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WPROWADZENIE I DEFINICJE 
 
 
 

Jednym z najważniejszych instrumentów, przypisanych samorządom w związku z re-
formą ustrojową państwa, jest zadanie tworzenia powiatowych strategii rozwiązywania pro-
blemów społecznych. Strategia ze swej natury nie jest statycznym monolitem, lecz doku-
mentem opartym na szerokich konsultacjach społecznych, prowadzonych ustawicznie  
z podmiotami działającym na rzecz aktywizacji społeczno zawodowej, przeciwdziałającymi 
wykluczeniu społecznemu i zawodowemu, organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi 
w tym sektorze, pracodawcami, najważniejszymi interesariuszami oraz szeroką opinią spo-
łeczną Powiatu Szydłowieckiego. Jest dynamicznym procesem diagnozowania problemów  
społecznych,  stawiania  sobie   celów i zadań oraz wyboru najbardziej efektywnych ścieżek 
realizacji. 

Opracowanie strategii ma służyć ukierunkowaniu działania władz lokalnych i instytu-
cji pomocy społecznej dla poprawy jakości życia w danej społeczności. Założeniem strate-
gii jest przejście od modelu  pomocy społecznej, którego zasadniczą funkcją było udziela-
nie wsparcia finansowego, do modelu nastawionego na wzmocnienie postaw aktywnych 
oraz wspieranie osób i rodzin zgłaszających się o pomoc w rozwiązywaniu problemów. 
Duże znaczenie ma więc różnego rodzaju poradnictwo oraz wyspecjalizowana praca so-
cjalna nakierowana na całą rodzinę, gdyż zmiany w jej funkcjonowaniu stanowią szansę na 
to, że następne pokolenie nie zasili szeregów beneficjentów pomocy społecznej. 

Cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych są zgodne ze Strategią Rozwoju 
Powiatu Szydłowieckiego oraz ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego. 

Potencjałem dającym gwarancję skutecznej realizacji strategii jest kadra pomocy spo-
łecznej, której kwalifikacje, predyspozycje, doświadczenie oraz znajomość problemów Spo-
łecznych Powiatu Szydłowieckiego umożliwiło właściwą diagnozę oraz stanowi gwarancje 
skutecznego osiągnięcia przyjętych celów. 

Dokument Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych stanowi podstawo-
wy dokument planowania strategicznego w sferze społecznej Powiatu Szydłowieckiego  
i jest istotnym etapem budowy programu rozwoju w oparciu o zasady zrównoważonego  
i trwałego rozwoju. Strategia formułuje atrakcyjne i pobudzające do aktywnego działania na 
rzecz rozwoju Powiatu i uzyskania wysokiej pozycji cele strategiczne i operacyjne, a także zadania 
i projekty realizacyjne.  

W zamyśle władz Powiatu Szydłowieckiego opracowanie Powiatowej Strategii Rozwiązy-
wania Problemów Społecznych ma służyć mobilizacji społeczności Powiatu, grup interesów, 
organizacji pozarządowych i innych wokół realizacji przyjętych celów rozwoju. Strategia ma 
posłużyć również pozyskiwaniu zewnętrznego wsparcia finansowego z funduszy struktu-
ralnych na realizację celów w niej zawartych.  

Potrzeba posiadania Strategii wynika z art. 19 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004r., poz. 593, z późniejszymi zmianami), zgodnie 
z którym zadaniem własnym powiatu jest opracowanie i realizacja powiatowej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych, ale także ze standardów europejskich oraz prag-
matycznego punktu widzenia. Powinna ona być skutecznym narzędziem aktywizującym 
proces rozwoju Powiatu. Dzięki powiązaniu celów z zadaniami i projektami zapewniona 
zostanie kompleksowość działań oraz znacznie lepsza efektywność gospodarowania zaso-
bami i środkami finansowymi. Planowanie, monitorowanie i ocena realizacji celów w połą-
czeniu z jawnością życia publicznego będą sprzyjać wyzwalaniu aktywności i integracji spo-
łeczności lokalnej wokół realizowanych przez samorząd Powiatu zadań w sferze społecz-
nej. 
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Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma równocześnie pozwolić 
wspólnocie powiatowej wypracować właściwe dla siebie systemy wsparcia uruchamiane  
w wypadku pojawienia się problemów społecznych lub wówczas, gdy jednostka lub grupa 
znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, której przezwyciężenie wykracza poza ich własne 
środki, możliwości i uprawnienia. Celem głównym jest zatem dbałość o to, by jednostki  
i rodziny (zwłaszcza żyjące w trudnych warunkach) miały dostęp do systemu wsparcia spo-
łecznego i zasobów społecznych umożliwiających osiągnięcie potencjału koniecznego do 
samodzielnego funkcjonowania. Wsparcie może mieć charakter materialny – pieniądze, 
mieszkanie, żywność, opieka domowa i instytucjonalna, transport, odzież, jak i niematerial-
ny – wiedza, odwaga, pomysłowość, inicjatywa, zachęta, humanizm, empatia. 
 
