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Rozdział 4. 
 

CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE 
 
 
 
Wizja: Doskonalimy system pomocy społecznej w Powiecie Szydłowieckim, aby zli-
kwidować zjawisko marginalizacji oraz poprawić standard życia wszystkich miesz-
kańców powiatu 
 
 
4.1. Hierarchia celów 
 

Cele strategiczne określające stany, których osiągnięcie w poszczególnych sferach funk-
cjonowania Powiatu Szydłowieckiego społeczność lokalna uznaje za pożądane. Na podsta-
wie przeprowadzonych konsultacji określono w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Powiatu Szydłowieckiego 5 celów strategicznych. 

Cele operacyjne konkretyzują wizje sformułowane w poszczególnych celach strategicznych 
Powiatu Szydłowieckiego w kontekście zidentyfikowanych głównych problemów w sferze 
społecznej. Dla realizacji celów strategicznych określono 28 wynikających z nich celów operacyj-
nych. Wśród celów operacyjnych wyodrębniono 7 priorytetów rozwiązywania problemów spo-
łecznych Powiatu Szydłowieckiego. 
Z kolei cele operacyjne zostały rozpisane w rozdziale piątym na listę zidentyfikowanych zadań, 
które mają ukazywać konkretne efekty, które Powiat Szydłowiecki chce osiągnąć w okresie 
objętym Strategią.  

Sformułowane w procesie społeczno-eksperckim cele strategiczne i operacyjne zostały za-
prezentowane w tablicach 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 oraz 4.5 (cele operacyjne, które w rozdziale 5 są 
opisane jako priorytety rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Szydłowieckiego, 
wyróżniono w tablicach ciemniejszym tłem). 

 
Tablica 4.1 

 
KARTA CELU STRATEGICZNEGO 1 

Wyrównane szanse życiowe osób niepełnosprawnych 
 

Cel strategiczny Cele operacyjne 

1. Wyrównane szanse 
życiowe osób niepełno-
sprawnych 

1.1. Efektywny i adekwatny do potrzeb system wcze-
snej integracji i interwencji 

1.2. Wdrożone nowoczesne technologie umożliwiające 
kształcenie zawodowe osób niepełnosprawnych 

1.3. Rynek pracy otwarty na osoby niepełnosprawne, po-
zbawiony dyskryminacji i przystosowany technicznie do 
potrzeb niepełnosprawnych 
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1.4 Skutecznie wyedukowani mieszkańcy powiatu w zakre-
sie rozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych 

1.5 Wypromowane prawa i potrzeby osób niepełnospraw-
nych oraz wdrożone poradnictwo obywatelskie w tym za-
kresie 

1.6 Społeczność lokalna otwarta na niepełnosprawnych 

1.7 Funkcjonujący Dzienny Dom Pobytu dla Osób Star-
szych oraz  Środowiskowy Dom Dziennego Pobytu dla 
Osób Psychicznie Chorych 

1.8 Likwidacja barier architektonicznych 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych 
 

 
Tablica 4.2 

 
KARTA CELU STRATEGICZNEGO 2 

Sprawny system rozwiązywania lokalnych problemów społecznych 
 

Cel strategiczny Cele operacyjne 

2. Sprawny system roz-
wiązywania lokalnych 
problemów społecznych 

2.1. Sprawny system profesjonalnego poradnictwa ro-
dzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej 

2.2. Sprawny kompleksowy system pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej, socjalnej i prawnej rodzinie 

2.3. Funkcjonujące grupy wsparcia i szkoła dla rodziców 

2.4. Sprawny kompleksowy system rodzinnej opieki za-
stępczej, placówek opieki dziennej oraz systemowej terapii 
rodzinnej. 

