianie wiedzy na temat ekonomii
społecznej.

Realizator

Zakładany okres
realizacji

MCPR, SNS

2014-2020

MCPR, SNS

2014-2020

Wykaz użytych skrótów:
KS „Służba człowiekowi” Katolickie Stowarzyszenie „Służba człowiekowi”
MCPR

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie

MZK

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu

NGO’s

struktury powstałe w wyniku inicjatyw obywatelskich

OIK

Ośrodek interwencji Kryzysowej

OPZiWR

Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny

PPP Nr 1

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu

PSOUU

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu

PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu

SM im. W Ł

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego

SNS

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

SPDN „Krok za krokiem”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu

SS CASUS

Spółdzielnia Socjalna CASUS

SZCW

Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu

ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy

UMZ

Urząd Miasta Zamość

ZDG

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu

ZFIS

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych

ZS Nr 1 z Oddz. I.
ZU III Wieku
ZSN

Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
Zamojski Uniwersytet III Wieku
Zamojski Szpital Niepubliczny Sp.z o.o.
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12. ANEKSY STATYSTYCZNE
Aneks statystyczny nr 1
Formy wsparcia dla osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu
Tabela nr 1. Realizacja form wsparcia przez PUP w powiecie grodzkim w latach 2009-2012
Dane z lat
Wyszczególnienie
(formy wsparcia)

2009

2010

2011

2012

l. osób

koszt

l. osób

koszt

l. osób

koszt

l. osób

koszt

708

1 434 139

1 027

2 523 148

221

335 598

381

708 598

Staż

956

5 007 663

864

5 988 291

276

2 557 615

387

1 974 047

Prace interwencyjne

51

210 785

61

281 511

13

89 753

23

92 481

Roboty publiczne

10

64 817

8

53 214

-

-

-

-

Prace społecznie użyteczne

36

33 366

37

34 643

45

46 253

65

71 009

Refundacja kosztów
wyposażenia lub doposażenia
stanowisk pracy dla
skierowanych os. bezrobotnych

77

1 065 000

172

2 646 000

112

770 780

126

1 339 837

Środki na podjęcie działalności
gospodarczej

155

2 790 000

177

3 186 000

57

1 026 000

106

1 908 000

Przygotowanie zawodowe
dorosłych (od 2010r.) lub
przygotowanie zawodowe (w
2009r.)*

52

719 244

1

6 800

-

-

-

-

Finansowanie kosztów studiów
podyplomowych **

23

105 800

25

101 042

-

-

8

14 875

Finansowanie kosztów
egzaminów, licencji**

4

720

15

5 100

-

-

1

450

Zasiłki dla bezrobotnych

440

3 678 864

449

3 668 826

408

3 590 370

512

4 005 000

Finansowanie dodatku
aktywizacyjnego

170

125 345

136

77 832

180

113 464

160

108 617

Finansowanie stypendium dla
bezrob. którzy podjęli dalszą
naukę

3

9 728,30

8

33 724,50

8

36 401,30

1

126,90

Świadczenia przysługujące
rolnikom zwalnianym z pracy

-

-

-

-

1

376

1

675

Warsztaty wzmacniające

-

-

-

-

43

7 310

21

3 732,33

Bon zatrudnieniowy

-

-

-

-

2

1 600

11

8 600

Szkolenia*
*

*

w tym stypendia, zwrot kosztów przejazdu i badań lekarskich
wartość podpisanych umów w danym roku

**
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Źródło: oprac. PUP Zamość na podstawie sprawozdania GUS MPiPS-01; GUS MPiPS – 02, 2013 r.
Tabela nr 2. Realizacja wybranych usług i instrumentów rynku pracy realizowanych przez PUP w powiecie grodzkim dla
osób niepełnosprawnych w latach 2009-2012
Dane z lat
Wyszczególnienie
(forma wsparcia)

2009

2010

2011

2012

l. osób

koszt [zł]

l. osób

koszt [zł]

l. osób

koszt [zł]

l. osób

koszt [zł]