 
Zasady opracowywania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecz-
nych 

 
Przygotowaniu dokumentu Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to-

warzyszyły zasady: 
a) samorządności terytorialnej, oznaczającej skuteczne prawo samorządów do sa-

modzielnego kształtowania polityki zmierzającej do poprawy sytuacji mieszkań-
ców; 

b) subsydiarności (pomocniczości); 
c) współodpowiedzialności administracji rządowej, samorządów terytorialnych, 

podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i mieszkańców za jedno-
znaczne określenie obowiązków i praw wszystkich podmiotów; 

d) nienaruszalności własności oraz ochrony prywatnych interesów, z zachowaniem 
możliwości interwencji rządu dla realizacji nadrzędnych celów publicznych, 

e) uwzględniania mechanizmów rynkowych; 
f) dostosowania założeń programowych, regulacji prawnych i standardów do uzna-

nych zasad i norm międzynarodowych; 
g) jawności, akceptacji i kontroli społecznej wszelkich działań publicznych. 

 
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych powinna być dokumentem „żywym”  
nie zaś statycznym monolitem i jednocześnie przedsięwzięciem integrującym społeczność 
Powiatu. Stąd przyjęto, że będzie ona: 

 budowana w oparciu o wiedzę środowisk samorządu powiatowego, lokalnych 
liderów i ekspertów zewnętrznych  

 miała uspołeczniony charakter, co oznacza że ma powstawać i podlegać weryfi-
kacji przy aktywnym uczestnictwie lokalnych środowisk, 

 spójna z dokumentami programowymi w zakresie rozwoju regionalnego i roz-
woju kraju, 

 przekładać wyznaczone cele na konkretne programy realizacyjne oparte o zasa-
dy SMART (specyficzne – ang. specific, mierzalne – ang. measurable, uzgod-
nione – ang. agreed, wykonalne – ang. real, określone w czasie – ang. timed) 

 dokumentem „kroczącym” tj. podlegającym aktualizacji na podstawie okresowej 
oceny postępów w realizacji celów,  

 zachowywać nadrzędność w stosunku do innych dokumentów Powiatowych  
w sferze społecznej. 
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Proces prac nad Strategią 
 
Prace nad przygotowaniem dokumentu Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych (rysunek 0.1) rozpoczęto od analizy istniejących uwarunkowań. Na tej podstawie 
dokonano diagnozy stanu Powiatu Szydłowieckiego w sferze społecznej. Wyznaczono cele 
strategiczne i operacyjne. Następnie zidentyfikowano zadania i projekty realizacyjne służące po-
prawie sytuacji na obszarze Powiatu Szydłowieckiego. Wśród zadań i projektów wybrano 
priorytety pozwalające na ich zhierarchizowanie. Zdefiniowano plan finansowy na okres 
programowania 2008-2013 oraz oczekiwane wskaźniki osiągnięć. W kontekście przyjętych 
celów oraz zdefiniowanych zadań do realizacji określono system wdrażania, monitoringu, 
oceny i aktualizacji. Sformułowane zostały również sposoby inicjowania współpracy po-
między sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi. 

 
Rysunek 0.1 

Schemat procesu tworzenia i realizacji  
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Definicje 
 
Dla pełnej przejrzystości dokumentu Strategii przedstawiono poniżej słownik stoso-

wanych terminów. 
 

Analiza kosztów i korzyści – Procedura oceny celowości realizacji projektu poprzez po-
równywanie korzyści i kosztów. 