2.5 Skutecznie funkcjonująca edukacja publiczna i progra-
my profilaktyczne 

2.6 Funkcjonująca poradnia leczenia uzależnionych od 
środków odurzających 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych 

 
 
 

 
Tablica 4.3 
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KARTA CELU STRATEGICZNEGO 3 
Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich 

 

Cel strategiczny Cele operacyjne 

3. Gospodarka i Rynek 
Pracy Otwarty dla 
Wszystkich 

3.1. Wysoki poziom aktywności zawodowej w Powiecie 
Szydłowieckim 

3.2. Wyższy poziom dostępności do zatrudnienia 

3.3. Wypromowana przedsiębiorczość i samozatrud-
nienie 

3.4. Wyższy poziom mobilności zawodowej i przestrzennej  

3.5 Wyższe kwalifikacje pracowników 

3.6 Większa ilość przedsiębiorstw usługowych i inwe-
storów w Powiecie Szydłowieckim 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych 

 
 
 

 
Tablica 4.4 

 
KARTA CELU STRATEGICZNEGO 4 

Rozwój Wykształcenia i Kompetencji 
 

Cel strategiczny Cele operacyjne 

4. Rozwój Edukacji, Wy-
kształcenia i Kompeten-
cji 

4.1. Wyrównane szanse edukacyjne 

4.2. Wyższa jakość kształcenia zawodowego 

4.3. Upowszechnione kształcenie ustawiczne 

4.4. Podwyższone kwalifikacje kadr systemu oświaty 

4.5. Podniesiony poziom wykształcenia i aktywności 
mieszkańców obszarów wiejskich 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych 

 
 
 

Tablica 4.5 
 

KARTA CELU STRATEGICZNEGO 5 
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Promocja Integracji Społecznej 
 

Cel strategiczny Cele operacyjne 

5. Promocja Integracji 
Społecznej 

5.1. Rozwinięta i upowszechniona aktywna integracja spo-
łeczna 

5.2. Zaktywizowane zawodowo i społecznie osoby za-
grożone wykluczeniem 

5.3. Rozwinięte inicjatywy na rzecz aktywizacji i integracji 
społeczności lokalnych. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych 

 
 

 
 

4.2. Uzasadnienie wyboru celów strategicznych 
 
 

4.2.1. Cel strategiczny Wyrównane szanse życiowe osób niepełno-
sprawnych 

 

Niski poziom wykształcenia wśród osób niepełnosprawnych przekłada się na wyso-
kie bezrobocie, szczególnie długotrwałe. Jednocześnie rocznie niewielu niepełnosprawnych 
bezrobotnych korzysta ze szkoleń, a liczba przeszkolonych w ciągu ostatnich lat wykazuje 
tendencję spadkową. 

W zbiorowości bezrobotnych osób niepełnosprawnych udział kobiet jest od lat 
mniejszy niż udział mężczyzn (odwrotnie niż w zbiorowości osób sprawnych). Bezrobotne 
kobiety niepełnosprawne nieco częściej jednak niż mężczyźni pozostają długotrwale bezro-
botne. Na przeszkodzie w uzyskaniu pracy przez osoby niepełnosprawne stoją też uprze-
dzenia i stereotypy. Wiedza pracodawców, zarówno w zakresie rozwiązań prawnych wspie-
rających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, jak też problemów wynikających z niepeł-
nosprawności jest zdecydowanie niewystarczająca. Zmiana stosunku pracodawców i pełno-
sprawnych pracowników do osób niepełnosprawnych jest jednym z warunków procesu 
wyrównywania szans i integracji zawodowej i społecznej. Wyniki dostępnych badań wyraź-
nie wskazują na niechęć pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych o poważ-
nych dysfunkcjach, bądź wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy, ze względu na brak 
doświadczenia zawodowego. 

Niezbędne jest zatem oddziaływanie na pracodawców w zakresie zatrudniania osób 
niepełnosprawnych, a z drugiej strony upowszechnianie zatrudniania osób niepełnospraw-
nych, między innymi poprzez oddziaływanie na osoby pełnosprawne i wspieranie praco-
dawców podejmujących działania informacyjne wobec personelu w zakresie pracy i współ-
pracy z osobami niepełnosprawnymi. 