Szkolenia 1,2

27

37 832

55

120 700

11

11 486

11

18 556

Szkolenia 3

3

5 990

3

8 200

10

9 619

5

10 000

Staże zawodowe 1,2

18

89 101

23

150 322

18

162 849

21

105 847

Prace interwencyjne 1,2

1

4 133

2

9 230

0

0

4

16 084

Prace społecznie użyteczne 1,2

6

5 561

6

5 618

8

8 223

7

7 647

Refundacja kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowisk pracy
dla skierowanych os.
bezrobotnych3

6

243 000

5

188 000

5

160 000

16

690 000

Środki na podjęcie działalności
gospodarczej 1,2

3

51 000

2

36 000

6

101 933

2

36 000

Środki na podjęcie działalności
gospodarczej 3

5

200 000

3

112 000

4

110 000

3

90 000

Przygotowanie zawodowe
dorosłych (od 2010r.) lub
przygotowanie zawodowe (w
2009r.) 1,2

2

26 343

0

0

0

0

0

0

1

w tym stypendia, zwrot kosztów przejazdu i badań lekarskich
kwota środków z Funduszu Pracy, EFS i PFRON
3
kwota środków z PFRON dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
2

Źródło: oprac. PUP Zamość, na podstawie sprawozdania GUS MPiPS – 07, MPiPS-01, 2013 r.
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Tabela nr 3. Stopień zaspokojenia potrzeb [%] osób bezrobotnych w zakresie aktywizacji na rynku pracy oraz realizowanych
działań na ich rzecz przez PUP w latach 2009-2012
Wyszczególnienie
(formy wsparcia)

Dane z lat
2009

2010

2011

2012

Szkolenia

83,0

84,2

84,5

77,1

Staż

83,3

82,2

60,5

79,9

Prace interwencyjne

84,9

89,7

59,6

82,8

Roboty publiczne

100

100

100

100

Prace społecznie użyteczne

100

100

100

100

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk
pracy dla skierowanych os. bezrobotnych

84,9

77,8

42,9

73,2

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

86,6

92,8

34,3

69,4

Przygotowanie zawodowe dorosłych (od 2010r.) lub
przygotowanie zawodowe (w 2009r.) *

100

100

-

-

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych

100

100

-

47,1

Finansowanie kosztów egzaminów, licencji

100

100

-

25

Zasiłki dla bezrobotnych

100

100

100

100

Finansowanie dodatku aktywizacyjnego

100

100

100

100

Finansowanie stypendium dla bezrob., którzy podjęli dalszą
naukę

100

100

100

100

Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy

-

-

100

100

Warsztaty wzmacniające

-

-

100

100

Bon zatrudnieniowy

-

-

100

100

Źródło: oprac. PUP, 2013 r.
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Aneks statystyczny nr 2
Dostępność obiektów administrowanych przez Miasto Zamość oraz podmioty wykonujące
działalność leczniczą, dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się
Tabela nr 1. Dostępność obiektów administrowanych przez Miasto Zamość dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się (stan
na koniec 2012 r.)
Lp.

1.

Obiekt

Obiekt dostępny
Zastosowane racjonalne
TAK/NIE
usprawnienia
Obiekty pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
NIE
Podjazd do budynku,
ul. Lwowska 57
dostosowane
pomieszczenia na parterze
w tym WC dla ON

Istniejące braki

Brak windy, pomieszczenia
niedostosowane na I. piętrze

2.

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
ul. Partyzantów 3 

TAK





3.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu
ul. Sadowa 51A
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu
ul. Sadowa 51A
Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania
Rodziny w Zamościu
ul. Bolesława Prusa 2
Pogotowie Opiekuńcze w Zamościu
ul. Źródlana 1A
Dom Dziecka w Zamościu
ul. Źródlana 1A
Rodzinny Dom dla Dzieci
ul. Infułacka 9/1
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
ul. Peowiaków 8
Dom Pomocy Społecznej w Zamościu 
ul. Żdanowska 3
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w
Zamościu
ul. Orlicz-Dreszera 2
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
Oddział Okręgowy w Zamościu
Placówka wsparcia dziennego
ul. Zamoyskiego 32 B 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
Oddział Okręgowy w Zamościu
Placówka wsparcia dziennego
ul. Konopnickiej 6 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
Oddział Okręgowy w Zamościu
Placówka wsparcia dziennego
ul. Staszica 37
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
Oddział Okręgowy w Zamościu
Placówka wsparcia dziennego
ul. Peowiaków 68A 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
Oddział Okręgowy w Zamościu
Placówka wsparcia dziennego
ul. Orzeszkowej 28 
Stowarzyszenie „Otwarte Serca”
Placówka wsparcia dziennego
ul. Zamoyskiego 48A 

