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Lubin, kwiecień 2021

I. WPROWADZENIE

    Opracowanie i realizacja „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych

na lata 2017 - 2023” zwana dalej „Strategią” jest obowiązkowym zadaniem własnym powiatu

i  została  przyjęta  przez  Radę  Powiatu  Lubińskiego  uchwałą  Nr  XXVI/182/2017  w  dniu  26

stycznia  2017  r.  Strategia  jest  dokumentem  definiującym  najważniejsze  kierunki  działania

w  odniesieniu   do  problemów  społecznych  występujących  na  terenie  Powiatu  Lubińskiego.

Celem  zasadniczym  Strategii  jest  poprawa  warunków  i  jakości  życia  mieszańców  Powiatu

Lubińskiego  poprzez wzrost  ich  aktywności,  integrację  środowiska  lokalnego  oraz  skuteczny

system pomocy społecznej. Został on sprecyzowany w formie celów strategicznych, tj.:

 Rozwój systemu opieki nad dzieckiem i rodziną

 Rozwój oferty wsparcia rodzin i osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

 Poprawa  społecznego  i  zawodowego  funkcjonowania  osób  niepełnosprawnych  oraz

seniorów.

 Aktywizacja zawodowa osób dotkniętych bądź zagrożonych marginalizacją.

Dla  każdego  celu  strategicznego  zostały  określone  cele  operacyjne  obejmujące  działania,

które podejmowali realizatorzy oraz partnerzy zaangażowani w realizację powyższej Strategii.

W 2020 roku w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego

związanym  z  rozprzestrzenianiem  się  wirusa  SARS-CoV-2  i  obowiązującymi

obostrzeniami  sanitarnymi  wprowadzone  zostały  czasowe  ograniczenia

w funkcjonowaniu wielu instytucji, jednostek oraz podmiotów znajdujących się na terenie

Powiatu Lubińskiego. Polegały one na ograniczaniu realizacji zaplanowanych zadań bądź

wykonywaniu ich w formie zdalnej, tj. telefonicznie, on-line (m.in. Facebook, Messenger).

Ograniczono do wymaganego minimum spotkania,  zajęcia grupowe,  imprezy masowe,

czy  planowane  wydarzenia.  Szczególnym  wsparciem i  pomocą  objęto  osoby  starsze,

niepełnosprawne  oraz  znajdujące  się  w  sytuacjach  kryzysowych,  w  tym  związanych

z przemocą w rodzinie. 

1. Rozwój systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.

      W ramach wyżej wymienionego celu strategicznego szczególną uwagę zwracają działania

podejmowane przez następujące instytucje i podmioty: 
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     W obszarze  promocji  rodzinnych  form opieki  zastępczej Powiatowy Ośrodek  Pieczy

Zastępczej  w  Lubinie prowadził  na  terenie  Powiatu  Lubińskiego  oraz  Województwa

Dolnośląskiego  kampanię  informacyjną  promującą  rodzicielstwo  zastępcze.  Organizowano

spotkania z rodzicami i nauczycielami w placówkach oświatowych. Umieszczano w lokalnych

mediach,  na  stronie  internetowej  informację  o  Punkcie  konsultacyjnym  ds.  rodzicielstwa

zastępczego. Powiatowy  Ośrodek  Pieczy  Zastępczej  uczestniczył  w  regionalnej  kampanii

pn.  „Mie(dź)  rodzinę”  organizowanej  pod patronatem KGHM Polska Miedź i  Stowarzyszenia

SOS  Wioski  Dziecięce  mającej  na  celu  zmianę  wizerunku  rodzicielstwa  zastępczego  oraz

zwiększenie liczby kandydatów na rodziców zastępczych 

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Lubinie  włączył  się  w  kampanie  społeczne

dotyczące opieki zastępczej. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie publikowała

na  stronie  Facebook  informacje  o  naborze  kandydatów  na  rodziców  zastępczych.

W placówkach oświatowych, m.in. w Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi  Nr 1

w Lubinie, Zespole Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie promowano rodzinne

formy opieki zastępczej poprzez udostępnianie informacji podczas spotkań  z rodzicami.

W zakresie wzmocnienia systemowej opieki na dzieckiem i rodziną Ośrodek Interwencji

Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie prowadził specjalistyczne

poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne oraz pedagogiczne. Zorganizował i przeprowadził

warsztaty  dla  rodziców  pn.  „Bądź  dobrym  rodzicem”,  które  miały  na  celu  promowanie

i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych. 

W celu wspierania systemu, w tym zapewnienia pieczy zastępczej dzieciom w przypadku

braku możliwości opieki i wychowania przez rodziców Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej

w  Lubinie  utworzył  17 nowych  rodzin  zastępczych.  Powiatowe  Centrum  Opieki

i Wychowania w Lubinie zapewniło opiekę i wychowanie  65 wychowankom.

Ośrodki  pomocy  tj.  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Lubinie, Gminny  Ośrodek

Pomocy Społecznej w Lubinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej realizowały

działania  ukierunkowane  na  monitorowanie  rodziców,  w  tym  ich  postaw  wobec  dzieci

i  stosowanych  przez  nich  metod  wychowawczych  poprzez  wsparcie  asystentów  rodzin,

pracę  socjalna,  konsultacje  specjalistyczne  psychologiczne  oraz  prawne,  a  także  zajęcia

warsztatowe podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców.                       

Placówki  oświatowe  m.in.  Szkoły  Podstawowe  nr  1  i  3  z  Oddziałami  Integracyjnymi

w Lubinie, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy  im.  Przyjaciół  Dzieci  w  Szklarach  Górnych,  Zespół  Szkół  Nr  1  im.
3



Bolesława  Krupińskiego  Technikum  nr  1  w  Lubinie,  Zespół  Szkół  Nr  2  im.  Jana

Wyżykowskiego  w Lubinie, I i  II  Liceum Ogólnokształcącym w Lubinie,  Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej, realizowały zadania opiekuńczo - wychowawcze

wynikające  ze  szkolnych  programów  profilaktyczno-wychowawczych,  w  tym  prowadziły

systematyczny monitoring sytuacji  rodzinnej  uczniów,  który w związku  z  zaistniałą  sytuacją

epidemiologiczną  realizowany  był  w  formie  zdalnej,  tj.  poprzez  kontakt  korespondencyjny,

telefoniczny, e-dziennik lub platformę Teams.

Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna  w  Lubinie  prowadziła  terapię  rodzinną oraz

warsztaty w zakresie wzmacnia i rozwoju kompetencji rodzicielskich pn. "Szkoła dla rodziców".

Parafia  Rzymskokatolicka  p.w.  Św.  Maksymiliana  Marii  Kolbego  w  Lubinie,

Parafia  Rzymskokatolicka  p.w.  Najświętszego  Serca  Pana Jezusa  w  Lubinie,

Parafia   Rzymskokatolicka  p.w.  Św.  Jana Sarkandra  w Lubinie,  organizowały spotkania

i  zajęcia  dla dzieci,   młodzieży i  rodziców pn.  "Familijne wieczory",  "Boskie soboty",  schole.

Parafie  udostępniały  pomieszczenia  w  celu  prowadzenia  specjalistycznego  poradnictwa

dla osób będących w kryzysie.  Wiele inicjatyw na rzecz wzmacniania i  rozwoju kompetencji

rodzicielskich  podejmuje  Centrum Formacji  Rodziny utworzone przy  Parafii  pw. Św. Jana

Bosko w Lubinie.                    

   W zakresie  wsparcia  procesu  usamodzielniania  się  wychowanków Powiatowe  Centrum

Pomocy Rodzinie w Lubinie udzieliło 67 usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych

i placówek opiekuńczo-wychowawczych pomocy finansowej i rzeczowej.  

     Na szczególną uwagę zasługuje realizowany od 2019 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie  w  Lubinie  trzyletni  projekt  pn.  „Bezpieczna  Przystań”  współfinansowany

ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu

Operacyjnego  Województwa  Dolnośląskiego  2014-2020.  Głównym  celem  projektu  jest

zapewnienie  możliwości  bytowych,  nauki  prowadzenia  samodzielnego  życia,  rozwijanie

samodzielności  oraz  sprawności  w  zakresie  pełnienia  ról  społecznych  wychowanków

opuszczających  pieczę  zastępczą  oraz  osób  niepełnosprawnych  poprzez  realizację  usług

i  wsparcie  systemu mieszkań chronionych treningowych oraz wspieranych (wspomaganych).

W  ramach  Projektu  utworzono  mieszkanie  chronione  treningowe  dla  pełnoletnich

wychowanków  opuszczających  pieczę  zastępczą,  którzy  poza  miejscem  zamieszkania mieli

zapewnioną pomoc  psychologa,  pracowników socjalnych,  opiekuna,  asystenta oraz trenera.

Wsparcie  ww.  specjalistów  prowadzone  było  w  formie  treningów  kulinarnych,  budżetowych,
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higienicznych,  umiejętności  prowadzenia  rozmowy,  załatwiania  spraw  urzędowych  oraz

w  zakresie  rozwoju  osobistego,  organizacji  czasu  wolnego.  Przed  wprowadzonymi

obostrzeniami  związanymi  ze  stanem epidemii  koronawirusa  Sars-Cov-2  uczestnicy  projektu

korzystali m.in. z siłowni, basenu, kina, teatru, brali udział w koncertach. Efektami ww. działań

są  pozytywne  zmiany  w  życiu  każdego  wychowanka,  m.in.  kontynuowanie  nauki,  podjęcie

kursów doszkalających, podjęcie zatrudnienia, poprawa  sytuacji finansowej.

Placówki  oświatowe,  tj.  Zespół  Szkół  i  Placówek  Oświatowych  w  Lubinie,  II  Liceum

Ogólnokształcące  w  Lubinie, Zespół  Szkół  Nr  2  im.  Jana  Wyżykowskiego  w  Lubinie

świadczyły poradnictwo i wsparcie dla  usamodzielniających się uczniów.  Ponadto  Specjalny

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych zorganizował

płatne  staże  i  praktyki  zawodowe  w  ramach  projektu  unijnego  "Centrum  Doradztwa

Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Centrum Dzwoni". 

Specjaliści  z  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Lubinie w  zakresie  wsparcia

usamodzielnianych wychowanków świadczyli pomoc, poradnictwo oraz doradztwo w obszarze

aktywizacji zawodowej, w tym oferowali wsparcie w  wejściu na rynek pracy oraz w uzyskaniu

prawa  do lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy. 

2. Rozwój oferty wsparcia rodzin i osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

   W  obszarze  oferty  wsparcia  rodzin  i  osób  znajdujących  się  w  sytuacji  kryzysowej

na uwagę zwracają następujące działania : 

Ośrodek  Interwencji  Kryzysowej  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Lubinie

realizował  działalność  edukacyjną  oraz  profilaktyczną  w  obszarze  przeciwdziałania

uzależnieniom,  w  tym  prowadzono  Punkt  konsultacyjny  dla  osób  z  uzależnieniami

behawioralnymi, tj. zakupoholizm, patologiczny hazard, pracoholizm, uzależnienie od internetu,

uzależnienie  od  komputera  oraz  telefonu.  Zorganizowano  i  przeprowadzono  dwa  szkolenia

pn. „Fonoholizm  i Patostreaming” dla kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Lubińskiego.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-

CoV-2 w szkoleniach wzięło udział 20 osób.

Ośrodek  Interwencji  Kryzysowej  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Lubinie

na rzecz osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji  życiowej i kryzysu prowadził

poradnictwo  specjalistyczne,  w  tym  psychologiczne,  prawne,  socjalne,  rodzinne

oraz poradnictwo w formie on-line (interwencja@pcpr.powiat-lubin.pl). Organizował i prowadził
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warsztaty  dla  rodziców  pn.  "Bądź  dobrym  rodzicem",  grupę  wsparcia  dla  kobiet

doświadczających przemocy w rodzinie.  

Ośrodek Interwencji Kryzysowej PCPR w Lubinie dla osób stosujących przemoc w rodzinie

realizował  również   „Powiatowy  program  oddziaływań  korekcyjno-edukacyjny  oraz  Program

psychologiczno-terapeutyczny.  Powyższe  programy  skoncentrowane  były  na  przekazaniu

szeroko  pojętej  wiedzy  na  temat  zjawiska  przemocy  i  ukierunkowane  były  na  trening

umiejętności  społecznych,  asertywności  oraz  konstruktywnego  rozwiązywania  sporów  bez

stosowania przemocy.

W  ramach  działań  pomocowych  i  wspierających  Ośrodek  Interwencji  Kryzysowej  PCPR

w Lubinie zapewniał schronienie w mieszkaniu Ośrodka.

Ponadto  Ośrodek  Interwencji  Kryzysowej podejmował  działania  profilaktyczno-edukacyjne

w  zakresie  przeciwdziałania  przemocy,  tj.  realizował  ogólnopolskie  kampanie  społeczne

pn. „Razem  bez  przemocy”,  „Tydzień  Pomocy  Osobom  Pokrzywdzonym  Przestępstwem”,

„19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”, w ramach których prowadzono

m.in.  specjalistyczne  poradnictwo  psychologiczne,  prawne,  socjalne,  rodzinne,  warsztaty

dla młodzieży, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, dystrybuowano materiały

informacyjno-edukacyjne dotyczące przemocy w rodzinie (ulotki, plakaty).

Powiatowy  Ośrodek  Pieczy  Zastępczej  w  Lubinie  podejmował  działalność  edukacyjną

i  profilaktyczną  poprzez  prowadzenie  grup  wsparcia  dla  dzieci,  szkoleń  oraz  rozmów

z   osobami  sprawujących  rodzinną  opiekę  zastępczą  dotyczących  uzależnień  i  promocji

zdrowego życia.

Przeprowadził szkolenie pt. „Przemoc rówieśnicza, jak przeciwdziałać, rozpoznawać symptomy,

gdzie szukać pomocy” dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Organizował grupy

wsparcia,  prowadził  poradnictwo  psychologiczne  dla  rodziców  biologicznych  dzieci

umieszczonych w pieczy zastępczej. 