Wysoki wskaźnik bierności zawodowej osób niepełnosprawnych plasuje te osoby po 
stronie konsumentów świadczeń społecznych. Ograniczenia wynikające z niepełnospraw-
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ności utrudniają lub uniemożliwiają podjęcie zatrudnienia w tradycyjnym systemie organi-
zacji pracy. Rozpoznanie możliwości zastosowania elastycznych i alternatywnych form za-
trudniania oraz wspieranie samodzielnej działalności gospodarczej może zmienić tę sytu-
ację. W tym celu konieczne jest: 

 podniesienie zawodowych kwalifikacji osób niepełnosprawnych, 

 zwiększenie ich własnej zawodowej aktywności, 

 promowanie różnych, w tym alternatywnych i elastycznych, form zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, 

 poszukiwanie rozwiązań, umożliwiających podjęcie pracy osobom, które ze względu na 
niepełnosprawność mogą mieć trudności w dostosowaniu się do tradycyjnej organizacji 
pracy. 

Skuteczność tych działań może zostać zwiększona poprzez wykorzystanie przy ich 
realizacji nowych technologii (w szczególności związanych z zastosowaniem technik infor-
matycznych i sieci Internet).  

Niezbędne jest doskonalenie doradztwa i poradnictwa zawodowego poprzez między 
innymi określanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej osób niepełnosprawnych, 
kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z pracodawcami i poszukiwania 
miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz wspierania osób niepełnosprawnych w 
pierwszych tygodniach (przez sześć miesięcy) ich zatrudnienia. Konieczne jest również 
wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w formie podnoszenia kwalifikacji i umie-
jętności w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi pracowników prywatnych biur pracy, 
agencji pracy czasowej oraz poprzez dokształcanie w zakresie poradnictwa zawodowego 
osób działających w organizacjach pozarządowych zajmujących się promocją zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych. 

Wielość podmiotów działających w obszarze rynku pracy oraz różnorodność podej-
mowanych przez nie działań przy jednoczesnym braku na bieżąco uaktualnianych baz da-
nych sprawia, że informacje są rozproszone i trudno dostępne zarówno na poziomie indy-
widualnym (usług dla jednostki), jak też w zakresie kształtowania i monitorowania realizacji 
polityki rynku pracy. Stworzenie centralnej i regionalnych baz danych dotyczących niepeł-
nosprawności (między innymi osób niepełnosprawnych, służb i instytucji rynku pracy) 
umożliwi dostęp do właściwej i aktualnej informacji, istotnie przyczyniając się do skutecz-
ności działania. 

Elementem działań promujących zatrudnianie osób niepełnosprawnych są też staże 
pracy i inne formy zatrudnienia subsydiowanego. Mogą one stać się skutecznym instrumen-
tem pozyskiwania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, gdyż umożliwiają zdobycie 
niezbędnych w pracy umiejętności bezpośrednio u potencjalnego pracodawcy. Jednocze-
śnie minimalizują ryzyko po stronie pracodawcy, pozwalając na podjęcie zindywidualizo-
wanej decyzji o zatrudnieniu, opartej na ocenie przebiegu stażu i wolnej od obiegowych 
opinii i stereotypów. Jest to szczególna szansa dla osób niepełnosprawnych wchodzących 
po raz pierwszy na rynek pracy oraz długotrwale bezrobotnych. 
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4.2.2. Cel strategiczny Sprawny system rozwiązywania lokalnych pro-
blemów społecznych 

 

Ważnym elementem wsparcia jest eliminowanie różnego rodzaju barier (organizacyjnych, 
prawnych czy psychologicznych) na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem spo-
łecznym. Problem ten dotyczy przede wszystkim osób niepełnosprawnych, długotrwale 
bezrobotnych, imigrantów, osób opuszczających placówki opieki zastępczej czy zakłady 
karne, postrzeganych w sposób stereotypowy przez pracodawców i otoczenie społeczne 
jako pracownicy mniej dyspozycyjni oraz mobilni zawodowo. Wobec tych osób zostaną 
zastosowane instrumenty aktywnej integracji, mające na celu przywrócenie osób wykluczo-
nych na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie zdolno-
ści lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie 
przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług spo-
łecznych, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