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK



Brak windy, niedostosowane
pomieszczenia wewnętrzne
Brak windy, niedostosowane
pomieszczenia wewnętrzne
Brak windy, podjazdu,
niedostosowane pomieszczenia
wewnętrzne
Brak podjazdu, niedostosowane
pomieszczenia wewnętrzne
Brak windy, niedostosowane
pomieszczenia wewnętrzne
Brak windy, niedostosowane
pomieszczenia wewnętrzne


TAK





NIE

NIE

Brak podjazdu, windy,
niedostosowane pomieszczenia
wewnętrzne

TAK





NIE

NIE

Brak dostępu do budynku,
niedostosowane pomieszczenia
sanitarne

NIE

NIE

Brak windy, niedostosowane
pomieszczenia wewnętrzne

NIE

NIE

Brak windy, niedostosowane
pomieszczenia wewnętrzne

NIE

NIE

Brak windy, niedostosowane
pomieszczenia wewnętrzne

NIE

Dostosowane drzwi
wewnętrzne

Brak dostosowanych łazienek

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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18.

19.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

Stowarzyszenie „Otwarte Serca”
Placówka wsparcia dziennego
ul. Lwowska 15
Stowarzyszenie „Otwarte Serca”
Placówka wsparcia dziennego
ul. Obronna 15
Centrum Kultury Filmowej "Stylowy"
w Zamościu
ul. Odrodzenia 9
Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki
Zamoyskiego
ul. Kamienna 20
Filia biblioteczna nr 1Książnicy Zamojskiej
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 51a 
Filia biblioteczna nr 2 Książnicy Zamojskiej
ul. Wiejska 17 
Filia biblioteczna nr 3 Książnicy Zamojskiej
ul. Brzozowa 26A 
Filia biblioteczna nr 4 Książnicy Zamojskiej
ul. Peowiaków 68A 
Filia biblioteczna nr 5 Książnicy Zamojskiej
ul. Aleje Jana Pawła II 10 
Filia biblioteczna nr 6 Książnicy Zamojskiej
ul. Bolesława Prusa 2
Zamojski Dom Kultury
ul. Partyzantów 13
Muzeum Zamojskie
ul. Ormiańska 30

NIE

NIE

Niedostosowane pomieszczenia
wewnętrzne

NIE

NIE

Brak podjazdu, niedostosowane
pomieszczenia wewnętrzne





TAK





TAK





NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Brak dostępu do budynku,
Lokalizacja na piętrze, winda
Brak dostępu do budynku,
Lokalizacja na piętrze, winda
Brak dostępu do budynku,
Lokalizacja na piętrze, winda
podjazd/pochylnia

NIE

NIE

NIE

Podjazd zewnętrzny ,
Dostosowana toaleta
Dostosowana toaleta,
dostępna część parterowa
obiektu


Obiekty kultury, sportu i rekreacji
TAK

NIE

Brak dostępu do budynku,
Lokalizacja na piętrze, winda
Brak windy
Winda, podjazdy


Muzeum Zamojskie
Obiekt nr 2 –
Obiekt Wojskowy przed bastionem VII
ul. Łukasińskiego 2B
Orkiestra Symfoniczna im. K. Namysłowskiego
w Zamościu
ul. Partyzantów 2

TAK

BWA Galeria Zamojska
ul. Stanisława Staszica 27
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu
ul. Królowej Jadwigi 8
Zalew Miejski w Zamościu
ul. Męczenników Rotundy 3
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu
Kryta pływalnia
ul. Zamoyskiego 62 A
Ogród Zoologiczny im. S. Milera w Zamościu
ul. Szczebrzeska 12
Park Miejski w Zamościu przy ul. Akademickiej

NIE

Podest umożliwiający
przejazd osób na wózkach
przez próg i wysłuchanie
koncertu z poziomu
parteru
NIE

TAK



NIE

NIE

TAK





TAK





1.

Urząd Miasta Zamość
ul. Rynek Wielki 13

2.