Placówki oświatowe tj. Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie,

II  Liceum  Ogólnokształcące  w  Lubinie,   Zespół  Szkół  Nr  1  im.  prof.  Bolesława

Krupińskiego Technikum Nr 1 w Lubinie,  Zespół  Szkół  Nr 2 im.  Jana Wyżykowskiego

w Lubinie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej, Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy  im.  Przyjaciół  Dzieci  w  Szklarach  Górnych,  Zespół  Szkół

i  Placówek  Oświatowych  w  Lubinie,  Niepubliczne  Liceum  Ogólnokształcące  Szkoła

Mistrzostwa  Sportowego  w  Piłce  Ręcznej  MKS  "Zagłębie  Lubin",  a  także  Poradnia
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Psychologiczno-Pedagogiczna  w  Lubinie  oraz  Komenda  Powiatowa  Policji  w  Lubinie

realizowały   przedsięwzięcia  profilaktyczne  w  zakresie  problematyki  uzależnień,  zagrożeń

płynących z internetu oraz propagujących zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną. Działania

były kierowane do uczniów i rodziców. 

Specjaliści  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Lubinie, Gminnego  Ośrodka

Pomocy  Społecznej   w  Lubinie,  Gminnego  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Rudnej,

Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Ścinawie  w  ramach  pracy  socjalnej

podejmowali  działania  skierowane  na  pomoc  w  rozwiązywaniu  problemów  oraz  konfliktów

rodzinnych w celu  ograniczania  zjawiska przemocy w rodzinie.  Ponadto  osobom dotkniętym

przemocą  udzielano  pomocy  i  wsparcia  psychologicznego.  Prowadzono  edukacje  poprzez

szkolenia, warsztaty, dystrybucje materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących przemocy

w  rodzinie.  W  ww.  ośrodkach  pomocy  społecznej prowadzono  Punkty  Konsultacyjno-

Diagnostyczne.  Realizowano  programy  profilaktyczne  dla  dzieci  młodzieży,  rodziców  oraz

nauczycieli  i wychowawców, dystrybuowano materiały informacyjno-edukacyjne dot. problemu

uzależnień i zjawiska  przemocy w rodzinie. 

Ponadto  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Lubinie  prowadził  kampanie  medialne

dotyczące problemu przemocy w rodzinie. Były to cykliczne programy TV oraz artykuły w prasie.

Podczas  imprez  ogólnomiejskich  organizowano  stoiska  profilaktyczne  z  materiałami

informacyjnymi. Prowadzono zajęcia grupowe dla osób doświadczających przemoc w rodzinie,

jak również konsultacje małżeńskie i rodzinne                                                                          

W  Parafii  Rzymskokatolickiej  pw.  Św.  Jana Sarkandra w Lubinie prowadzono spotkania

grup Anonimowych narkomanów, Anonimowych alkoholików, grupy rodzinnej Al-Anon.

Działania  w  zakresie  interwencji  kryzysowej  podejmowane  były  także  przez  specjalistów

Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Lubinie. 

W Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Sarkandra w Lubinie prowadzono poradnictwo

w ramach Punktu konsultacyjnego. 

Działania w zakresie ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie realizowały również  placówki

oświatowe  tj.  Zespół  Szkół  i  Placówek  Oświatowych  w  Lubinie,  Specjalny  Ośrodek

Szkolno- Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych, Zespół Szkół Centrum

Kształcenia  Rolniczego  w  Rudnej,  Szkoły  Podstawowe  nr  1  i  3  z  Oddziałami

Integracyjnymi w Lubinie, Zespół Szkół nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie,

Zespół  Szkół  nr  2  im.  Jana  Wyżykowskiego  w  Lubinie,  Niepubliczne  Liceum
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Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej MKS "Zagłębie Lubin"

w Lubinie. 

3. Poprawa społecznego i zawodowego funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz
    seniorów.

W obrębie powyższego celu strategicznego wyraźnie dominują następujące działania: 

W  ramach  wzrostu  aktywności  społecznej  osób  niepełnosprawnych Powiatowe  Centrum

Pomocy Rodzinie w Lubinie  pozyskało środki Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych na finansowanie zadań w ramach resortowego Programu „Asystent osobisty

osoby niepełnosprawnej” na rok 2020.

Realizowało pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON, którego

celem  jest  wyeliminowanie  lub  zmniejszenie  barier  ograniczających  uczestnictwo  osób

niepełnosprawnych  w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji (Moduł I, Moduł II).

W ramach ograniczania występowania barier  technicznych oraz rozwoju infrastruktury

pozwalającej  aktywnie  funkcjonować  osobom  niepełnosprawnym  i  seniorom,  Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie udzielało  dofinansowania ze środków Państwowego

Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  do  likwidacji  barier  architektonicznych

w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych oraz likwidacji barier technicznych.

Osobom niepełnosprawnym i  seniorom  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Lubinie

udzielało pomocy w obszarze zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne

i  środki  pomocnicze,  uczestnictwa  w  turnusach  rehabilitacyjnych.  W  ramach  Ośrodka

Interwencji Kryzysowej PCPR prowadzono poradnictwo psychologiczne, prawne i socjalne. 

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Lubinie w  ramach  projektu  pn.  „Bezpieczna

Przystań"  współfinansowanego  ze środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  dla  osób

niepełnosprawnych  uruchomiło  mieszkanie  chronione  wspierane  (wspomagane),  w  którym

prowadziło treningi kompetencji i umiejętności społecznych, życiowych oraz osobistych.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie  w obszarze poradnictwa zawodowego udzielał  wsparcia

osobom  bezrobotnym  poprzez  poradnictwo  zawodowe  indywidualne  i  grupowe,  badanie

Kwestionariuszem zainteresowań zawodowych oraz Narzędziem do badania kompetencji. 

Miejski  Ośrodek  Pomocy Społecznej  w Lubinie,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubinie,  Ośrodek Pomocy  Społecznej  w  Rudnej,  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy
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Społecznej w Ścinawie  realizowały zadania w formie opiekuńczych i specjalistycznych usług

na  rzecz  osób  niepełnosprawnych,  zapewniały  osobom  niepełnosprawnym  oraz  osobom

starszym  miejsca  w  domach  pomocy  społecznej.  Ponadto  Gminny  Ośrodek  Pomocy

Społecznej  w  Lubinie realizował  program  „Opieka  75+”,  organizował  cykliczne  spotkania

pn. "Wzorowy Senior" oraz projekt w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Lubin”.

Placówki  oświatowe,  tj.  Specjalny  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.  Przyjaciół  Dzieci

w Szklarach Górnych, Zespół Szkół Nr 1 im. prof.  Bolesława Krupińskiego Technikum

Nr  1  w  Lubinie,  Zespół  Szkół  Nr  2  im.  Jana  Wyżykowskiego  w  Lubinie,  II  Liceum

Ogólnokształcące  w  Lubinie,  Szkoła  Podstawowa  Nr  3  z  Oddziałami  Integracyjnymi

w  Lubinie dla  uczniów  niepełnosprawnych  organizowały  zajęcia  usprawniające  ruchowo,

wycieczki,  warsztaty,  integracyjne  imprezy  kulturalne  oraz  poradnictwo  psychologiczne,

terapeutyczne i  zawodowe, opracowywały i  wdrażały  specjalistyczne,  indywidualne programy

edukacyjno-terapeutyczne.

Ponadto placówki oświatowe, tj.  Zespół Szkół I Placówek Oświatowych w Lubinie, Szkoła

Podstawowa nr 1 i 3 z Oddziałami Integracyjnymi  w Lubinie, Zespół Szkół Nr 2 im. Jana

Wyżykowskiego w Lubinie przystosowywały infrastrukturę budynków do funkcjonowania osób

niepełnosprawnych, m.in. wykonano podjazdy z poręczami, windy oraz zorganizowano dojazdy

dzieci do szkół. 

Warsztat  Terapii  Zajęciowej  "Akademia  Życia"  w  Lubinie,  Warsztat  Terapii  Zajęciowej

"Kameleon" w Lubinie, Warsztat Terapii Zajęciowej "Promyk" w Lubinie, Warsztat Terapii

Zajęciowej  "Przytulisko" w Lubinie, Warsztat Terapii Zajęciowej  "Słoneczko" w Lubinie,

Warsztat  Terapii  Zajęciowej  "Uśmiech"  w  Ścinawie  prowadziły  rehabilitację  społeczną

i ogólnousprawniającą dla osób niepełnosprawnych.

Ośrodek  Kultury  Gminy  Lubin,  dostosował  budynki  świetlic  do  potrzeb  osób

niepełnosprawnych. Ponadto wykonano platformy, podjazdy, miejsca parkingowe, dostosowano

toalety.

W zakresie realizacji  zadań na rzecz aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych

na uwagę zasługują działania następujących instytucji tj.:

Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Lubinie,  osobom  niepełnosprawnym  zapewniał  poradnictwo

zawodowe prowadzone w formie indywidualnej i grupowej.  
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Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Lubinie  wspierało finansowo  niepełnosprawną

młodzież  w  podejmowaniu  edukacji  na  poziomach  wyższych,  celem  poprawy  ich  sytuacji

na rynku pracy poprzez realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego

ze środków PFRON- Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Rudnej, prowadziły działalność informacyjną dla osób niepełnosprawnych w zakresie miejsc

zatrudnienia, współpracowały z podmiotami ekonomii społecznej. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie  zapewniał  pomoc terapeutyczną dzieciom

i młodzieży niepełnosprawnej, a rodzicom wsparcia i pomocy w sprawach opieki  i wychowania.  

    W ramach rozwijania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, Fundacja „Przystań

w Ścinawie”  oraz Warsztat  Terapii  Zajęciowej  „Akademia  Życia”  Stowarzyszenia  „Dać

Nadzieję” w Lubinie organizowały praktyki zawodowe dla osób niepełnosprawnych . 

W  Poradni  Pedagogiczno-Psychologicznej  w  Lubinie wydano  229  orzeczeń  do  celów

edukacyjnych oraz 58 opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju WWR.

     W zakresie  wspierania  i  wzmacniania  aktywności  społecznej  osób starszych  Ośrodek

Kultury Gminy Lubin realizował projekt integracyjny, w tym międzypokoleniowe, pn. „Wybieram

Teatr  i Akademia Senioralna Gminy Lubin”. 

Centrum Kultury  w Rudnej  dla seniorów organizował zajęcia m.in. edukacyjne, rekreacyjne,

kulturalne w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Fundacja  „Przystań  w  Ścinawie”  na  rzecz  osób  starszych  realizowała  warsztaty

rękodzielnicze, plastyczne, artystyczne, wystawy prac seniorów, zajęcia z jogi, terapii tańcem.

W obszarze rozwoju kompetencji  kadr systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych

i  seniorów  specjaliści  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Lubinie  brali  udział

w: szkoleniu w zakresie wdrożenia i obsługi systemu SOW,  w ramach projektu „System obsługi

wsparcia finansowego ze środków PFRON”. 

4. Aktywizacja zawodowa osób dotkniętych bądź zagrożonych marginalizacją.

 W  ramach realizacji ww. celu szczególną uwagę należy zwrócić na : 

Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Lubinie, realizował  zadania  w  zakresie  aktywizacji  osób

bezrobotnych,  tj.  poradnictwo  zawodowe,  organizacja  wsparcia  w  zakresie  dofinansowania

miejsc  pracy,  pośrednictwo  pracy,  organizacja  i  finansowanie  staży,  egzaminów,  studiów

podyplomowych,  również  w  ramach  systemu  Krajowego  Funduszu  Szkoleniowego,
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przyznawanie  i  finansowanie  bonów,  organizowanie  i  finansowanie  subsydiowanych  miejsc

pracy, organizowanie i finansowanie prac społecznie użytecznych, udzielanie dotacji na podjęcie

działalności  gospodarczej,  finansowanie  szkoleń.  Ponadto  Urząd  Pracy  prowadził  promocje

samozatrudnienia, w tym promocje źródeł wspierających uruchomienie działalności na własny

rachunek, udzielał dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Lubinie  prowadził  aktywny  monitoring  rynku  pracy,  w  ramach

którego diagnozowane i  analizowane były  potrzeby i  oczekiwania  pracodawców,  jak również

postawy i oczekiwania osób bezrobotnych. Świadczono pomoc pracodawcom w poszukiwaniu

pracowników. 

Miejski  Ośrodek  Pomocy Społecznej  w Lubinie,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej organizowały i realizowały prace

społecznie użyteczne dla osób długotrwale bezrobotnych.  Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej  w  Lubinie w  ramach  Spółdzielni  Socjalnej  LUX  realizował  działania  na  rzecz

aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Fundacja  "Przystań"  w  Ścinawie   zatrudniała  osoby  skierowane  przez  PUP  w  Lubinie

na stanowiska tj. opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, kucharz, kierownik administracyjny,

salowa, pracownik biurowy.

5. Monitoring i ewaluacja

Aby  zapewnić  realizację  założonych  celów  i  działań,  dokument  zakłada  monitoring

i ewaluację  realizowanych zadań. 

Monitoring  i  ewaluacja  "Powiatowej  strategii  rozwiązywania  problemów  społecznych

w Powiecie  Lubińskim”  prowadzone  są  przez  koordynatora  tj.  Powiatowe  Centrum Pomocy

Rodzinie  w  Lubinie  na  podstawie  corocznych  sprawozdań  własnych  i  instytucji

oraz partnerów zaangażowanych w realizację Strategii.

Dane  zebrane  w  trakcie  procesu  monitoringu  były  poddane  analizie  oraz  wykorzystane

do sporządzenia niniejszego sprawozdania.

W 2020 roku monitoring prowadzono w następujący sposób:

 koordynator  dokonywał  analizy  realizacji  zadań  ujętych  w  Strategii  na  podstawie

złożonych  w  formie  tabelarycznej  informacji  od  podmiotów  odpowiedzialnych

za realizację Programu;
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 współrealizatorzy  tj.  instytucje,  placówki,  organizacje  pozarządowe  przedłożyły

informację  na  temat  wykonania  zadań  zgodnie  z  posiadanymi  kompetencjami  oraz

wskazali ewentualne problemy.