Analiza SWOT – Metoda pozwalająca przeanalizować atuty i słabości regionu wobec 
szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie. Skrót SWOT pochodzi od pierw-
szych liter angielskich słów: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), 
opportunities (szanse), threats (zagrożenia). 

Cele – Określenie w fazie wstępnej przygotowania projektu, planowanych efektów, jakie 
ma przynieść dane działanie o charakterze publicznym. 
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Cel strategiczny – cel najwyższego rzędu w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Powiatu Szydłowieckiego określający stan, jaki chcemy osiągnąć w roku 2013 po-
przez osiąganie celów szczegółowych i kierunkowych. 

Cel operacyjny – cel podporządkowany celowi strategicznemu wskazujący kierunkowe działa-
nia lub stany docelowe, który powinien być skojarzony z konkretnymi zadaniami 
i projektami realizacyjnymi. 

Fundusz dotacji – Typ projektu o charakterze funduszu dotacji skierowanego na realizację 
konkretnego zagadnienia. W przypadku projektu tego typu operator funduszu 
rozdzielający dotacje pomiędzy odbiorców ostatecznych uznawany jest za bene-
ficjenta końcowego pomocy. 

Fundusze Strukturalne – Zasób finansowy UE umożliwiający pomoc w restrukturyzacji  
i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drogą interwencji w kluczo-
wych sektorach i regionach (poprawa struktury). Na fundusze strukturalne skła-
dają się: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fun-
dusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFO-
iGR) oraz Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIWR). 

Monitorowanie – Proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych infor-
macji finansowych i statystycznych dotyczących wdrażania projektów, którego 
celem jest zapewnienie zgodności realizacji projektów i programu z wcześniej za-
twierdzonymi założeniami realizacji. 

Pomoc publiczna - Pomoc udzielana przedsiębiorcom ze środków, spełniająca następują-
ce warunki: przekazanie środków publicznych, korzyści dla wzrostu rozwoju 
Powiatu, spełnianie wymogu powszechnej dostępności, wpływ na konkurencję  
i handel 

Priorytet – zadanie i projekt o najwyższej randze, którego realizacji nadaje się przywilej 
pierwszeństwa. 

Programowanie – Proces organizowania, podejmowania decyzji i finansowania, prowa-
dzony w kilku etapach w celu wdrażania, na bazie wieloletniej współpracy, 
wspólnych działań Wspólnoty i państw członkowskich dla osiągnięcia określo-
nych celów znajdujący wyraz w przygotowaniu dokumentów programowych. 

Projekt – zbiór działań wskazujący przedmiot przedsięwzięcia, osobę odpowiedzialną za 
wykonanie i nadzór, harmonogram realizacji, koszt realizacji i źródła finansowa-
nia oraz wskaźniki oceny stopnia osiągnięcia wyznaczonych celów. 

Region – w potocznym znaczeniu obszar Województwa Mazowieckiego 
Rozwój zrównoważony i trwały – rozwój mieszkańców i tkanki Powiatu wraz z całą 

jego infrastrukturą, odbywający się w sposób harmonizujący rozwój gospodarczy 
z potrzebami w sferze społecznej oraz przy zachowaniu i ochronie sfery ekolo-
gicznoprzestrzennej, czyli bez szkodzenia środowisku naturalnemu. 

Sfera – jeden z trzech obszarów (sfera gospodarcza, społeczna, ekologicznoprzestrzenna) 
działalności wspólnoty samorządowej, w których aktywność powinna być wza-
jemnie zharmonizowana, pozwalając osiągać zrównoważony rozwój. 

SMART – programy, projekty i zadania są specyficzne (ang. specific), mierzalne (ang. measura-
ble), uzgodnione (ang. agreed), wykonalne (ang. real), określone w czasie (ang. ti-
med). 

Wskaźnik – narzędzie pomiaru osiągnięcia celu lub realizacji zadań i projektów.  
Zadanie – podstawowa jednostka realizacyjna służąca poprawie sytuacji na obszarze Po-

wiatu Szydłowieckiego oraz osiąganiu wyznaczonych celów wskazująca przedmiot 
zadania, osobę odpowiedzialną za wykonanie i nadzór, harmonogram realizacji, 
koszt realizacji i źródła finansowania.  