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu
ul. Plac Wolności 1

NIE

TAK

Obiekty Urzędu Miasta Zamość
NIE
Obsługa interesantów w
pomieszczeniu dostępnym
na parterze
wyposażonym w toaletę
dostosowaną dla osób
niepełnosprawnych,
możliwość uczestniczenia w
Sesji Rady Miasta Zamość.
NIE
Obsługa interesantów w
pomieszczeniach
dostępnych na parterze,
toaleta na parterze

Niedostosowane pomieszczenia
wewnętrzne, szerokie drzwi
wewnętrzne i zewnętrzne, łazienki.
niedostosowane
Winda lub platforma umożliwiająca
pokonanie schodów, toalety.



Brak windy

Brak windy
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3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.
2.
3.
4.
5.

Zakład Gospodarki Lokalowej
w Zamościu Sp. z o.o.
ul. Peowiaków 8
Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu 
ul. Partyzantów 61
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu
ul. Lipowa 5

NIE

dostosowana dla osób
niepełnosprawnych,
podjazd zewnętrzny, drzwi
wejściowe
Drzwi zewnętrzne

NIE

NIE

NIE

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. 
ul. Peowiaków 8
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka
z o.o. w Zamościu
ul. Krucza 10
Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o.budynek oddziałów Zabiegowych (ortopedia,
ginekologia, chirurgia dziecięca)
ul. Peowiaków 1
Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o.
-budynek oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc, Odział
Hematologii,
ul. Peowiaków 1
Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o.-budynek
Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc (Pulmonologia)
ul. Peowiaków 1
Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o.budynek Oddziału Chorób Wewnętrznych
ul. Peowiaków 1
Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o. budynek Oddziału Pediatrii, ZOL, Oddział Opieki
Paliatywnej
ul. Peowiaków 1
Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o. budynek Pracowni tomografii komputerowej,
stołówka
ul. Peowiaków 1
Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o.
Budynek Administracji, Przychodnia Zdrowia,
ul. Kilińskiego 4
Izba Wytrzeźwień w Zamościu
ul. Majdan 10

NIE

Drzwi zewnętrzne w
siedzibie MZK,
Przyjmowanie
interesantów
niepełnosprawnych
odbywa się na parterze
budynku.
Kasa biletowa na ul. Pereca
10 dostępna dla osób z
niepełnosprawnością
ruchową
NIE

NIE

NIE

Brak windy, niedostosowane
łazienki.

TAK





NIE

Pochylnie, drzwi
wejściowe, winda

W trakcie realizacji: drzwi
wewnętrzne i toaleta

NIE

Pochylnie, drzwi
wejściowe, winda

W trakcie realizacji: drzwi
wewnętrzne i toaleta

NIE

Pochylnie, drzwi
wejściowe, winda

W trakcie realizacji: drzwi
wewnętrzne i toaleta

TAK





TAK





NIE

Pochylnie, drzwi wejściowe
częściowe dostosowane:
drzwi wewnętrzne i toaleta
Zamontowane uchwyty dla
ON w kabinie prysznicowej
oraz w WC

Winda

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Zamościu
ul. Okopowa 1
Przedszkole Miejskie Nr 2 w Zamościu
ul. Gminna 32
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Zamościu
ul. Peowiaków 18A
Przedszkole Miejskie Nr 5 w Zamościu
ul. Peowiaków 76A
Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zamościu

NIE

Obiekty oświaty
NIE

łazienki

Brak podjazdu/pochylni, brak windy,
niedostosowana łazienka
Brak windy, niedostosowane
pomieszczenia na I piętrze, łazienki.
Przyjmowanie interesantów
niepełnosprawnych w siedzibie MZK
odbywa się na parterze budynku

Brak dostępu do budynku,

Brak windy, niedostosowane
pomieszczenia wewnętrzne

NIE

Drzwi, łazienka, podjazd

NIE

NIE

Łazienka

NIE

NIE

Łazienki, drzwi

NIE

NIE

Łazienki, drzwi

NIE

NIE

Łazienka
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6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

18.
20.