Przedmiotem ewaluacji była merytoryczna - jakościowa ocena stanu realizacji poszczególnych

celów zgodnie z przyjętymi kryteriami:

trafność -  pozwala  na  określenie  czy  dany  cel  odpowiada  potrzebom  i  mieści  się

w ustawowych zadaniach powiatu,

efektywność - pozwala na określenie stopnia realizacji założonych celów,

skuteczność -  jest  zestawieniem  nakładów  pozwalających  określić  właściwy  dobór  działań

do realizacji poszczególnych celów,

użyteczność - określenie przydatności podejmowanych działań,

trwałość - umożliwia określenie długotrwałości dotychczasowych działań.

 

Podsumowanie.

     Analiza informacji przekazanych przez instytucje i organizacje zaangażowane w realizację

Strategii  pozwala  uznać,  że  Powiat  Lubiński  posiada  duży  potencjał  podmiotów  życia

społecznego, które w optymalny sposób wykorzystują własne zasoby i możliwości materialne

oraz  personalne  niezbędne  do  rozwiązywania  problemów  społecznych  i  osiągnięcia  celów

strategicznych  określonych  w  powyższym  dokumencie.  Skuteczność  realizowanych  działań

w ramach Strategii  należy przyjąć  za efektywną. Sprawna realizacja zadań przyczynia się nie

tylko  do  wzrostu  znaczenia  pomocy  społecznej  w  Powiecie,  ale  przede  wszystkim  sprzyja

ograniczeniu  zjawiska  bezrobocia,  wyrównuje  szanse  osób  niepełnosprawnych,  starszych,  dzieci

przebywających  w  pieczy  zastępczej  i  pełnoletnich  wychowanków  kontynuujących  naukę,

a  co  za  tym  idzie  zmniejszenia  zjawiska  wykluczenia  społecznego. Strategia  umożliwia  także

rozwój  infrastruktury  społecznej,  wpływa  na  wzrost  poziomu  kwalifikacji  osób  zatrudnionych

w  jednostkach  pomocy  społecznej.  Ponadto  Strategia  umożliwia  pozyskanie  środków

m.in.  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  co  w znacznym stopniu  umożliwia  realizację

szeregu zadań w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania bezrobociu. 

   Strategia  jest  dokumentem stanowiącym  podstawę  do  prowadzenia  efektywnych  działań

z  zakresu polityki społecznej. Sporządzone sprawozdanie stanowi podsumowanie, a zarazem

przegląd  realizacji  założonych  celów  strategicznych,  operacyjnych  i  zadań  podejmowanych
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w 2020 roku w ramach przyjętej Strategii z uwzględnieniem szczególnego okresu związanego

z ograniczeniami spowodowanymi COVID-19.

Analiza realizacji celów zawartych w Strategii została opracowana w formie tabelarycznej

(załącznik  nr  1)  na  podstawie  pisemnych  informacji  otrzymanych  z  następujących

instytucji realizujących zgodnie z posiadanymi kompetencjami poszczególne zadania: 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie – Koordynator realizacji Strategii,

Departamentu Spraw Społecznych - Starostwo Powiatowe w Lubinie,

Departamentu Edukacji - Starostwo Powiatowe w Lubinie,

Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie,

Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie,

Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie,

Komendy Powiatowej Policji w Lubinie,

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych,

Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie,

Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego”Bajka” w Lubinie,

Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego”Przystań” w Składowicach, 

Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce,

Rodzinnego Domu Dziecka w Czerńcu, 

Rodzinnego Domu Dziecka w Gawronach,

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lubinie,

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie,

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie,

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej,

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie

Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Lubinie,

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski – Koło w Lubinie,

Młodzieżowego Dom Kultury w Lubinie,

Ośrodka Kultury Gminy Lubin,

Centrum Kultury w Rudnej,

Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie,

Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie,

Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie,
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I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lubinie,

II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie,

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej,

Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej MKS

"Zagłębie Lubin" w Lubinie,

Fundacji „Przystań w Ścinawie”,

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubinie, 

Warsztat  Terapii  Zajęciowej  „Kameleon”  i  „Akademia  Życia”  Stowarzyszenia  „Dać  Nadzieję”

w Lubinie,

Warsztat Terapii Zajęciowej „Uśmiech”  Fundacji „Przystań w Ścinawie”,

Warsztat Terapii Zajęciowej „Przytulisko”  przy Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach,

Warsztat  Terapii  Zajęciowej  „Promyk”  i  „Słoneczko”  Stowarzyszenia  Przyjaciół

i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” w Lubinie,

„A Tacy Sami” Stowarzyszenia przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie,

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Sarkandra w Lubinie,

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie, 

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie,

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ścinawie,

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lubinie,

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie,

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Osieku,

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Rudnej,

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Barbary w Lubinie,

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Bosko w Lubinie,

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi w Raszówce,

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Bolesnej w Chróstniku,

Grupa Anonimowych Alkoholików AA „Pogoda Ducha, Klub Abstynenta „Krokus” przy Parafii      

Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lubinie, 

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Płomień” w Lubinie,

Klub Abstynenta „ARKA” w Lubinie,

Klub Abstynentów i Ich Rodzin „Ariadna” w Lubinie.      
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Autorzy  dokumentu  pragną  złożyć  serdeczne  podziękowania  wszystkim  instytucjom,

podmiotom  oraz  organizacjom  pozarządowym,  którzy  uczestniczyli  w  jego  opracowaniu  i

realizacji,  przyczyniając  się  do  identyfikacji  oraz  rozwiązywania  problemów  społecznych

występujących  w  Powiecie  Lubińskim.  Jednocześnie  chcą  wyrazić  nadzieję  na  dalszą

współpracę w realizacji działań określonych w Strategii.
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 Załącznik Nr 1 

Lp. Cel operacyjny Działania
Realizator oraz

partnerzy

Cel strategiczny nr 1.  Rozwój systemu opieki nad dzieckiem i rodziną

1.1. Promocja 
rodzinnych form 
opieki zastępczej

Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego poprzez prowadzenie na terenie Powiatu Lubińskiego
i Województwa Dolnośląskiego Kampanii informacyjnej promującej rodzicielstwo zastępcze.

- przeprowadzenie spotkań z rodzicami i nauczycielami w szkołach mających na celu propagowanie

  rodzicielstwa zastępczego - ( 2 spotkania)

- spotkanie z pracownikami firmy Lubinpex w celu pozyskania kandydatów na rodziny zastępcze

- umieszczanie w mediach lokalnych (strony internetowe) informacji o Punkcie Konsultacyjnym

  ds. rodzicielstwa zastępczego

- opracowanie i i wydruk materiałów informacyjnych

- przyłączenie do Kampanii „Mie(dź) (organizator KGHM Polska Miedź) rodzinę, mającej  celu zmianę

  wizerunku rodzicielstwa zastępczego oraz zwiększenie liczby kandydatów na rodziców zastępczych.

W  związku  z  zagrożeniem  epidemiologicznym  wywołanym  przez  koronawirusa  SARS-Cov-2
wywołującego chorobę COVID-19 w roku 2020 nie odbyła się  „Świąteczna Akademii  Talentów”,
jednak zostały

przygotowane  paczki  dla  rodzin  zastępczych  i  umieszczonych  u  nich  dzieci   (liczba  rodzin
zastępczych - 72, liczba wychowanków – 98).

Współpraca przy organizacji Salezjańskiej Paczki Pomocy dla rodzin zastępczych (liczba uczestników
- 4)

Współpraca z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w zakresie organizacji kolonii letniej w Radkowie
dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej (liczba uczestników – 9).

Współpraca z Fundacją Wiosna przy realizacji programu „Szlachetna Paczka” (liczba uczestników -
2 rodziny).

Przeprowadzanie  szkoleń  dla  kandydatów  zgłaszających  gotowość  do  pełnienia  funkcji  rodziny
zastępczej zawodowej,niezawodowej, prowadzącej rodzinny dom dziecka oraz dyrektorów placówek
opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego  (liczba uczestników – 26).

Powiatowy
Ośrodek  Pieczy

Zastępczej
w Lubinie

Udział w kampaniach społecznych dot. opieki zastępczej.

Indywidualne oddziaływania informacyjne w zakresie możliwości udziału w rodzinnych formach opieki
zastępczej (liczba uczestników – 143)

Gminny Ośrodek
Pomocy

Społecznej
w Lubinie



Promowanie rodzinnych form opieki zastępczej na szkolnych tablicach informacyjnych oraz podczas
spotkań z rodzicami i nauczycielami.

Współpraca  z  koordynatorami  rodzinnej  pieczy  zastępczej  w  ramach  programu  propagującego
rodzicielstwo zastępcze (liczba działań – 40).

Publikacja na stronie Faccebook Poradni informacji o naborze kandydatów na rodziców zastępczych
oraz  o  punkcie  konsultacyjnym  prowadzonym  przez  Powiatowy  Ośrodek  Pieczy  Zastępczej  w
Lubinie.

Szkoła Podstawowa
Nr 1 z Oddziałami

Integracyjnymi
w Lubinie

Zespół Szkół Nr 2
im.  Jana

Wyżykowskiego
w Lubinie

Poradnia
Psychologiczno-

Pedagogiczna
w Lubinie

1.2. Wzmocnienie 
systemu opieki  
nad dzieckiem        
i rodziną

Warsztaty dla rodziców pn. „Bądź dobrym rodzicem” (liczba spotkań - 20, liczba uczestników - 29)

Powiatowe
Centrum

Pomocy Rodzinie
w Lubinie

Zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom w przypadku braku możliwości opieki i wychowania przez
rodziców (liczba nowo umieszczonych dzieci w pieczy zastępczej – 50);
Tworzenie  rodzin  zastępczych  niezawodowych,  zawodowych,  rodzinnych  domów  dziecka  (liczba
nowo utworzonych rodzin zastępczych – 17);
Zapewnienie  poradnictwa  psychologicznego  i  prawnego  dla  osób  sprawujących  rodzinną  pieczę
zastępczą,    wychowanków pieczy zastępczej  oraz rodziców biologicznych dzieci  umieszczonych
w pieczy zastępczej
Organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinny dom dziecka i dyrektorów
placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (liczba szkoleń - 2, liczba uczestników - 19).

Powiatowy
Ośrodek Pieczy

Zastępczej
 w Lubinie

W  2020  r.  zapewniono  opiekę  i  wychowanie  łącznie  65  wychowankom,  w  tym:  przyjęto  30,
a skreślono  26 wychowanków.
Podejmowano prace w kierunku powrotu wychowanków pod opiekę rodziców biologicznych poprzez:
motywowanie  rodziców  do  odwiedzin  dzieci  w  placówce,  do  uczestnictwa  w  procesie
wychowawczym,  kierowanie  rodziców  do  instytucji  udzielającej  pomocy  rodzicom,  motywowanie
rodziców do podjęcia  zatrudnienia w celu poprawy warunków socjalno-bytowych; podjęcia leczenia
odwykowego, utrzymywania abstynencji.

Wspieranie i aktywizowanie rodziców biologicznych wychowanków do odwiedzin dzieci w placówce
w celu utrzymania więzi rodzicielskich.

Powiatowe
Centrum Opieki
i Wychowania

w Lubinie

Placówka
opiekuńczo-

wychowawcza typu
rodzinnego „Bajka”

w Lubinie

Placówka
opiekuńczo-



wychowawcza typu
rodzinnego
„Przystań”

w  Składowicach

Placówka
opiekuńczo-

wychowawcza typu
rodzinnego

„Przyszłość”
w Raszówce

Wsparcie rodzin biologicznych mające na celu powrót dziecka do rodziny poprzez pracę socjalną
(liczba rodzin: 13) oraz asystenta rodziny (liczba rodzin: 18, liczba dzieci - 35).

Propagowanie prawidłowych metod wychowawczych i postaw rodzicielskich poprzez:
- wsparcie udzielane przez pracowników socjalnych w zakresie rozwiązywania problemów
  opiekuńczo- wychowawczych (liczba rodzin: 32);
- monitoring w kierunku sposobu wypełniania roli rodzicielskiej ( liczba rodzin: 48);
- wsparcie asystentów rodziny  (liczba rodzin-105, liczba dzieci -192),
- konsultacje wychowawcze i psychologiczne prowadzone przez terapeutów i psychologa (liczba
  spotkań-31, liczba uczestników – 41);
- grupowe zajęcia warsztatowe dla rodziców podnoszące kompetencje wychowawcze  (liczba spotkań
  - 6, liczba uczestników -8),
- konsultacje prawne dla rodzin z problemem uzależnień i przemocy  (liczba porad120, liczba
  uczestników - 66).

Realizacja  działań  wspierających  podejmowanych  na rzecz rodziny  przez  asystenta  rodziny oraz
pracowników  socjalnych.  Integracja  rodzin  objętych  wsparciem  poprzez  organizowanie  form
aktywnego spędzania czasu

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

w Lubinie

 Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

w Lubinie

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

w Rudnej

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy

Społecznej
w Ścinawie

Realizacja  szkolnych  programów  profilaktyczno-wychowawczych.  Współpraca  z  rodzicami,
opiekunami prawnymi oraz instytucjami  w zakresie pomocy dziecku i   rodzinie,  w tym udzielanie
pomocy  psychologiczno-pedagogicznej.  Stałe  monitorowanie  sytuacji  opiekuńczo-wychowawczych
uczniów.

Szkoły Podstawowe
Nr 1 i Nr 3

z Oddziałami
Integracyjnymi

w Lubinie



Zespół Szkół
i Placówek

Oświatowych
w Lubinie

Specjalny Ośrodek
Szkolno-

Wychowawczy im.
Przyjaciół Dzieci

w Szklarach
Górnych

Zespół Szkół Nr 1
  im. prof.
Bolesława

      Krupińskiego
Technikum Nr 1

w Lubinie

Zespół Szkół nr 2
im. Jana

Wyżykowskiego
w Lubinie

I i II Liceum
Ogólnokształcące

w Lubinie

Zespół Szkół
Centrum Kształcenia

Rolniczego
w Rudnej

Prowadzenie warsztatów pn. „Szkoła dla rodziców” (liczba uczestników: 37)

Prowadzenie terapii rodzinnej (liczba uczestników: 39)

Poradnia
Psychologiczno-

Pedagogiczna
w Lubinie

Spotkania z psychologiem nt. Roli rodziny w opiece nad dziećmi(30 uczestników).