Istotne jest również tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi adaptacyjnych form 
zatrudnienia, w tym w sektorze ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe, spółdziel-
nie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne), która łącząc cele 
społeczne z ekonomicznymi stanowi skuteczny instrument aktywizacji osób doświadczają-
cych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. W tym kontekście 
kluczowe znaczenie ma wspieranie przedsiębiorczości społecznej i podmiotów działających 
na rzecz jej rozwoju, m.in. poprzez doradztwo, szkolenia oraz usługi finansowo - prawne.  

W celu zapewnienia właściwych warunków dla realizacji przez instytucje pomocy i integra-
cji społecznej (jednostki organizacyjne pomocy społecznej, jednostki zatrudnienia socjalne-
go, organizacje pozarządowe) zadań z zakresu aktywnej integracji. 

 
 
4.2.3. Cel strategiczny Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich 

 
Zmiany zachodzące obecnie na rynku pracy, wynikające m.in. z czynników demogra-

ficznych, strukturalnych i ekonomicznych, warunkują konieczność podjęcia efektywnych 
działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób 
biernych zawodowo. Jednocześnie skuteczność podejmowanych działań zależy w dużym 
stopniu od koncentracji wsparcia na wybranych grupach docelowych, tj. takich, które do-
świadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pra-
cy. Dlatego też wsparcie podejmowane w ramach tej wiązki celów powinno być kierowane 
przede wszystkim do osób długotrwale bezrobotnych, młodzieży do 25 roku życia, osób 
niepełnosprawnych, kobiet powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek 
pracy, jak również do osób w tzw. wieku niemobilnym, tj. tych, które ukończyły 45 rok 
życia. Istotnym problemem polskiego rynku pracy jest również występowanie bezrobocia 
ukrytego na wsi. Wymogi modernizującej się gospodarki, warunkują konieczność zmiany 
struktury zatrudnienia na obszarach wiejskich. Wsparcie powinno być zatem kierowane 
również do osób pozostających bez zatrudnienia, które zamieszkują na obszarach wiejskich 
(w tym zwłaszcza na terenach popegeerowskich, na których poziom bezrobocia jest szcze-
gólnie wysoki) oraz prowadzić do zdobycia przez nich kwalifikacji niezbędnych do podjęcia 
zatrudnienia w zawodach pozarolniczych. Skuteczność podejmowanych działań zależy 
również od właściwego zdiagnozowania potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz 
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od dopasowania do nich odpowiednich instrumentów i form wsparcia , uwzględniających 
specyfikę i potrzeby rynku pracy Powiatu Szydłowieckiego i regionu. 

Ponadto, konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków instytucjonalnych i or-
ganizacyjnych służących podniesieniu poziomu zatrudnienia w Powiecie Szydłowiecki oraz 
realizacji działań prewencyjnych, poprzez udzielenie wsparcia organizacyjnego i kadrowego, 
a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zajmujących się aktywizacją 
zawodową osób pozostających bez zatrudnienia, powiązanego bezpośrednio ze specyfiką 
oraz z zakresem realizowanych projektów. 

Istotnym elementem wsparcia, służącym podniesieniu poziomu aktywności zawodo-
wej w Powiecie Szydłowieckim, powinno być również wspieranie mechanizmów współpra-
cy publicznych i niepublicznych podmiotów świadczących usługi na rzecz osób pozostają-
cych bez zatrudnienia, w tym m.in. w ramach partnerstw publiczno społecznych oraz róż-
norodnych form dialogu społecznego. 

Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia jest jedną z form skutecznego prze-
ciwdziałania bezrobociu, podnoszenia poziomu aktywności zawodowej społeczeństwa, a 
także stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów. Wsparcie realizowa-
ne w ramach Działania będzie kierowane do osób fizycznych, które mają zamiar rozpocząć 
własną działalność gospodarczą i będzie obejmowało pomoc finansową, a także wsparcie 
merytoryczno - doradcze zarówno w momencie zakładania firmy, jak również w począt-
kowym okresie jej funkcjonowania - celem zapewnienia trwałości i ciągłości realizowanych 
przedsięwzięć. Konieczne jest również podejmowanie działań na rzecz budowania i wspie-
rania postaw przedsiębiorczych i kreatywnych, obejmujące m.in. dostarczanie wiedzy na 
temat funkcjonowania małych firm, upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu wspiera-
nia indywidualnej przedsiębiorczości, a także realizacji kampanii promocyjno-
informacyjnych. 

Obszary wiejskie są miejscem koncentracji wielu negatywnych zjawisk w obszarze za-
trudnienia. Należą do nich m.in.: występowanie bezrobocia ukrytego, jakość kapitału ludz-
kiego oraz znacznie mniej korzystna struktura bezrobocia pod względem wykształcenia niż 
na obszarach miejskich. Znaczącym problem jest również zbyt niski stopień aktywności 
mieszkańców wsi w zakresie samoorganizacji i podejmowania oddolnych inicjatyw na rzecz 
rozwiązywania problemów społeczności wiejskich w obszarze zatrudnienia. Konieczne jest 
zatem stymulowanie zmian, prowadzących do redukcji bezrobocia oraz podniesienia po-
ziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na 
obszarach wiejskich. 

Konieczne jest realizowanie wsparcia ukierunkowanego na aktywizację zawodową 
oraz podniesienie poziomu zatrudnienia mieszkańców obszarów wiejskich, a zwłaszcza 
nabycie umiejętności zawodowych przydatnych poza rolnictwem. Powyższe instrumenty 
będą prowadzić do zmniejszenia zróżnicowań w obszarze zatrudnienia pomiędzy obszara-
mi wiejskimi a ośrodkami miejskimi. 

W ramach wiązki celów przewidziano formy wsparcia, przyczyniające się do poprawy 
sytuacji na rynku pracy osób pozostających bez zatrudnienia, które odpowiadają specyfice 
obszarów wiejskich, tj. wsparcie na rzecz tworzenia i podejmowania aktywności przez lo-
kalne inicjatywy i pakty na rzecz rozwiązywania problemów mieszkańców wsi w obszarze 
zatrudnienia.  

 
 
 
 
 
 



Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych – Powiat Szydłowiecki 
 

 
Rozdział 4. Cele Strategiczne i Operacyjne 

67

4.2.4. Cel strategiczny Rozwój Wykształcenia i Kompetencji 
 
Warunkiem niezbędnym do podniesienia ogólnego poziomu wykształcenia społe-

czeństwa jest stworzenie warunków powszechnego dostępu do edukacji już od najwcze-
śniejszych etapów wychowania i kształcenia tj. etapu edukacji przedszkolnej. Upowszech-
nienie edukacji przedszkolnej, a co za tym idzie, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, 
szczególnie z obszarów wiejskich, wymaga systemowego wdrożenia elastycznych form 
edukacji przedszkolnej przy jednoczesnym wzmocnieniu działającej sieci ośrodków przed-
szkolnych i uelastycznieniu ich oferty do rzeczywistych potrzeb dzieci i ich opiekunów. 
Jednocześnie niezbędne jest również przełamanie barier kulturowych poprzez przekonanie 
rodziców o znaczeniu wczesnej edukacji dla dalszego rozwoju dziecka i decyzji o skierowa-
niu dziecka do przedszkola. Istotnym elementem polityki wyrównywania szans edukacyj-
nych powinno być także wzmocnienie działań instytucji oświatowych ukierunkowane na 
pomoc młodym osobom, którzy ze względu na czynniki ekonomiczne, społeczne czy kul-
turowe znajdują się poza systemem szkolnictwa. Wsparcie w tym zakresie powinno umoż-
liwić ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki. Wsparcie merytoryczne 
udzielane przez instytucje systemu oświaty powinno być połączone z systemem wsparcia 
materialnego umożliwiającego uczniom , szczególnie z grup defaworyzowanych dostęp do 
materiałów dydaktycznych oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem 
w systemie oświaty. 