21.
22.
25.
26.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

ul. Dolna 4
Przedszkole Miejskie Nr 7 z Oddziałami
Integracyjnymi w Zamościu
ul. Asnyka 3
Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w
Zamościu
ul. Kamienna 6
Przedszkole Miejskie Nr 9 w Zamościu
ul. Oboźna 10
Przedszkole Miejskie Nr 10 w Zamościu
ul. Lwowska 17
Przedszkole Miejskie Nr 12 w Zamościu
ul. Wyszyńskiego 32
Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami
Integracyjnymi w Zamościu
ul. Wąska 7
Przedszkole Miejskie Nr 14 w Zamościu
ul. Olchowa 11
Przedszkole Miejskie Nr 15 w Zamościu
ul. Hetmana J. Zamoyskiego 4A
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka
Sienkiewicza w Zamościu
ul. Lwowska 15
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Szymona
Szymonowica w Zamościu
ul. Orla 5
Gimnazjum Nr 2 im. Jana Zamoyskiego XVI
Ordynata w Zamościu
ul. Lwowska 15
Zespół Szkół Nr 2 w Zamościu
ul. Sienkiewicza 5
Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w
Zamościu
ul. Peowiaków 30A
Zespół Szkół Nr 3 w Zamościu
ul. E. Orzeszkowej 43
Zespół Szkół Nr 4 w Zamościu
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 4
Zespół Szkół Nr 5 w Zamościu
ul. Prusa 10
Zespół Szkół Nr 6 w Zamościu
ul. Kalinowa 5A
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
w Zamościu
ul. Akademicka 8
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Konopnickiej w Zamościu
ul. Partyzantów 68
III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila
Norwida w Zamościu
ul. Kilińskiego 15
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara
Langego w Zamościu
ul. Łukasińskiego 8
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im.
Tadeusza Kościuszki w Zamościu
ul. Szczebrzeska 41
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii
Krajowej w Zamościu
ul. Zamoyskiego 62
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z
Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci
Zamojszczyzny w Zamościu
ul. Piłsudskiego 65

TAK





NIE

NIE

Łazienki, winda

NIE

NIE

Łazienki, winda

NIE

NIE

Łazienki i podjazd

NIE

NIE

Łazienki i podjazd

NIE

Podjazdy i toalety

Winda

NIE

NIE

Łazienki i podjazd

NIE

NIE

Łazienki i podjazd, drzwi wejściowe

NIE

NIE

Łazienki, podjazd, winda

NIE

NIE

Podjazd, łazienki i winda

NIE

NIE

Podjazd, łazienki i winda

NIE

NIE

Podjazd, łazienki i winda

NIE

Podjazdy, drzwi wejściowe

Winda

NIE

NIE

Podjazd, łazienki i winda

NIE

NIE

Łazienki, podjazd, winda

NIE

Podjazdy, łazienki

Winda, łazienki

TAK





NIE

NIE

NIE

Podjazdy i łazienki

Winda

NIE

Podjazdy i łazienki

Winda

NIE

NIE

Łazienki, podjazd, winda

NIE

NIE

Winda

NIE

NIE

Łazienki i winda

NIE

Podjazdy i łazienki

Winda

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020
S t r o n a 133

35.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa
Piłsudskiego w Zamościu
ul. Szczebrzeska 102
Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Zamościu
ul. Akademicka 8
Centrum Kształcenia Praktycznego w Zamościu
ul. Szczebrzeska 41
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Zamościu
ul. Śląska 45 A
Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela
Makuszyńskiego w Zamościu
ul. Kamienna 20
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w
Zamościu
ul. Okrzei 24
Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu
ul. Okrzei 6
Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu
ul. Szczebrzeska 41
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
przy Szkole Podstawowej Nr 4
im. Stefana Batorego w Zamościu
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 4

36.

37.
38.

39.

40.

41.
42.
43.

NIE

NIE

Łazienki, podjazd i winda

NIE

Łazienki

Winda

TAK





TAK





NIE

NIE

Winda

NIE

NIE

Podjazd, łazienki, winda

NIE

NIE

Podjazd, winda

NIE

Podjazdy, łazienki

Winda

NIE

NIE

Podjazd, łazienki, winda

** Obiekty w których Miasto Zamość prowadzi działalność, a które nie są jego własnością
Źródło: oprac. MCPR na podstawie informacji z Wydziałów UM Zamość, 2013 r.