Organizacja i prowadzenie akcji pn. „Świąteczna paczka”  - przygotowanie i przekazanie paczek 
żywnościowych dla dzieci i rodzin (liczba uczestników - 10)

Fundacja Przystań
w Ścinawie

„A Tacy Sami”
Stowarzyszenie

przy Zespole Szkół
i Placówek

Oświatowych
w Lubinie



Wspieranie inicjatyw pomocowych, w tym udostępnienie pomieszczeń w celu realizowania spotkań
dla  osób  będących  w  kryzysie  i  trudnej  sytuacji  życiowej  oraz  przeprowadzenie  warsztatów  dla
rodziców przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną im. Joanny Beretta Molla. (liczba spotkań: 1100)

Organizacja i  prowadzenie spotkań dla dzieci,  młodzieży i  rodziców pn. „Familijne wieczory” oraz
„Boskie Soboty” . (Liczba uczestników: 50)

Organizacja pracy z dziećmi w ramach scholi (liczba uczestników - 50)

Parafia
Rzymskokatolicka

pw. św.
Maksymiliana  Marii
Kolbego w Lubinie

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa

w Lubinie

Parafia
Rzymskokatolicka

p.w.św. Jana
Sarkandra
w Lubinie

1.3. Wsparcie procesu 
usamodzielniania 
się wychowanków

Doskonalenie systemu planowania usamodzielniania oraz aktywizacja społeczna i zawodowa
Liczba wychowanków z rodzin zastępczych: 43
Liczba wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych: 24

Organizacja wsparcia finansowego dla usamodzielniających się wychowanków.

Pomoc na kontynuowanie nauki: liczba świadczeń - 424
Pomoc na zagospodarowanie: liczba świadczeń – 8
Pomoc na usamodzielnienie: liczba świadczeń – 11
Poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne i rodzinne dla usamodzielniających się wychowanków
(liczba porad - 95).
Utworzenie grupy wsparcia pn. „Drogowskaz w przyszłość”dla osób, które opuściły rodzinną i 
instytucjonalną pieczę zastępczą z terenu Powiatu Lubińskiego (liczba uczestników - 4)

Organizacja pomocy w zakresie współpracy z instytucjami wspierającymi (ZUS, OPS, PUP, placówki
oświatowe).

Pomoc z uzyskaniu zatrudnienia oraz współpraca z placówkami oświatowymi celem dostosowania
odpowiedniej formy pomocy i wsparcia oraz realizacji „Indywidualnego programu usamodzielnienia”.
Przeprowadzenie  zajęć  szkoleniowych  nt.  „Opiekun  usamodzielniania  -  ważna  rola  w  procesie
usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej”.  Sporządzenie rekomendacji  pożądanych cech
opiekuna usamodzielniania.  (liczba uczestników – 6).
Utworzenie  bazy  kandydatów  na  opiekuna  usamodzielniania  (liczba  kandydatów  na  opiekuna
usamodzielniania -6).
Realizacja projektu „Bezpieczna przystań” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020. Udział uczestników projektu w treningu umiejętności praktycznych, treningu higieny, treningu
umiejętności  spędzania  czasu  wolnego,  treningu  interpersonalnym,  treningu  autonomii  decyzyjnej
według  modelu  wspieranego  podejmowania  decyzji,  treningu  finansowym,  treningu  umiejętności

Powiatowe
Centrum

Pomocy Rodzinie
w Lubinie



integracji  ze  społecznością  lokalną,  w  załatwianiu  spraw  urzędowych.  Ponadto  wychowankowie
skorzystali z poradnictwa psychologicznego, socjalnego (liczba uczestników -5).

Na  terenie  placówki  jaki  i  poza  nią  podejmowane  są  działania  wobec  obecnych  i  byłych
wychowanków mające na celu pomoc w procesie usamodzielniania – 9 wychowanków 17 letnich
dokonało  wyboru  opiekuna  usamodzielnienia,  a  11  wychowanków  opuściło  placówkę  z  powodu
uzyskania pełnoletności.

Powiatowe
Centrum Opieki
i Wychowania

w Lubinie

Pomoc, poradnictwo, działania informacyjne w zakresie aktywizacji zawodowej oraz uzyskania prawa
do lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy, wsparcie w wejściu na rynek pracy.

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

w Lubinie

Świadczenie  poradnictwa,  wsparcia  i  udzielania  konsultacji  przez  pedagogów  szkolnych,
wychowawców, doradców zawodowych usamodzielniającym się uczniom.

Organizacja płatnych staży i praktyk zawodowych w ramach projektu unijnego „Centrum Doradztwa
Zawodowego  i  Wspieranie  Osób  z  niepełnosprawnością   intelektualną  Centrum  Dzwoni”
realizowanego  przez  Polskie  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych
z niepełnosprawnością intelektualną Koło w Głogowie (liczba uczestników - 36)

Zespół Szkół
i Placówek

Oświatowych
w Lubinie

II Liceum
Ogólnokształcące

w Lubinie

Zespół Szkół nr 2
im. Jana

Wyżykowskiego
w Lubinie

Zespół Szkól
Centrum Kształcenia

Rolniczego
w Rudnej

Specjalny Ośrodek
Szkolno-

Wychowawczy im.
Przyjaciół Dzieci

w Szklarach
Górnych

1.4 Rozwój 
powiatowych kadr 
systemu opieki 
nad dzieckiem        
i rodziną

Rozwój kompetencji i umiejętności kadr systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.
Wsparcie  psychologiczne  kadr  systemu opieki  nad  dzieckiem i  rodziną  zapobiegające  wypaleniu
zawodowemu.

 Powiatowe
Centrum  Pomocy

Rodzinie
w Lubinie

1.5 Rozwój 
powiatowej 
infrastruktury 

Poprawa standardu pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat.
Starostwo
Powiatowe
w Lubinie



służącej opiece 
nad dzieckiem        
i rodziną

Ocena realizacji celu strategicznego nr 1 wg kryteriów TESUT

KRYTERIUM OCENA

Trafność Wyznaczony cel, tj. rozwój systemu opieki nad dzieckiem i rodziną należy ocenić wysoko pod względem jego doboru.
Pozwolił  w  sposób  trafny  nakreślić  działania  w  zakresie  sprawowania  opieki  nad  dzieckiem i  rodziną  w  oparciu
o diagnozę potrzeb.

Efektywność

Efektywność realizacji celu należy ocenić częściowo pozytywnie. Podejmowane działania informacyjno-promocyjne nie
przynoszą oczekiwanego zainteresowania w zakresie tworzenia rodziny zastępczej zawodowej.  Dzieci, które obecnie
funkcjonują w systemie pieczy zastępczej otrzymują wsparcie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami
dostępności pomocy (materialnej, psychologicznej, pedagogicznej, itp.).

Skuteczność Skuteczność realizacji celu jest częściowa, z uwagi na wykazane wyżej problemy i potrzeby.

Użyteczność
Organizowanie odpowiedniego środowiska do życia oraz rozwoju dzieci  i  młodzieży pozbawionych opieki  rodziców
biologicznych jest ważnym działaniem z uwagi na duże ryzyko narażenia dzieci na wyalienowanie z życia społecznego
oraz narażenia ich  na okoliczności  patologiczne.

Trwałość
W perspektywie długookresowej trwałość realizowanych działań należy ocenić wysoko. Dzieci i młodzież, które obecnie
otaczane są opieką, wchodząc w dorosłe życie będą mogły odpowiednio pełnić role społeczne oraz zawodowe.

Rekomendacje:

1) Zintensyfikowanie działań mających na celu pozyskanie nowych kandydatów do prowadzenia rodzicielstwa zastępczego.
2) Weryfikowanie działań odnoszących się do celu, wskaźników oraz rezultatów przyjętych w ramach projektu.

3) Wyeliminowanie działań, które nie są trafne oraz nie są możliwe do osiągnięcia przyjętego celu strategicznego.

L.p. Cel operacyjny Działania Realizator oraz
partnerzy

Cel strategiczny nr 2: Rozwój oferty wsparcia rodzin i osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej

2.1. Ograniczenie
występowania
uzależnień

Prowadzenie  działalności  edukacyjnej  oraz  profilaktycznej  w  zakresie  uzależnień,  w  tym
prowadzenie  Punktu konsultacyjnego dla osób z uzależnieniami behawioralnymi.
Organizacja  i  przeprowadzenie  dwóch  szkoleń  pn.„Fonoholizm  oraz  Patostreaming” dla  kadr
pomocy  społecznej  z  terenu  Powiatu  Lubińskiego  Z  uwagi  na  sytuację  epidemiologiczną
związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-CoV-19 ograniczono liczbę uczestników
(liczba uczestników -20).

Ośrodek
Interwencji
Kryzysowej

Powiatowego
Centrum Pomocy

Rodzinie
w Lubinie



Prowadzenie  działalności  edukacyjnej  oraz  profilaktycznej  w  zakresie  uzależnień  w  trakcie
organizowanych  grup  wsparcia  dla  rodziców  biologicznych  dzieci  umieszczonych  w  pieczy
zastępczej,  szkoleń  dla  osób sprawujących rodzinną piecza zastępczą,  wizyty  koordynatorów
rodzinnej  pieczy zastępczej w środowisku rodzin  zastępczych Promocja  zdrowego stylu życia
wśród dzieci i młodzieży.
Organizacja  we  współpracy  z  Kuratorium  Oświaty  we  Wrocławiu  kolonii  letniej  w  Radkowie
dla wychowanków pieczy zastępczej (liczba uczestników – 9).

Powiatowy
Ośrodek Pieczy

Zastępczej
w Lubinie

Udział wychowanków w spotkaniach i pogadankach dot. problematyki uzależnienia od środków
psychoaktywnych, internetu oraz dot. zdrowego stylu życia przeprowadzanych przez terapeutów,
funkcjonariuszy KPP w Lubinie oraz PCOiW w Lubinie.

Powiatowe
Centrum Opieki
i Wychowania

w Lubinie

Prowadzenie działalności edukacyjnej oraz profilaktycznej w zakresie uzależnień poprzez:
- realizację kontraktów socjalnych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień (liczba
   uczestników-66),
- kompanii medialnej (cykliczne programy tv, artykuły w prasie i internecie
- dystrybucje ulotek, broszur, plakatów dot. problemy uzależnień (ok. 2400 sztuk),
- organizację czasu walnego dla dzieci i młodzieży - Sportowe Ferie, Sportowe Lato (liczba
   działań – 7), liczba uczestników – 360),
- prowadzenie Punktu Pomocy Dzieciom (liczba dyżurów – 18, liczba uczestników – 8).
Promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w tym: projekty profilaktyczne pn. „Ala
wie,  nauczy  Cię”  przeprowadzone  w  przedszkolach  i  szkołach  podstawowych  I-IV  (liczba
uczestników:  nauczyciele  –  26,  uczniowie  -270),  stoiska  i  quizy  (liczba  spotkań  –  7,  liczba
uczestników – 360).
Organizacja  wsparcia  psychologicznego  oraz  grup  wsparcia  dla  osób  uzależnionych
i współuzależnionych,      w tym:
- konsultacje psychologiczne i terapeutyczne (liczba spotkań – 341, liczba uczestników – 153)
- 2 grupy wsparcia dla osób uzależnionych (liczba spotkań – 71, liczba uczestników – 44)
- grupa wsparcia dla osób współuzależnionych ((liczba spotkań – 16, liczba uczestników – 17)
Szkolenie sprzedawców, napojów alkoholowych wraz z audytem „Tajemniczy Klient”.
Kierowanie wniosków przez MKRPA do Sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczenia
odwykowego (liczba wniosków – 14)

Uczestnictwo  w  działaniach  edukacyjnych  oraz  profilaktycznych  w  zakresie  uzależnień
od alkoholu, narkotyków i ceber przemocy – (1 kampania edukacyjna, ulotek - 2650)
Punkt  Konsultacyjno-Diagnostyczny  finansowany  przez  GKRPA  Gminy  Lubin–  prowadzenie
terapii dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla ofiar przemocy domowej (liczba uczestników
–58). Praca socjalna dla osób dotkniętych problemem alkoholowym (liczba rodzin – 64)
Kierowanie do Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego (liczba osób - 26) .

Udzielenie wsparcia psychologicznego (liczba uczestników -52).
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych (liczba uczestników – 25)
Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych .

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

w Lubinie

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

w Lubinie

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

w Rudnej



Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży:
- „Przyjaciele Zippiego” (liczba uczestników: nauczyciele - 26, uczniowie - 434)
- „Spójrz inaczej” (liczba uczestników: nauczyciele – 37, uczniowie – 621).
Promowanie  zdrowego  stylu  życia  wśród  dzieci  i  młodzieży  poprzez  prowadzenie  przez
funkcjonariuszy  cyklicznych  zajęć,  spotkań  i  prelekcji   na  temat  szkodliwości  zażywania
narkotyków, alkoholu i wyrobów  tytoniowych.

Komenda
Powiatowa Policji

w Lubinie

Organizacja spotkania, pogadanki z psychologiem w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień
(liczba uczestników – 30).

Fundacja Przystań
w Ścinawie

Realizacja działań profilaktycznych w zakresie zdrowego stylu życia oraz uzależnień skierowane
do uczniów   i rodziców, w szczególności poprzez realizację programów:
-  „Spójrz inaczej”
- „Dziękuje, nie palę”,
- „Znajdź prawdziwe rozwiązanie”,
- „Sieciaki”,
- „Tydzień Bezpiecznego Internetu”,
- „Trzymaj formę”
Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez: wyjścia terenowe, SKS, sekcję
bocci, zajęcia taneczne, koło komputerowe, koło hotelarskie, drużyna harcerska Piastowskie Orły.