Szkolnictwo zawodowe w obecnej sytuacji znacznie odbiega jakością od szkolnictwa 
ogólnego przez co cieszy się znacznie niższym zainteresowaniem uczniów. Potrzebne jest 
więc zwiększenie potencjału szkół zawodowych i propagowanie korzyści płynących z wy-
boru tej ścieżki kształcenia. W ramach programów rozwojowych szkół zawodowych prze-
widuje się aktywny udział pracodawców w zakresie dostosowywania programów nauczania 
do potrzeb rynku pracy, praktycznej nauki zawodu oraz poradnictwa i doradztwa zawodo-
wego. Wsparcie udzielone na rzecz szkolnictwa zawodowego przyczyni się do podniesienia 
jego jakości, a co za tym idzie zwiększenia atrakcyjności w oczach pracodawców oraz 
uczniów, którzy chętnie będą wybierać tę ścieżkę kształcenia. 

Stopień upowszechnienia kształcenia ustawicznego w Powiecie Szydłowieckim – po-
dobnie jak w całej Polsce – jest znacznie niższy od przeciętnego w pozostałych krajach 
Unii Europejskiej. Ponadto upowszechnienie kształcenia ustawicznego jest znacznie zróż-
nicowane w zależności od aktualnie posiadanego poziomu wykształcenia. Osoby posiadają-
ce wykształcenie wyższe są znacznie częściej zainteresowane kształceniem ustawicznym, 
niż osoby o niskich kwalifikacji i relatywnie gorszej pozycji na rynku pracy. 

Przyczyna takiej sytuacji leży z jednej strony w niskiej świadomości społeczeństwa w 
zakresie znaczenia kształcenia ustawicznego, z drugiej strony jakość kształcenia ustawicz-
nego pozostaje w wielu przypadkach niewystarczająca w odniesieniu do potrzeb rynku pra-
cy. 

 
 

4.2.5. Cel strategiczny Promocja Integracji Społecznej 
 
Osoby zaliczone do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym 

wymagają kompleksowego wsparcia i stworzenia niezbędnych warunków do integracji ze 
społeczeństwem. Możliwe jest to m.in. poprzez działania zmierzające do kształcenia umie-
jętności w zakresie pełnienia ról społecznych, wspierania samodzielności oraz zdobywania i 
aktualizacji kwalifikacji zawodowych. Jednym z elementów systemu wsparcia osób wyklu-
czonych może być rozwijający się sektor ekonomii społecznej oraz wsparcie lokalnych ini-
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cjatyw samoorganizacji i samopomocy wśród osób biernych zawodowo, czy dyskrymino-
wanych na rynku pracy.  

Wsparciem dla przemian na rynku pracy powinny być również skuteczne i nowocze-
sne usługi, świadczone przez instytucje pomocy i integracji społecznej. Niezbędny w tym 
celu jest rozwój form i narzędzi aktywnej integracji zarówno w jej wymiarze społecznym 
jak i edukacyjnym czy zawodowym. Ponadto wobec zwiększonej liczby zadań z zakresu 
pomocy społecznej konieczne jest wzmocnienie i doskonalenie kadr instytucji odpowie-
dzialnych za realizację tych działań. W szczególności dotyczy to pracowników ośrodków 
pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, zajmujących się pomocą 
osobom wykluczonym i prowadzących działania w ramach aktywnej integracji społeczno – 
zawodowej. 

 