Tabela nr 2. Dostępność obiektów, podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Zamościu, dla osób z ograniczeniami
w poruszaniu się (stan na koniec 2012r.)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Obiekt
NZOZ „Joloko”
ul. Lwowska 61 E
NZOZ PULS Sp. z o.o.
ul. Aleje Jana Pawła II 19
Centrum Okulistyki „Oko-Med”
ul. Polna 9A
NZOZ „Duo-Dent”
ul. Partyzantów 59/4
NZOZ Przychodnia na Karolówce
ul.Bolesława Prusa 2
„Nowy Słuch” Ośrodek diagnostyki
niedosłuchu
ul. Polna 16 C,D
NZOZ „Kardiocentrum”
ul. Partyzantów 5

Obiekty służby zdrowia
Obiekt dostępny TAK/NIE
Zastosowane racjonalne
usprawnienia
TAK


Istniejące braki


TAK





NIE

Winda, pochylnie

TAK

Drzwi wejściowe, drzwi
wewnętrzne, toaleta


TAK





TAK





NIE

Winda

Toaleta



8.

NZOZ Stacja Opieki Caritas,
ul. Zamoyskiego 1

NIE

9.

NZOZ „Petrus”,
ul. Kilińskiego 71
Centrum Usług Medycznych „Sonologistic”,
ul. Peowiaków 1B
NZOZ „Medi-Lab”,
ul. Młodzieżowa 6
NZOZ „Vita Med”
ul. Partyzantów 9
NZOZ „Resort-Med”
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

TAK

Pochylnie, drzwi
wejściowe, drzwi
wewnętrzne, toaleta
Pochylnie, drzwi
wejściowe, drzwi
wewnętrzne


TAK





TAK





NIE

Pochylnie, drzwi
wejściowe, toaleta


Drzwi wewnętrzne

10.
11.
12.
14.

TAK
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15.

16.
17.

18.

19.

Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego,
ul. Starowiejska 23
NZOZ „Denica”
ul. Orzeszkowej 45
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II,
ul. Aleje Jana Paweł II 10
NZOZ „Ewident”
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 52B

NIE

Winda

TAK

Pochylnie, drzwi
wejściowe, drzwi
wewnętrzne, toaleta


TAK





NIE

Pochylnie, drzwi
wejściowe, drzwi
wewnętrzne, toaleta


Winda

Winda, pochylnie

TAK

Drzwi wejściowe, drzwi
wewnętrzne, toaleta


TAK





TAK





TAK





TAK





TAK





NIE

Pochylnie, drzwi
wejściowe, drzwi
wewnętrzne, toaleta
Pochylnie, drzwi
wejściowe, drzwi
wewnętrzne, toaleta
Drzwi wejściowe, drzwi
wewnętrzne, toaleta


Winda

NZOZ Lekarz Rodzinny Sp. z o.o.
ul. Harcerska 8
Przychodnia Lekarska „Medyk”
ul. Szwedzka 20
NSZOZ „Ortopedia Zamojska” Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 4
NSZOZ „Ortopedia Zamojska” Sp. z o.o.
ul. Ciepła 10
NZOZ Maria Kietlińska, Przychodnia
Specjalistyczna
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3/4p
NZOZ „Lekmed” Sp. j.
ul. Ciepła 10
Centrum Stomatologii Estetycznej
„Multimed Zamość”
ul. Śląska 40
NZOZ „Hipokrates” Sp. z o.o.
ul. Polna 28/15
Przychodnia okulistyczna „Sokoli wzrok”
ul. Nowy Rynek 20

TAK

28.

NZOZ „Promed”
ul. Spadek 49

NIE

29.

NZOZ „El-Dent”
ul. Brzozowa 26A
NZOZ „El-Dent” Szkolny Gabinet
Stomatologiczny
ul. Kalinowa 5A
NZOZ „Dermed”
ul. E. Orzeszkowej 28

NIE

20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.
27.

30.

31.

32.
33.

34.
35.
36.

37.