Udział uczniów i nauczycieli w „Digital Youth” Forum 2020 online”
Udział w kampanii społecznej upowszechniającej wiedzę na temat szkodliwości palenia tytoniu
przez osoby młode poniżej 18 r. ż.
Realizacja programu „Bezpieczna Szkoła”
Warsztaty biblioterapeutyczne nt. zagrożeń związanych z internetem i cyberprzemocą
Zajęcia multimedialne „Uzależnienia,  zagrożenia i  choroby XXI wieku”; „Zagrożenia i  działania
profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”

Realizacja  działań  profilaktycznych  w  zakresie  uzależnień:  skierowane  do  uczniów,  rodziców
i nauczycieli:
- „Alkohol kradnie wolność,
- „Nowe 1000 lecie bez papierosów”,
-„ „ARS czyli jak dbać o miłość”,
- „ My i alkohol”; „My i nikotyna”; „My i narkotyki”, „Plus 14”
  (liczba działań – 16; liczba uczestników - 1 176).

Prowadzenie  działalności  edukacyjnej  oraz  profilaktycznej  w  zakresie  uzależnień  skierowana
do  wychowanków  i  rodziców.  Promocja  zdrowego  stylu  życia  wśród  dzieci  i  młodzieży.
Organizacja  i  prowadzenie  wsparcia  psychologicznego  –  pedagogicznego  dla  wychowanków
i rodziców.

Zespół Szkół
i Placówek

Oświatowych
w Lubinie

Zespół Szkół Nr 2
im. Jana

Wyżykowskiego
w Lubinie

Szkoła Podstawowa
Nr 3 z Oddziałami

Integracyjnymi
w Lubinie

II Liceum
Ogólnokształcące

w Lubinie

     Zespół Szkół
     Nr 1 im. prof.
        Bolesława



Organizacja  działań  o  charakterze  profilaktycznym,  w  tym  przeprowadzenie  konkursów
plastycznych pn. „Bądź bezpieczny w sieci”, „Bądź wolny od uzależnień – FONOHOLIZM”.

    Krupińskiego
Technikum Nr

 w Lubinie

Placówka
opiekuńczo-

wychowawcza typu
rodzinnego
„Przystań”

w Składowicach

Placówka
opiekuńczo-

wychowawcza typu
rodzinnego „Bajka”

w Lubinie

 Placówka
opiekuńczo-

wychowawcza typu
rodzinnego

„Przyszłość”
w Raszówce

Niepubliczne Liceum
Ogólnokształcące

Szkoła Mistrzostwa
Sportowego w Piłce

Ręcznej MKS
„Zagłębie Lubin”

w Lubinie

Zespół Szkół
Centrum Kształcenia

Rolniczego
w Rudnej

Specjalny Ośrodek
Szkolno-

Wychowawczy im.
Przyjaciół Dzieci

w Szklarach
Górnych



Prowadzenie  terapii  rodzinnej  oraz  indywidualnej   (liczba   uczestników-8).  Publikowanie
na stronie internetowej Poradni artykułu pn.”Dziecko z zespołem FAS”.

Poradnia
Psychologiczno-

Pedagogiczna
w Lubinie

Organizacja  spotkań  grupy  AN  -  Anonimowych  Narkomanów,  grupy  AA  –  Anonimowych
Alkoholików, grupy rodzinnej  AL – Anon (liczba uczestników: 12)

Parafia
Rzymskokatolicka

p.w.św. Jana
Sarkandra w Lubinie

2.2 Ograniczenie zjawiska

przemocy w rodzinie

Podejmowanie  działań  na  rzecz  osób  i  rodzin  będących  w  stanie  kryzysu  przez  Ośrodek
Interwencji  Kryzysowej  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Lubinie,  w  następującym
zakresie:
Poradnictwa specjalistycznego, w tym:
- poradnictwa prawnego (liczba porad - 25)
- poradnictwa psychologiczne (liczba porad – 70)
- poradnictwa socjalnego (liczba porad – 78)
- poradnictwa terapeutycznego (liczba porad – 37)
Udzielono ogółem 210 porad specjalistycznych.
Podejmowanie interwencji środowiskowych na skutek otrzymywanych informacji ze środowiska 
lokalnego dotyczących nieprawidłowości występujących w rodzinach oraz objęcie ich stosownym 
wsparciem.
Prowadzenie oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym:
Realizacja„Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie”
Liczba godzin spotkań indywidualnych – 10
Liczba godzin spotkań grupowych – 70
Liczba uczestników - 9
Realizacja „Powiatowego programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie” - 2 edycje
Liczba godzin spotkań indywidualnych (łącznie w dwóch edycjach) – 20
Liczba godzin spotkań grupowych (łącznie w dwóch edycjach ) – 48,
Liczba uczestników - 2

Prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie (liczba 
uczestniczek - 8)
Zapewnienie schronienia:
Osobom doznającym przemocy domowej oraz znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji
życiowej i kryzysu zapewniano schronienie w mieszkaniu przy ul. Budziszyńskiej 25/2 w Lubinie
prowadzonym przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Lubinie.
Liczba osób, którym udzielono wsparcia i pomocy: 13 (6 kobiet i 7 dzieci).
Prowadzenie profilaktyki i edukacji społecznej, w tym:

Powiatowe
Centrum

Pomocy Rodzinie

w Lubinie



- przekazywanie osobom i rodzinom zagrożonym przemocą w rodzinie materiałów edukacyjnych
  dotyczących przemocy w rodzinie oraz możliwości uzyskania wsparcia (ulotki, plakaty
  tematyczne na tablicach informacyjnych).
- przyłączenie się do Ogólnopolskiej Kampanii „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
  Przestępstwem”-przekazano do Prokuratury Rejonowej w Lubinie ulotki informujące o
  możliwości uzyskania wsparcia.
- realizacja kampanii społecznej pod hasłem „Razem bez przemocy”.
- realizacja Ogólnopolskiej Kampanii pod hasłem „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci
  i młodzieży”.
Edukacja  w  zakresie  przemocy  w  rodzinie  podczas  spotkań  grupy  wsparcia  dla  rodziców
biologicznych dzieci  umieszczonych w pieczy zastępczej oraz szkoleń dla osób sprawujących
rodzinną  pieczę  zastępczą,  w  tym  szkolenie  „Przemoc  rówieśnicza,  jak  przeciwdziałać,
rozpoznawać symptomy, gdzie szukać pomocy” (liczba szkoleń 2, liczba uczestników - 19).

Powiatowy
Ośrodek Pieczy

Zastępczej
w Lubinie

Zapewnienie  całodobowej  opieki  wychowankom  przyjętym  z  powodu  stosowania  przemocy
domowej. Objęcie wychowanków terapią w ramach realizacji projektu unijnego ”Czym skorupka
za  młodu”  (liczba  uczestników  –  4).  Współpraca  z  ośrodka  pomocy  społecznej,  zespołami
interdyscyplinarnymi,  sądem, PPP w Lubinie, KPP i   innym instytucjami działającym na rzecz
dobra dziecka.

Powiatowe
Centrum Opieki
i Wychowania

  w Lubinie

Prowadzenie  kampanii  medialnych  dotyczących  problemu  przemocy  w  rodzinie  (cykliczne
programy TV  oraz artykuły w prasie). Dystrybucja ulotek, broszur, plakatów dotyczących zjawiska
przemocy w rodzinie (liczba szt. 600).
Organizacja stoisk profilaktycznych podczas Sportowych Ferii i Lata (liczba stoisk – 7).
Prowadzenie zajęć grupowych dla osób doświadczających przemoc w rodzinie (liczba spotkań –
15, liczba uczestników – 7).
Informowanie oraz motywowanie do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób
stosujących przemoc w rodzinie.
Konsultacje małżeńskie i rodzinne (liczba spotkań-528, liczba uczestników - 146).
Wszczęcie  procedury  Niebieskiej  Karty  (liczba  kart  -  168).  Procedura  prowadzona  w  391
rodzinach.
Udzielanie poradnictwa:
- radca prawny (liczba porad – 120, liczba uczestników - 66)
- psycholog  i terapeuta (liczba spotkań -528, liczba uczestników - 146)
- konsultant (liczba konsultacji -554, liczba uczestników - 179)
Współpraca z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Prowadzenie procedury Niebieskiej Karty oraz monitoring środowisk objętych procedurą (liczba
osób objętych pomocą w ramach procedury -  176).

Kierowanie  osób  stosujących  przemoc  w  rodzinie  do  udziału  w  programie  korekcyjno-
edukacyjnym realizowanym przez PCPR w Lubinie (liczba uczestników - 56)

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

w Lubinie

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

w Lubinie



Współpraca  w  realizacji  Gminnego  systemu  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie,  w  tym
udzielanie poradnictwa specjalistycznego, działania interwencyjno – monitorujące grup roboczych
i informowanie o możliwości udzielenia wsparcia (liczba osób doznających przemocy w rodzinie
objętych pomocą – 35).
Udzielanie pomocy psychologicznej  (liczba uczestników -18).
Prowadzenie  edukacji  poprzez  szkolenia,  dystrybucje  materiałów  informacyjno-edukacyjnych,
realizację  programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży
pn. „Spójrz inaczej”, „Przyjaciele Zippiego”.

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

w Rudnej

Spotkania z rodzicami i uczniami z rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie. Udzielanie wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego. Zamieszczanie informacji dot. zjawiska przemocy w rodzinie na
szkolnych tablicach informacyjnych. Udział w spotkaniach grup roboczych „Niebieskiej Karty”.

Prowadzenie szkolenie i warsztatów dla nauczycieli pn. „Przeciwdziałanie w szkołach – program
profilaktyczny  IMPACT”;  „Interwencja  w  sytuacjach  kryzysowych”;  „Profilaktyka  zachowań
ryzykownych”;  „Bezpieczna  szkoła  –  jak  unikać  zagrożeń”.  Udział  w  projektach  promujących
rodzinę  pn.  Dni  Zdrowia  i  Ekologii”;  „Trzymaj  Formę”;  „Dzień  Patrona  Szkoły”.  Konsultacje
i porady specjalistyczne (pedagogiczne,  psychologiczne, prawne) dla rodziców.

Komenda
Powiatowa Policji

w Lubinie

Zespół Szkół
i Placówek

Oświatowych
w Lubinie

Zespół Szkół Nr 1
im. prof. Bolesława

Krupińskiego
Technikum Nr 1

w Lubinie
Szkoły Podstawowe

Nr 1 i Nr 3
z Oddziałami

Integracyjnymi
w Lubinie

Zespół Szkół
Centrum Kształcenia

Rolniczego
w Rudnej

Niepubliczne Liceum
Ogólnokształcące

Szkoła Mistrzostwa
Sportowego w Piłce

Ręcznej MKS
„Zagłębie Lubin”

w Lubinie

Zespół Szkół Nr 2
im. Jana

Wyżykowskiego
w Lubinie



Organizacja działań profilaktycznych, w tym prezentacje na stronie ośrodka pn. „Przemoc i agresji
mówimy  stop”,  konkurs  plastyczny  „Stop  przemocy”.  Organizacja  spotkań  w  ramach  „Wyspy
wsparcia dla rodziców”. Udział w spotkaniach grup roboczych „Niebieskiej Karty”.

Podejmowanie  interwencji  kryzysowych  (liczba  uczestników  -3).  Promocja  Kampanii  „19  dni
przeciwko krzywdzeniu dzieci i młodzieży” (liczba uczestników  - ok.200).

Organizacja i prowadzenie Punktu konsultacyjnego.

Specjalny Ośrodek
Szkolno-

Wychowawczy
w Szklarach

Górnych

Poradnia
Psychologiczno-

Pedagogiczna
w Lubinie

Parafia
Rzymskokatolicka

p.w.św. Jana
Sarkandra w Lubinie

2.3 Rozwój powiatowych 
kadr systemu
wsparcia rodzin           
i osób w sytuacji          
kryzysowej

Rozwój kompetencji i umiejętności  kadr systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.
Integracja współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy i marginalizacji osób i rodzin.
Aktywne  pozyskiwanie  środków  finansowych  oraz  niefinansowych  wzmacniających  system
wsparcia rodzin  i osób w sytuacji kryzysowej

Powiatowe
Centrum

Pomocy Rodzinie
w Lubinie

Ocena realizacji celu strategicznego nr 2 wg kryteriów TESUT

KRYTERIUM OCENA

Trafność
Trafność wyznaczonego celu  strategicznego,  tj.  ograniczenie  zjawiska przemocy w rodzinie  należy ocenić  wysoko.
Realizując  działania  (szczególnie  w  czasie  panującej  pandemii  koronawirusa  SARS-Cov-2)  zwrócono  szczególną
uwagę na dostępność  w udzielaniu  specjalistycznej pomocy i wsparcia.

Efektywność
Efektywność działań podejmowanych na poziomie powiatu w przedmiotowym obszarze jest trudna do zweryfikowania
z uwagi na charakterystykę problemu uzależnień i przemocy w rodzinie, które są zagadnieniami wielowymiarowymi,
z którymi  współistnieją  inne problemy społeczne.

Skuteczność
Skuteczność celu jest wysoka. Działania, które podejmowano niezależnie od panującej pandemii koronawirusa Sars-
Cov-2 miały wpływ na ograniczanie zjawiska przemocy w rodzinie i uzależnień, w tym profilowały uznawane społecznie
postawy i zachowania.

Użyteczność Użyteczność podejmowanych działań można określić jako wysoką. Podnoszą świadomość społeczeństwa w obszarze
destruktywnego wpływu uzależnień i stosowanej przemocy głównie na sferę rodzinna, zdrowotną i społeczną.

Trwałość Działania  podejmowane w obszarze  wyznaczonego celu,  tj.  ograniczenie  zjawiska przemocy w rodzinie  wymagają
kontynuacji.



Rekomendacje:

1. Kontynuacja wyznaczonego celu strategicznego, w tym określonych działań sprecyzowanych na wsparcie rodzin znajdujących się w sytuacjach 
kryzysowych.

2. Kontynuacja celu strategicznego, w tym zintensyfikowanie o działania profilaktyczne.
3. Rozpowszechnianie mediacji, jako formy doskonalenia komunikacji w rodzinie oraz środowisku społecznym.

Cel strategiczny nr 3: Poprawa społecznego i zawodowego funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz seniorów

3.1 Wzrost aktywności
społecznej osób
niepełnosprawnych Rozwój usług na rzecz osób niepełnosprawnych (w tym opiekuńczych) poprzez dofinansowanie

działalności 6 warsztatów terapii zajęciowej z budżetu Powiatu Lubińskiego w wysokości  10%
ogólnych kosztów dla  175 osób niepełnosprawnych.

Departament
Edukacji
i Spraw

Społecznych
Starostwo
Powiatowe
w Lubinie

Organizowanie  poradnictwa  psychologicznego,  prawnego  i  socjalnego  dla   osób
niepełnosprawnych.

Podnoszenie świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie należnych im praw, przywilejów
i ulg.

Umożliwianie  mieszkańcom  Powiatu  Lubińskiego  składanie  wniosków  za  pomocą  portalu
informacyjnego SOW (System Obsługi Wsparcia).
Realizacja  programu  "Asystent  osobisty  osoby  niepełnosprawnej"  współfinansowanego  ze
środków  Solidarnościowego  Funduszu  Wsparcia  Osób  Niepełnosprawnych  w  ramach
resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej - edycja 2019-2020".

Aplikowanie  o  środki  Solidarnościowego  Funduszu  Wsparcia  Osób  Niepełnosprawnych  na
finansowanie  zadań  w  ramach  resortowego  Programu  Ministra  Rodziny,  Pracy  i  Polityki
Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” na rok 2021.

Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON,
celem  jest  wyeliminowanie  lub  zmniejszenie  barier  ograniczających  uczestnictwo  osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji (Moduł I, Moduł II).
Udzielanie dofinansowania ze środków PFRON na organizację imprez z zakresu sportu, kultury
i rekreacji przez organizacje pozarządowe:
- impreza kulturalna pn."Powiatowy Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych" (liczba
  uczestników - 40)

Powiatowe
Centrum

Pomocy Rodzinie
w Lubinie

Fundacja "Przystań"
w Ścinawie

Organizacja  i  prowadzenie  działań  integracyjnych,  w  tym  kiermasze,  wystawy  prac
podopiecznych Fundacji (liczba uczestników – 40).

Fundacja im. Brata
Alberta w Lubinie

Realizacja Wewnątrzszkolnego Programu Doradztwa Zawodowego, w ramach którego odbyły Zespół Szkół



się  konsultacje  z  doradcą  zawodowym,  psychologiem.  Program  obejmuje  uczniów
z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu  lekkim  z  klas  I-VIII,  uczniów  szkoły
przysposabiającej  do  pracy  –  uczniowie  z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu
umiarkowanym i znacznym oraz uczniów szkoły branżowej (liczba uczestników – 65).

Udział  uczniów  w  konkursach  szkolnych,  zawodowych,  organizacja  spotkań  z  doradcami
zawodowymi (liczba uczestników - 30)

Angażowanie uczniów niepełnosprawnych w działalność społeczna szkoły, w tym w działalność
samorządu  uczniowskiego  (liczba  uczestników  –  15).  Współpraca  szkoły  z  pracodawcami
w  celu  umożliwienia  odbywania  praktyk  zawodowych  przez  uczniów.  Udział  uczniów
niepełnosprawnych w akcjach, imprezach, targach edukacyjnych i innych formach aktywności
społecznej (liczba działań – 3; liczba uczestników – 24).

Organizacja i prowadzenie konsultacji i rozmów motywacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi.

i Placówek
Oświatowych

w Lubinie

                                 
Specjalny Ośrodek

Szkolno-
Wychowawczy
im. Przyjaciół

Dzieci
w Szklarach

Górnych

Szkoła Podstawowa
Nr 3  z Oddziałami

Integracyjnymi
w Lubinie

Zespół Szkół Nr 2

im. Jana
Wyżykowskiego

w Lubinie
Zespół Szkół Nr1

im. prof. Bolesława
Krupińskiego

Technikum Nr 1
w Lubinie
II Liceum

Ogólnokształcące
w Lubinie

Realizacja  zadań  w  formie  usług  opiekuńczych  i  specjalistycznych  na  rzecz  osób
niepełnosprawnych, w tym usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania  (liczba uczestników -
122),  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  (liczba  uczestników  –  38),  specjalistyczne  usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (liczba uczestników – 14).

Działalność informacyjna w środowisku lokalnym w zakresie oferty kulturalnej i rekreacyjnej.
Realizacja  projektu  unijnego  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego
„Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Lubin” (liczba uczestników – 100 rodzin i
12 osób)

Współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi  w  zakresie  poprawy  jakości  życia  osób

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

w Lubinie

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

w Lubinie



niepełnosprawnych (liczba uczestników 4).
Kontakt  z  zakładami  pracy  chronionej  w  zakresie  oferty  aktywizacyjnej  dla  osób
niepełnosprawnych.

Realizacja programu rehabilitacji społecznej w ramach zajęć warsztatowych (liczba uczestników
– 175).

WTZ „Akademia
Życia”

w Lubinie
WTZ „Kameleon”

w Lubinie
WTZ „Promyk”

w Lubinie
WTZ „Przytulisko”

w Lubinie
WTZ „Słoneczko”

w Lubnie
WTZ „Uśmiech”

w Lubinie
Udział w koncercie „Ścinawski Anioł Dobroczynności” (liczba uczestników -30).
Współorganizacja  wyjazdów  do  ZOO  we  Wrocławiu,  na  Festiwal  Twórczości  Teatralno-
Muzycznej  Osób  Niepełnosprawnych  Intelektualnie  „Albertiana”  we  Wrocławiu  oraz  wyjść
do kina, kręgielni RCS w Lubinie.
Realizacja  projektu  „Jestem aktywny  i  bezpieczny”  ,  w  ramach  którego  odbyły  się  zajęcia
grupowe  i  indywidualne  z  psychologiem,  joga,  nordic  walking,  spotkania  grillowe  (liczba
uczestników -20).
Realizacja  projektu  „Pomagamy profesjonalnie”  –  świadczenie  usług  asystenckich  dla  osób
niepełnosprawnych (liczba uczestników – 11).
Realizacja  projektu  „Bezpieczne  WTZ  i  rehabilitacja  społeczno-zawodowa  osób
z niepełnosprawnościami” (liczba uczestników – 15).
Realizacja  projektu  „Powiatowy  Festiwal  Twórczości  Osób  z  Niepełnosprawnościami”  –
warsztaty rękodzielnicze, witrażu, ceramiki, zajęcia kulinarne ( liczba uczestników – 40).
Realizacja projektu „Spotkajmy się przy wigilijnym stole” (liczba uczestników - 30)
Prowadzenie  Banku  Żywności  w  Ścinawie  (liczba  uczestników  –  456,  w  tym  149-osoby
niepełnosprawne).
Przeprowadzenie  zajęć  w  zakresie  przestrzegania  obowiązującego  reżimu  sanitarnego
związanego z rozprzestrzenianiem się  wirusa SARS-CoV-2 (liczba uczestników – 40).
Prowadzenie Domu Seniora „Przystań” w Ścinawie zapewniającego kompleksowy pobyt stały,
czasowy i dzienny osobom niepełnosprawnym, w tym starszym.

Fundacja Przystań

w Ścinawie

Udział osób niepełnosprawnych w integracyjnych warsztatach ceramicznych. Młodzieżowy Dom
Kultury w Lubinie



Udostępnienie kręgielni i  basenu dla słuchaczy Uniwersytetu Senioralnego oraz uczestnikom
WTZ „Akademia Życia”

Regionalne Centrum
Sportowe Sp. z o.o

w Lubinie

3.2 Poprawa kondycji
fizycznej osób
niepełnosprawnych

Pomoc w zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny.
Realizacja  zadań  wynikających  z  przepisów  prawa  w  zakresie  rehabilitacji  zawodowej  i
społecznej osób niepełnosprawnych w obszarze:
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (liczba osób - 11),
- przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (liczba osób - 394),
- uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych (liczba osób - 40, w tym liczba opiekunów osób
  niepełnosprawnych – 15).

Powiatowe
Centrum  Pomocy

Rodzinie
w Lubinie

Rozwój  usług  w  zakresie  wzmocnienia  kondycji  fizycznej  osób  niepełnosprawnych  poprzez
umożliwienie  uczestnikom  WTZ  ciągłego  dostępu  do  rehabilitacji  ogólnousprawniającej
w ramach prowadzonej terapii w poszczególnych pracowniach (liczba uczestników -175).

WTZ „Akademia
Życia”

w Lubinie
WTZ „Kameleon”

w Lubinie
WTZ „Promyk”

w Lubinie
WTZ „Przytulisko”

w Lubinie
WTZ „Słoneczko”

w Lubnie
WTZ „Uśmiech”

w Lubinie

Prowadzenie rehabilitacji indywidualnej i grupowej dla:

-  uczestników  WTZ (liczba uczestników - 40)
-  uczestników świetlicy (liczba uczestników – 16)

Fundacja im. Brata
Alberta w Lubinie

Realizowanie  usprawniania  fizycznego  –  rehabilitacja  w  ramach  specjalistycznych  usług
opiekuńczych (liczba uczestników – 18).

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

w Lubinie

Współpraca z Euro-Med w zakresie bezpłatnej fizjoterapii domowej (liczba uczestników – 23)
Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących możliwości korzystania z ofert pomocowych,
w tym: Narodowego  Funduszu Zdrowia, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie,
Związku Emerytów i Rencistów (liczba uczestników – 70)

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

w Lubinie

Organizacja i  prowadzenie zajęć rewalidacyjnych,  dodatkowych zajęć sportowych w ramach
SKS   (liczba uczestników -99)

Specjalny Ośrodek
Szkolno-

Wychowawczy im.
Przyjaciół Dzieci

w Szklarach
Górnych



Prowadzenie  zajęć  wychowania  fizycznego  w  zakresie  poprawy  kondycji  fizycznej  osób
niepełnosprawnych

Szkoły Podstawowe
Nr 1 i Nr 3 z
Oddziałami

Integracyjnymi
w Lubinie

Zespół Szkół Nr 2
im. Jana

Wyżykowskiego
w Lubinie

II Liceum
Ogólnokształcące

w Lubinie

Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji (liczba uczestników – 82).

Prowadzenie szkolnego koła sportowego sekcji Bocci i zespołu tanecznego (liczba uczestników
– 25).
Realizacja programu „Trzymaj formę” (liczba uczestników – 135).

Monitorowanie  stanu  zdrowia  uczniów  z  chorobami  przewlekłymi,  w  tym  udzielanie  porad
i  wskazówek  pielęgniarki  uczniom  i  rodzicom  (liczba  uczestników  –  85).  Realizacja  zajęć
o tematyce dotyczącej pandemii koronawirusa. Rozpropagowywanie wśród uczniów i rodziców
informacji przygotowanych przez szkolnych specjalistów pt. „Kręgosłup w stresie. „Jak zadbać
o kręgosłup podczas pracy zdalnej  na komputerze wynikającej z zagrożenia chorobą COVID-
19”,  „Jak  ochronić  wzrok  podczas  pracy  przy  komputerze  w  sytuacji  zdalnego  nauczania
wynikającego z zagrożenia COVID-19.

Zespół Szkół
i Placówek

Oświatowych
w Lubinie

Organizacja i prowadzenie sekcji Bocci - „Boccia kreuje i rehabilituje” (liczba uczestników – 12).

„A Tacy Sami”
Stowarzyszenie

przy Zespole Szkół
i Placówek

Oświatowych
w Lubinie

3.3 Ograniczenie 
występowania barier 
technicznych oraz
rozwój infrastruktury
pozwalającej aktywnie
funkcjonować osobom
niepełnosprawnym
i seniorom

Dofinansowanie ze środków PFRON inwestycji zmierzających do likwidacji barier technicznych
i/lub architektonicznych w przestrzeni publicznej w zakresie:
- likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych (liczba
  osób - 7)
- likwidacji barier technicznych (liczba osób – 26).
Realizacja  projektu  „Bezpieczna  Przystań”,  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego
Funduszu  Społecznego,  w  ramach  którego  uruchomiono  mieszkanie  chronione  wspierane
(wspomagane) dla osób niepełnosprawnych (liczba uczestników – 5).
Przekazywanie informacji organizacjom pozarządowym oraz  placówkom oświatowym na temat

Powiatowe
Centrum  Pomocy

Rodzinie
w Lubinie



realizowanego  ze  środków  PFRON  programu   pn.”  Program wyrównywania  różnic  między
regionami III”.
Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia.
Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia.
Wydawanie  orzeczeń  o  wskazaniach  do  ulg  i  uprawnień  osób  posiadających  orzeczenia
o inwalidztwie  lub niezdolności do pracy.
Wydawanie  kart  parkingowych  osobom  niepełnosprawnym  oraz  placówkom  na  podstawie
ustawy – Prawo  o ruchu drogowym.
Wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność osobom, które nie ukończyły 16
roku życia, posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

Wydawanie legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności osobom, które ukończyły
16  rok  życia,  posiadających  orzeczenia  o  stopniu  niepełnosprawności  lub  orzeczenia
o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Powiatowy Zespół
do Spraw
Orzekania

o Niepełno-
sprawności
w Lubinie

Dostosowanie  do  potrzeb  uczniów  z  niepełnosprawnością  –  podjazd  z  poręczami,  gabinet
lekarski. Organizowanie dojazdu dzieci z niepełnosprawnością ruchową do szkoły i dowozu do
domu (liczba uczestników  - 135).
Dojazdy uczniów busem szkolnym (liczba uczestników – 11).

Dostosowanie  budynku  szkoły  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  –  podjazd,  widna
(liczba uczestników  - 49).

 
Przystosowanie infrastruktury szkoły do funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Zespół Szkól
i Placówek

Oświatowych
w Lubinie

Szkoła Podstawowa
Nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi w

Lubinie
 Szkoła Podstawowa

Nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi w

Lubinie
Zespół Szkół Nr 2

im. Jana
Wyżykowskiego

w Lubinie

Zapewnienie  osobom  starszym,  chorym,  niepełnosprawnych  miejsc  w  domach  pomocy
społecznej  (DPS   w  Lubinie   liczba  uczestników  –  44,   DPS  w  innych  gminach  liczba
uczestników  - 59).