Centrum Chirurgii Stomatologicznej
ul. Kilińskiego 32
NZOZ Ośrodek Medycyny Sportowej i
Rehabilitacji
ul. Koszary 60
NZOZ „Poradnia Medycyny Szkolnej”
ul. Kilińskiego 32
NZOZ „Duo-Dent”
ul. Zamoyskiego 62
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
ul. Peowiaków 96
NZOZ „Medizam”
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 48

NIE

TAK

NIE







Winda

Pochylnie, winda


Pochylnie

TAK

Drzwi wejściowe, drzwi
wewnętrzne, winda,
toaleta


TAK





NIE
NIE

Pochylnie i drzwi
wewnętrzne
Pochylnie

NIE

NIE

NIE

Toaleta

Drzwi wejściowe, winda i
toaleta
Drzwi wejściowe, drzwi
wewnętrzne, winda, toaleta
Pochylnie, drzwi wejściowe,
drzwi wewnętrzne, winda i
toaleta
Pochylnie, drzwi wejściowe,
drzwi wewnętrzne



Źródło: oprac. MCPR na podstawie informacji przekazanych przez podmioty, 2013 r.
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Aneks statystyczny nr 3
Zakres podejmowanych działań w ramach programów: Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Tabela nr 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i członków ich
rodzin – wybrane formy w latach 2009-2012
Dane z lat
Wyszczególnienie
Program psychoterapii dla osób uzależnionych po
ukończonym podstawowym programie psychoterapii i
leczeniu szpitalnym – liczba uczestników
Program psychoterapii pogłębionej dla osób
współuzależnionych po ukończonym podstawowym
programie psychoterapii – liczba
uczestników
Program dla rodzin osób z problemem narkotykowym –
liczba uczestników
Programy wspierające proces zdrowienia i rehabilitacji
społecznej osób uzależnionych:
liczba klubów abstynenta
liczba osób zrzeszonych w stowarzyszeniach
trzeźwościowych
Organizacja obozów terapeutycznych dla osób
uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin oraz innych
wyjazdów integracyjno-rehabilitacyjnych:
liczba form
liczba organizatorów
liczba uczestników

2009

2010

2011

2012

11

14

15

14

12

12

9

8

12

13

0

13

2
67

2
55

2
56

2
47

3
3
107

4
4
119

3
3
87

3
4
126

Źródło: oprac. WKiSS UM Zamość, 2013 r.

Tabela nr 2. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie w
ramach działalności OIK, w latach 2009-2012
Wyszczególnienie
(formy działań)

Dane z lat
2009

2010

2011

2012

Porady psychologiczne

896

712

555

544

Porady prawne

394

290

259

198

Działalność informacyjna

559

645

644

627

Współpraca z instytucjami

457

360

461

651

Współpraca z pracownikami instytucji (np. wyjścia w środowisko)

24

41

2

4

Porady psychiatryczne

-

-

9

63

Usługi hostelowe – możliwość czasowego zamieszkania

42

21

33

17
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14 (w tym 10 34 (w tym 27osób
osób w Zakładzie
w Zakładzie
Karnym)
Karnym)

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy
domowej

3

5

Grupa wsparcia i psychoedukacji dla kobiet – ofiar przemocy

23

16

14

17

Ogółem przeprowadzono działań interwencyjnych

2372

2048

1930

2087

Źródło: oprac. WKiSS UM Zamość na podstawie danych OIK, 2013 r.

Tabela nr 3. Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna – wybrane formy w latach 2009-2012
Dane z lat
Wyszczególnienie
2009

2010

2011

2012

9669

11174

9828

Realizacja na terenie szkół programów profilaktycznych w ramach
szkolnych programów profilaktyki:
liczba dzieci i młodzieży adresatów działań profilaktycznych

9770

w tym liczba dzieci i młodzieży adresatów rekomendowanych
programów profilaktycznych

2613

3269

2259

2845

liczba rodziców adresatów działań profilaktycznych

3222

3269

2362

2418

liczba nauczycieli adresatów działań profilaktycznych

200

108

20

128

1331

1114

Realizacja środowiskowych i pozalekcyjnych zajęć sportowych i
sportowo-rekreacyjnych przez uczniowskie kluby sportowe:
liczba adresatów
liczba podmiotów realizujących zadanie

1291
10

904
8

12

9

Realizacja środowiskowych programów alternatywnych wobec
uzależnień:
liczba adresatów

815

3307

1412

832

liczba podmiotów realizujących zadanie

4

5

5

5

Realizacja programów obejmujących w szczególności zajęcia
socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne,
logopedyczne i psychoprofilaktyczne dla dzieci i młodzieży z
grup ryzyka w szczególności z rodzin z problemem alkoholowym wraz z
dożywianiem uczestników w placówkach wsparcia dziennego:
liczba adresatów

265

248

314

324

liczba podmiotów realizujących zadanie

3

3

3

3

liczba placówek

9

9

9

9

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z grup
ryzyka w formie kolonii i obozów, przebiegających z realizacją
programu profilaktycznego na podstawie naboru, którego dokonuje
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu:
liczba adresatów
liczba organizatorów

196

119

160

156

4

4

3

3
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Organizacja wypoczynku letniego z realizacją
programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży,
w szczególności z grup ryzyka w miejscu zamieszkania:
liczba adresatów
liczba organizatorów

460

460

510

287

5

4

5

4

Organizacja imprez i innych przedsięwzięć dla dzieci i młodzieży
wraz z tradycyjnymi upominkami/paczkami pod hasłem „Mikołaj
dla każdego”:
liczba adresatów

1002

173

866

852

liczba podmiotów zaangażowanych w realizację zadania

8

2

13

16

Źródło: oprac. WKiSS UM Zamość, 2013 r.

Tabela nr 4. Zwiększanie dostępności do alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez rozbudowę
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na zamojskich osiedlach w latach 2009-2012
Rok

Projekt

2009

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem terenu wzdłuż rzeki Łabuńki na odcinku od ul. Weteranów do ul.
Lipskiej w Zamościu wraz z budową boisk sportowych (3 sztuki tj. boiska do: siatkówki, koszykówki, tenisa)

2010

Bulwar pomiędzy ul. Kalinową a ul. Olchową na os. Powiatowa –I etap

2011

Bulwar pomiędzy ul. Kalinową a ul. Olchową na os. Powiatowa –II etap

2012

Instalacja urządzeń służących do treningu sportowego (siłowni plenerowej) na terenie przyległym do Parku Miejskiego

Źródło: oprac. WKiSS UM Zamość, 2013 r.
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Sprawozdanie GUS MPiPS-01 na koniec 2011r; PUP Zamość;
Sprawozdanie GUS MPiPS-01 na koniec 2012r; PUP Zamość;
Sprawozdanie GUS MPiPS-07 na koniec 2009r; PUP Zamość;
Sprawozdanie GUS MPiPS-07 na koniec 2010r; PUP Zamość;
Sprawozdanie GUS MPiPS-07 na koniec 2011r; PUP Zamość;
Sprawozdanie GUS MPiPS-07 na koniec 2012r; PUP Zamość;
Sprawozdanie MPIPS-03-R na koniec 2009r; MCPR Zamość;
Sprawozdanie MPIPS-03-R na koniec 2010r; MCPR Zamość;
Sprawozdanie MPIPS-03-R na koniec 2011r; MCPR Zamość;
Sprawozdanie MPIPS-03-R na koniec 2012r; MCPR Zamość;
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2009r; MCPR Zamość;
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2010r; MCPR Zamość;
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2011r; MCPR Zamość;
Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2012r; MCPR Zamość;
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu za rok 2009 oraz zamierzenia na
2010 rok, MCPR Zamość;
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu za rok 2010 oraz zamierzenia na
2011 rok, MCPR Zamość;
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu za rok 2011 oraz zamierzenia na
2012 rok, MCPR Zamość;
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu za rok 2012 oraz zamierzenia na
2013 rok, MCPR Zamość;
Sprawozdanie zbiorcze z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych... za 2009r. MCPR Zamość;
Sprawozdanie zbiorcze z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych... za 2010r. MCPR Zamość;
Sprawozdanie zbiorcze z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych... za 2011r. MCPR Zamość;
Sprawozdanie zbiorcze z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych... za 2012r. MCPR Zamość;
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych za 2009,
WKiSS UM Zamość;
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2010,
WKiSS UM Zamość;
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011,
WKiSS UM Zamość;
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27. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012,
WKiSS UM Zamość;
28. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 rok, WKiSS UM Zamość;
29. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok, WKiSS UM Zamość;
30. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2011 rok, WKiSS UM Zamość;
31. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok, WKiSS UM Zamość.
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