Realizacja programu „ Opieka 75+” (liczba uczestników – 5).
Pomoc  opiekunek  domowych  w  pokonywaniu  barier  technicznych  w  codziennym
funkcjonowaniu osób   niepełnosprawnych i seniorów (liczba uczestników – 29).

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

w Lubinie

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

w Lubinie

Dostosowanie pomieszczeń w obiekcie i podjazdy do obiektu dla osób niepełnosprawnych – dla
mieszkańców Domu Seniora „Przystań” oraz dla uczestników różnych projektów zleconych na
rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów (liczba uczestników – 98).

Fundacja Przystań
w Ścinawie



Kontynuacja budowy całodobowego ośrodka dla osób przewlekle, somatycznie chorych oraz
osób  niepełnosprawnych fizycznie.

Stowarzyszenie
Przyjaciół i
Rodziców

Osób
Niepełnosprawnych

„Równe Szanse”
w Lubinie

Przystosowanie świetlic należących do Ośrodka Kultury Gminy – toalety, platformy, podjazdy,
miejsca  parkingowe.

Ośrodek Kultury
Gminy Lubin

3.4. Wzrost aktywności
zawodowej osób
niepełnosprawnych

Zapewnienie  przez  Powiat  Lubiński  osobom  niepełnosprawnym,  w  tym  z  zaburzeniami
psychicznymi, niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji w zakresie pozyskania lub
przywrócenia  umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Prowadzenie  treningów  kompetencji  i  umiejętności  społecznych,  życiowych  i  osobistych
oraz  specjalistycznego  poradnictwa  w  ramach  projektu  „Bezpieczna  Przystań”  (liczba
uczestników – 5) współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament
Spraw

Społecznych
Starostwo
Powiatowe
w Lubinie

Powiatowe
Centrum

Pomocy Rodzinie
w Lubinie

Objęcie osób niepełnosprawnych indywidualnym i grupowym poradnictwem zawodowym oraz 
grupową  informacją zawodową poprzez:

- pomoc w sytuacji podejmowania decyzji zawodowych, diagnozy potencjału zawodowego i
  planowania kariery zawodowej,
- udzielanie emocjonalnego wsparcia w trudnych sytuacjach związanych z poszukiwaniem
  pracy,
- kształtowanie postaw i umiejętności niezbędnych w sytuacji poszukiwania pracy oraz
  zwiększenie samodzielności w działaniach  zmierzających do pozyskania zatrudnienia
- udostępnianie informacji zawodowej.
Usługą poradnictwa zawodowego w 2020r. objęto ogółem 25osóbniepełnosprawnych, w tym     
w ramach:
- indywidualnej porady zawodowej – 25 osób
- grupowej porady zawodowej – 4 osoby
- indywidualnej informacji zawodowej – 4osoby
- grupowej informacji zawodowej - 9 osób

Utworzenie 5 stanowisk pracy w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla
osób niepełnosprawnych.
Skierowano 4 osoby do zatrudnienia w ramach refundacji kosztów wynagrodzenia oraz składek
ZUS w ramach prac interwencyjnych.
Skierowano 2 osoby do zatrudnienia w ramach refundacji wynagrodzenia dla osób po 50 r.ż

Powiatowy Urząd
Pracy

w Lubinie



Działalność informacyjna dla osób niepełnosprawnych w zakresie miejsc zatrudnienia (7 osób
uaktywniło się zawodowo). Współpraca z podmiotami ekonomii społecznej.

Współpraca  z  Fundacją  „Eudajmonia”  z  Polkowic   realizującą  projekt  na  rzecz  osób
niepełnosprawnych – asystent osoby niepełnosprawnej (liczba uczestników - 3)

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

w Lubinie

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

w Rudnej

Organizacja praktyk zawodowych u pracodawców (liczba uczestników - 23)

Specjalny Ośrodek
Szkolno-

Wychowawczy im.
Przyjaciół Dzieci

w Szklarach
Górnych

Prowadzenie  kształcenia  młodzieży  na  poziomie  szkoły  Branżowej  I  Stopnia  dla  młodzieży
z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu  lekkim  w  zawodach  kucharz  i  pracownik
pomocniczy obsługi hotelowej (liczba uczestników – 19).

Współpraca  z  doradcą  zawodowym  w  zakresie  wsparcia  i  przygotowania  osób
niepełnosprawnych  do  podjęcia  pracy  w  zawodzie.  Umożliwienie  uzyskania  kwalifikacji
zawodowych osób niepełnosprawnych - kurs barmański (liczba uczestników – 24).

Zespół Szkół
i Placówek

Oświatowych
w Lubinie

Zespół Szkół Nr 2
im. Jana

Wyżykowskiego
w Lubinie

Wdrożenie testu pt. Profil zainteresowań zawodowych dla uczniów o obniżonych możliwościach
intelektualnych.
Przeprowadzanie  diagnoz  psychologicznych  i  pedagogicznych  w  zakresie  wyboru  kierunku
kształcenia  i zawodu.
Opracowywanie prezentacji dla szkolnych doradców zawodowych (liczba szkół – 15).
Organizacja  spotkań  z  nauczycielami  i  rodzicami  dot.  wyboru  zawodu  lub  zmiany  szkoły
ponadpodstawowej (liczba spotkań – 3).
Prowadzenie  dyżurów  telefonicznych  w  ramach,  których  udzielano  porad  edukacyjno-
zawodowych uczniom i rodzicom.

Poradnia
Psychologiczno-

Pedagogiczna
w Lubinie

Organizacja i prowadzenie zajęć z trenerem pracy (liczba uczestników - 20)

Prowadzenie praktyk w Domu Seniora „Przystań”(liczba uczestników  - 5)

Fundacja „Przystań”
w Ścinawie

Organizacja praktyk zawodowych dla uczestników warsztatu w ramach porozumienia zawartego
z LUBINPEX Sp z o.o. w Lubinie oraz Tesco Polska Spółka z o.o.w Lubinie (liczba uczestników
– 10).
Z uwagi na rozprzestrzenianie się zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV -2 rada programowa podjęła
decyzję o rezygnacji z udziału w praktykach.

WTZ „Akademia
Życia”

w Lubinie



Realizacja praktyk zawodowych w Centrum ogrodniczym „Agawa” w Lubinie , Hipermarkecie
TESCO w Lubinie oraz w zakładzie wulkanizacyjnym w Lubinie (liczba uczestników – 14).

WTZ „Przytulisko”
w Lubinie

3.5. Zapewnienie
odpowiedniej
edukacji dzieciom
i młodzieży z rożnymi
niepełnosprawnościami

Wsparcie  finansowe  niepełnosprawnej  młodzieży  w  podejmowaniu  edukacji  na  poziomach
wyższych,  celem  poprawy  ich  sytuacji  na  rynku  pracy  poprzez  realizację  pilotażowego
programu  „Aktywny  samorząd”   finansowanego  ze  środków  PFRON-  Moduł  II  -  pomoc  w
uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym .

Powiatowe
Centrum  Pomocy

Rodzinie
w Lubinie

Wychowankom  z  orzeczeniem  o  niepełnosprawności  umożliwienie  korzystania  z  forum
wsparcia,  zajęć  proponowanych  przez  placówki  oświatowe.  Udzielanie  pomocy,  w  tym
wskazówek rodzicom wychowanków, jak postępować z dzieckiem niepełnosprawnym.

Powiatowe
Centrum Opieki
i Wychowania

w Lubinie
Sporządzanie orzeczeń do celów edukacyjnych (liczba wydanych  orzeczeń – 229).
Sporządzanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju (liczba wydanych opinii – 58).
Sporządzanie diagnoz psychologicznych i pedagogicznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
(liczba diagnoz – 287).
Wydawanie zaleceń wspierających osoby niepełnosprawne i ich rodziców /opiekunów (liczba
wydanych zaleceń – 287.
Udzielanie porad specjalistycznych (liczba porad – 287).
Organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (liczba uczestników  - 109).
Zamieszczanie informacji dla rodziców na stronie internetowej poradni nt. uzyskania orzeczenia
i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (liczba informacji ok. 300).

Poradnia
Psychologiczno -

Pedagogiczna
w Lubinie

Zapewnienie  pomocy  terapeutycznej  dzieciom  i  młodzieży  niepełnosprawnej  od  momentu
stwierdzenia  niepełnosprawności,  a  rodzicom  doradztwa  w  sprawach  opiekuńczo-
wychowawczych (liczba dzieci w ośrodku wsparcia – 16, liczba dzieci w grupie żłobkowej – 2).
Organizacje  spotkań  i  imprez  integrujących  środowisko  rodzinne  dzieci  niepełnosprawnych
uczęszczających do Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego i grupy żłobkowej z środowiskiem
lokalnym (liczba wydarzeń – 4).
Udzielanie konsultacji wspomagających środowisko rodzinne dzieci niepełnosprawnych.

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

w Lubinie

Zapewnienie  nauki  w zespołach klasowych,  odpowiednich do rodzaju  niepełnosprawności  –
klasy dla dzieci z niepełnosprawności intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (liczba
uczniów – 135),  - klasy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze  dla  dzieci  z  głęboką  niepełnosprawnością  intelektualną.
Zapewnienie opieki psychologiczno- pedagogicznej uczniom oraz rodzicom.

Organizacja  zajęć  rewalidacyjnych  tj.  rozwijających  kompetencje  emocjonalno-społeczne,
usprawniających o korygujących zaburzone funkcje usprawniających rachowanie, korygujących
czytanie  i  pisanie  z  języka  polskiego,  angielskiego,  rozwijających  umiejętności  uczenia  się,
tyfloterapii, arteterapii, gimnastyki korekcyjnej, terapii eeg boifeedback, integracji sensorycznej,
surdoterapii,  logoterapii,  komunikacji  alternatywnej.  Współpraca z organizacjami społecznymi
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zespół Szkół
i Placówek

Oświatowych
w Lubinie



Realizacja  integracyjnego  modelu  nauczania  i  wychowania,  w  tym  pomoc  specjalistów,
realizacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz zajęć rewalidacyjnych
i specjalistycznych. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

Specjalny Ośrodek
Szkolno-

Wychowawczy im.
Przyjaciół Dzieci

w Szklarach
Górnych

Szkoły
Podstawowe

Nr 1 i Nr 3
z Oddziałami

Integracyjnymi
w Lubinie

Zespół Szkól Nr 1
im. prof. Bolesława

Krupińskiego
Technikum Nr 1

w Lubinie
Zespół Szkół Nr 2

im. Jana
Wyżykowskiego

w Lubinie
I Liceum

Ogólnokształcące
im. Mikołaja
Kopernika
w Lubinie
II Liceum

Ogólnokształcące
w Lubinie

Dolnośląski Zespół
Szkół w Lubinie

Wspomaganie procesu nauczania z udziałem organizacji pozarządowych działających na rzecz
osób  niepełnosprawnych  poprzez  realizację  projektu  „Społeczeństwo,  to  również  My  –
prowadzenie  rehabilitacji  osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”,  realizowany
ze środków PFRON (liczba uczestników -19)

Fundacja
im. Brata Alberta

3.6. Wzrost aktywności

społecznej seniorów

Prowadzenie  poradnictwa  psychologicznego  oraz  prawnego  dla  osób  niepełnosprawnych,
w tym starszych.

Powiatowe
Centrum

Pomocy Rodzinie
w Lubinie

Organizacja  cyklicznych  spotkań  pn.„Wzorowy  Senior”  w  Bibliotece  w  Niemstowie  (liczba
uczestników – 19).

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

w Lubinie



Stworzenie systemu pomocy rodzinom w opiece nad osobami starszymi:przygotowanie i dowóz
obiadów do miejsca zamieszka dla osób starszych niepełnosprawnych prze 5 dni w tygodniu
(liczba uczestników  - 75, liczba posiłków – 7159). Przygotowanie i wydawanie obiadów przez
6 dni w tygodniu (liczba uczestników – 369, liczba posiłków – 7599).

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

w Lubinie

Organizacja  i  prowadzenie  zajęć  m.in.  edukacyjnych,  rekreacyjnych,  kulturalnych  w ramach
Uniwersytetu Trzeciego Wieku (liczba działań – 21).

Centrum Kultury
w Rudnej

Realizacja Akadami Senioralnej Gminy Lubin (liczba uczestników – 200).
Realizacja zadania „Wybieram Teatr” (liczba uczestników – 100).
Realizacja warsztatów ceramicznych (liczba uczestników – 8)
Spotkania zespołów muzycznych działających na terenie Gminy Lubin (liczba uczestników – 100).
Konkursy wokalne i artystyczne online (liczba uczestników – 100).
Współpraca z Kołami Gospodyń działającymi na terenie Gminy Lubin (liczba uczestników – 150).

 
Ośrodek Kultury

Gminy Lubin

Przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych, plastycznych o artystycznych wraz z wystawą
prac. Przeprowadzenie zajęć jogi,  terapii  tańcem. Organizowanie spotkań teatralnych (liczba
uczestników – 42).

Fundacja „Przystań”
w Ścinawie

Organizacja parafialnej wspólnoty – chór, wspólnoty formacyjne (liczba uczestników - 50)

Parafia
Rzymskokatolicka

p.w.św. Jana
Sarkandra w Lubinie

3.7 Rozwój powiatowych 
kadr systemu wsparcia 
dla osób                           
niepełnosprawnych        
i seniorów

Rozwój kompetencji kadr systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i seniorów poprzez:

- udział w szkoleniu w zakresie wdrożenia i obsługi systemu SOW, organizowane przez PFRON
  w ramach projektu „System obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON” w ramach
  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- udział w spotkaniu konsultacyjno-szkoleniowym dotyczącym realizacji programu „Aktywny
  Samorząd”organizowanym przez Dolnośląski Oddział PFRON,
- udział w szkoleniach on-line z Systemu Obsługi Wsparcia oraz procedowania wniosku z AS
  w systemie,
- udział w szkoleniu online w zakresie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych w Systemie
  Obsługi Wsparcia.

Rozwój  współpracy  na  rzecz  wsparcia  osób  niepełnosprawnych  i  seniorów.  Współpraca
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  instytucjami  działającymi  na  rzecz  osób
niepełnosprawnych, w tym starszych.

Powiatowe
Centrum

Pomocy Rodzinie
w Lubinie

Ocena realizacji celu strategicznego nr 3 wg kryteriów TESUT



KRYTERIUM OCENA

Trafność Trafność celu strategicznego, tj. wzrost aktywności społecznej osób niepełnosprawnych ocenić należy wysoko. Cel jest
sprecyzowany na poprawę społecznego i zawodowego funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz seniorów z uwagi
na rosnącą liczbę osób niepełnosprawnych oraz ze względu na sytuację demograficzną w powiecie lubińskim.

Efektywność Cel  strategiczny  jest  właściwie  wyznaczony.  Realizacja  celu  jest  odpowiednia  do  wielkości  środków  finansowych
przeznaczonych  na  zadania  ukierunkowane  na  poprawę  społecznego  i  zawodowego  funkcjonowania  osób
niepełnosprawnych oraz seniorów.

Skuteczność Skuteczność  realizacji  celu  jest  wysoka.  Wynika  z  dużego  pakietu  działań  realizowanych  na  rzecz  osób
niepełnosprawnych oraz seniorów, które zmierzają do równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Użyteczność Użyteczność realizowanego celu jest wysoka. Pomoc osobom niepełnosprawnym jest niezbędna do prawidłowego ich
funkcjonowania w obszarze społecznym i zawodowym.

Trwałość Wyznaczony cel strategiczny jest trwały i umożliwia osobom niepełnosprawnym poprawę społecznego i zawodowego
funkcjonowania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Rekomendacje:
1) Kontynuacja celu oraz działań skierowanych na poprawę społecznego i zawodowego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, a także wsparcie

seniorów.

2) Intensyfikacja współpracy międzyinstytucjonalnej  na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych oraz seniorów w powiecie.
3) Pozyskiwanie przez instytucje oraz organizacje pozarządowe środków zewnętrznych w ramach konkursów i projektów skierowanych do osób

niepełnosprawnych, w  tym seniorów.
4) Rozbudowa infrastruktury zapewniającej  osobom niepełnosprawnym /  seniorom miejsca w domach pomocy społecznej,  dziennych domach

pomocy oraz środowiskowych domach samopomocy.

Cel strategiczny nr 4: Aktywizacja zawodowa osób dotkniętych bądź zagrożonych marginalizacją

4.1. Rozwój oferty               
wsparcia osób             
znajdujących się          
w szczególnej              
sytuacji na rynku         
pracy

Wsparcie  osób bezrobotnych poprzez poradnictwo zawodowe w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Lubinie odbywa się poprzez realizację następujących działań:
1) poradę indywidualną (liczba uczestników - 405)
2) poradę grupową (liczba uczestników– 59, liczba porad - 10)
3) indywidualna informacja zawodowa (liczba uczestników  - 95)
4) grupowa informacja zawodowa (liczba uczestników – 56, liczba grup - 5)
5) badanie Kwestionariuszem zainteresowań Zawodowych (liczba uczestników- 3)
4) badanie Narzędziem do Badania Kompetencji (liczba uczestników- 11)
Pośrednictwo pracy.
W  2020  roku  pracodawcy  zgłosili  do  urzędu  2045  ofert  pracy  na  4  366  wolnych  miejsc.
W wyniku skierowania przez urząd pracę podjęło 339 osób.

Najczęściej  zgłaszane oferty  pracy  to:  ślusarz  (296),  pozostali  pracownicy  wykonujące  prace
proste  (206),  magazynier  (201),  spawacz  (135),  sprzedawca  (123)_,  pomocniczy  pracownik

Powiatowy Urząd
Pracy

w Lubnie



budowlany (116), operator z automatyzowanej linii produkcyjnej (115), pomoc kuchenna (107),
murarz (98), elektromonter instalacji elektrycznej (88), brukarz (75), robotnik gospodarczy (74),
operator  maszyn  i  urządzeń  do  przeróbki  rud  (72),  sprzątaczka  (69),  pozostali  operatorzy
i urządzeń produkcyjnych (60), kierowca samochodu dostawczego (58), technik prac biurowych
(głównie  staże  –  57),  elektryk  (54),  technolog  robót  wykończeniowych  w  budownictwie  (46),
policjant (30).
Organizacja i finansowanie staży, szkoleń, egzaminów, studiów podyplomowych.
W 2020 roku PUP w Lubinie skierował osoby bezrobotne do odbycia:
- staży zawodowych (liczba uczestników-130)
- szkoleń oraz egzaminów (liczba uczestników -25)
Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia, będące odpowiedzią na zapotrzebowanie
na  pracowników  lokalnego  rynku  pracy:  prawa  jazdy  kat.  D  wraz  z  kwalifikacją  wstępną
przyspieszoną do kat. D, prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do kat. C,
prawo jazdy kat. C+E, kurs florystyczny i operator koparki-ładowarki
Przyznawania i finansowanie bonów (stażowych, szkoleniowych, na zasiedlenie, 
zatrudnieniowych).
Bony stażowe (liczba uczestników–4, ogółem 32.400,00 zł)
Bony na zasiedlenie (liczba uczestników –37, ogółem 322.100,00 zł)
Bony zatrudnieniowe (liczba uczestników–1, ogółem 11.500,00 zł)
Organizacja i finansowanie subsydiowanych miejsc pracy.
Prace interwencyjne (liczba uczestników–125, ogółem 488.500,00 zł)
Refundacje wynagrodzeń osób po 50 roku życia (liczba uczestników –15, ogółem 150.000,00 zł)
Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy (liczba stanowisk- 60, ogółem 1. 612.200,00 zł)
Dofinansowanie wynagrodzeń repatrianta (liczba uczestników– 3, ogółem 45.100,00zł)
Organizacja i finansowanie prac społecznie użytecznych (liczba uczestników- 33).
Promocja aktywnych postaw na rynku pracy prowadzona przez doradców zawodowych.
Realizacja prac społecznie użytecznych przez okres 4miesięcy (liczba uczestników – 12).
Realizacja programu Aktywizacja i Integracja przez okres 2 miesięcy (liczba uczestników – 11).

Realizacja prac społecznie użytecznych (liczba uczestników – 10).

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

w Lubinie
Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej
w Rudnej

Współpraca  ze  Schroniskiem  dla  bezdomnych  mężczyzn  w  Lubinie  w  zakresie  aktywizacji
i  przeciwdziałania  marginalizacji  społecznej  poprzez:  uczestnictwo  w  kosztach  pobytu
w  schronisku  dla  bezdomnych,  realizacja  pomocy  finansowej,  praca  socjalna  z  osobami
bezdomnymi oraz długotrwale bezdomnymi.

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

w Lubinie

Zatrudnienie  osób  skierowanych  przez  PUP w Lubinie  na stanowiska,  tj.  opiekun  medyczny,
terapeuta  zajęciowy,  kucharz,  kierownik  administracji,  salowa,  pracownik  biurowy  (liczba
uczestników - 14)

Fundacja „Przystań”
w Ścinawie

4.2 Rozwój aktywności
zawodowej w oparciu
o przedsiębiorczość

Promocja samozatrudnienia.
Promocja źródeł wspierających uruchomienie działalności na własny rachunek-udzielanie dotacji
na  działalność  gospodarczą  z  Funduszu  Pracy,  w  ramach  projektów  współfinansowanych

Powiatowy Urząd
Pracy



indywidualną ze środków Unii Europejskiej oraz dodatkowo pozyskanych w ramach rezerwy Ministra Rodziny
Pracy i  Polityki  Społecznej.  Ponadto zainteresowane osoby kierowane są również do PIFE –
Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Legnicy oraz Głogowie, gdzie mogą uzyskać
informacje o innych podmiotach udzielających wsparcia ze środków Unii Europejskiej.
Udzielanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej (liczba osób –96).

w Lubinie

Aktywizacja  zawodowa  prowadzona  w  ramach  Spółdzielni  Socjalnej  LUX–przedsiębiorstwo
ekonomii społecznej (liczba uczestników – 5).

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

w Lubinie

Poradnictwo realizowane przez doradcę zawodowego.

Zespół Szkól nr 1
im. prof. Bolesława

 Krupińskiego
Technikum Nr 1

w Lubinie

4.3. Rozwój zasobów   
ludzkich Powiatu         
Lubińskiego

Sporządzenie Monitoringu Zawodowego Deficytowych i Nadwyżkowych oraz przeprowadzenie
badania  „Barometr  zawodów”.  Opracowanie  Planu  szkoleń  m.in.  na  podstawie  ankiet
rozsyłanych do pracodawców, których celem jest określenie zapotrzebowania pracodawców na
określone zawody.
Świadczenie pomocy pracodawcom w poszukiwaniu pracowników.
Diagnozowanie postaw i oczekiwań osób bezrobotnych. Sporządzanie wykazu potrzeb 
szkoleniowych osób uprawnionych oraz listy zawodów i specjalności z uwzględnieniem 
kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku 
pracy.
Promocja  i  finansowanie  szkoleń,  kursów,  studiów  podyplomowych  dla  osób  pracujących
i pracodawców  w ramach systemu Krajowego Funduszu Szkoleniowego (PUP w Lubinie w 2020
r. pozyskał łączną kwotę 900000,00 zł i podpisał umowy z 82 Pracodawcami, na finansowanie
kosztów kształcenia ustawicznego   dla 480 osób).

Powiatowy Urząd
Pracy

w Lubinie

4.4 Rozwój powiatowych 
kadr systemu               
wsparcia                       
bezrobotnych

Rozwój umiejętności kadr systemu wsparcia bezrobotnych.

Pracownicy PUP, którzy zajmują się obsługą osób bezrobotnych (doradcy klienta indywidualnego)
są systematycznie kierowani na szkolenia podnoszące ich kwalifikacje. Są to szkolenia z zakresu
obowiązujących przepisów prawa. Doradcy klienta są również kierowani na szkolenia z zakresu
poradnictwa zawodowego, aby skutecznie pomóc bezrobotnym w powrocie na rynek pracy.
Pozyskiwanie  dodatkowych  środków  (krajowych  oraz  unijnych)  na  aktywne  formy
przeciwdziałania  bezrobociu, środki pozyskane:
- z MRPiPS w wysokości 1 059 823,22 zł na finansowanie programów na rzecz promocji
  zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2020 roku;
- w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w wysokości 1 660 368,46 zł dla
  osób bezrobotnych do 30 roku życia,
- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w wysokości
 1 518 608,32 zł dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia znajdujących się w szczególnej
  sytuacji na rynku pracy.

Powiatowy Urząd
Pracy

w Lubinie



Ponadto PUP w roku 2020 dysponował środkami na aktywizację osób bezrobotnych dodatkowo
pozyskanymi w ramach rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:
- 48 8000,00 zł dla bezrobotnych mieszkańców z terenów wiejskich
- 59 4000,00 zł dla osób bezrobotnych, które utraciły źródło zarobkowania w związku z pandemią
COVID-19.
Urząd dysponował również kwotą 350 000,00 zł na zadania związane z aktywizacją zawodową
osób bezrobotnych oraz  poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu  posiadających
orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności finansowanych ze środków PFRON.
W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego tj. na szkolenia pracodawców i ich pracowników
Urząd  w 2020roku otrzymał kwotę 900 000,00 zł.
W 2020 r. PUP  realizował zadania dot. aktywizacji zawodowej repatriantów. Na ten cel Urząd
otrzymał  45139,07 zł w ramach rezerwy celowej budżetu Państwa „Pomoc dla repatriantów”.
36  100  000,00  zł  PUP  pozyskał  na  zadania  związane  z  realizacją  tarczy  antykryzysowej
w związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19, tj.:
- pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na mikro
  przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych,
- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy
  będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników,
- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia
  społeczne należnych od tych wynagrodzeń, dla przedsiębiorców organizacji pozarządowych,
  podmiotów pożytku publicznego oraz kościelnych osób prawnych
- dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro
  przedsiębiorców i małych przedsiębiorców w ramach Tarczy Branżowej.

Ocena realizacji celu strategicznego nr 4 wg kryteriów TESUT

KRYTERIUM OCENA

Trafność Trafność  celu  strategicznego,  tj.  aktywizacja  zawodowa osób  dotkniętych  bądź zagrożonych  marginalizacją  można
ocenić wysoko. Cel  jest  odpowiednio  wyznaczony w odniesieniu do zadań pomocy społecznej,  a  także do działań
ukierunkowanych  na  życiowe  usamodzielnienie  osób  i  rodzin  będących  w  trudnej  sytuacji  i  ich  integrację
ze środowiskiem.

Efektywność Efektywność realizacji celu w obszarze aktywizacji zawodowej należy ocenić wysoko.

Skuteczność Ocena skuteczności wyznaczonego celu jest wysoka. Na ocenę wpływ mają wielokierunkowe działania mające na celu
pomoc osobom wykluczonym społecznie, realizowane przy współpracy wielu podmiotów i instytucji.

Użyteczność Użyteczność określonego celu strategicznego oraz podejmowanych działań jest wysoka, wiąże się z aktywizacją osób
znajdujących  się  w  szczególnej  sytuacji  na  rynku  pracy,  w  tym  osób  młodych,  niepełnosprawnych,  kobiet  czy
bezrobotnych długotrwale.

Trwałość Trwałość  celu  jest  wysoka.  Z  uwagi  na  fakt  kierowania  pomocy do osób  znajdujących  się  w szczególnej  sytuacji
na rynku pracy i ich aktywizację. W większości przypadków oferowana pomoc jest skuteczna, a efekty podejmowanych



działań należy uznać za trwałe.

Rekomendacje:

1. Kontynuacja celu z uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia oraz poszukiwania innowacji społecznych pozwalających wzmocnić 
oddziaływania ukierunkowane na aktywizację zawodową osób dotkniętych lub zagrożonych marginalizacją.

2. Kontynuacja celu ze zwróceniem uwagi na pomoc osobom znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osób młodych bądź 
             niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uwaga:  

Realizatorzy – Powiat Lubiński oraz jednostki organizacyjne Powiatu.

Partnerzy      – instytucje, ośrodki pomocy społecznej, Parafie, organizacje pozarządowe współrealizujące zadania określone w ww. Strategii.


