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Rozdział 5. 
 

ZADANIA SŁUŻĄCE ROZWIĄZYWANIU PRO-
BLEMÓW SPOŁECZNYCH NA OBSZARZE PO-

WIATU SZYDŁOWIECKIEGO 
 
 
 
5.1. Lista zadań 
 
 
5.1.1. Wyrównane szanse życiowe osób niepełnosprawnych 

 
Do wyrównania szans życiowych osób niepełnosprawnych przyczynią się następujące 

zadania, które zostały zaprezentowane w tablicy 5.1. 
 

Tablica 5.1 
KARTA ZADAŃ 

Wyrównane szanse życiowe osób niepełnosprawnych 
 

Cele operacyjne Zadania 

1.1. Efektywny i adekwatny 
do potrzeb system wczesnej 
integracji i interwencji 

 Stworzenie możliwości uczenia się i rozwoju każ-
dego dziecka niepełnosprawnego w integracyjnej 
grupie przedszkolnej 

 Stworzenie możliwości uczenia się i rozwoju każ-
dego dziecka niepełnosprawnego w integracyjnej 
klasie szkolnej 

1.2. Wdrożone nowoczesne 
technologie umożliwiające 
kształcenie zawodowe osób 
niepełnosprawnych 

 Wyższy poziom dostępu do lokalnej infrastruktury 
oświatowej szkół zawodowych 

 Dostępne programy e-learningu 

 Specjalistyczne programy podnoszące kwalifikacje 
zawodowe osób niepełnosprawnych 

 Organizacja kursów doszkalających 

 Pomoc finansowa w postaci dofinansowania do 
zakupu środków ortopedycznych i artykułów po-
mocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego umożliwiają-
ce korzystanie 
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KARTA ZADAŃ 
Wyrównane szanse życiowe osób niepełnosprawnych cd. 

 

Cele operacyjne Zadania 

1.3. Rynek pracy otwarty na 
osoby niepełnosprawne, po-
zbawiony dyskryminacji i 
przystosowany technicznie do 
potrzeb niepełnosprawnych 

 Opracowanie Bazy Danych o osobach niepełno-
sprawnych 

 Stworzenie możliwości pracy dla osób niepełno-
sprawnych 

 Zwalczanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych 
na rynku pracy,  

 Przystosowanie stanowisk pracy.  

 Udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. 

1.4 Skutecznie wyedukowani 
mieszkańcy powiatu w zakre-
sie rozumienia potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

 Prowadzenie działań edukacyjnych uczniów oraz 
rodziców / opiekunów dzieci pełnosprawnych w 
zakresie rozumienia potrzeb osób niepełnospraw-
nych i przestrzegania ich praw 

1.5 Wypromowane prawa i 
potrzeby osób niepełno-
sprawnych oraz wdrożone 
poradnictwo obywatelskie w 
tym zakresie 

 Zorganizowanie systemu działań wspierających dla 
osób niepełnosprawnych i ich rodzin.  

 Utworzenie punktu wczesnej interwencji. 

 Opracowanie i rozpowszechnianie informacji o 
prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych. 

 Rozwój poradnictwa obywatelskiego. 

1.6 Społeczność lokalna 
otwarta na niepełnospraw-
nych 

 Stworzenie możliwości aktywnego udziału osób 
niepełnosprawnych w życiu lokalnej społeczności.  

 Organizowanie grup samopomocy. 

 Organizowanie imprez integracyjnych. 

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

 Uruchomienie Dziennego Domu Pobytu dla Osób 
Starszych 

 Uruchomienie Środowiskowego Domu Dziennego 
Pobytu dla Osób Psychicznie Chorych 

1.8 Likwidacja barier architek-
tonicznych 

 Likwidacja barier w otoczeniu osób niepełno-
sprawnych. 

 Likwidacja barier w urzędach, instytucjach świad-
czących pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, 
placówkach ogólnodostępnej służby zdrowia oraz 
placówkach oświaty i pomocy społecznej 
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5.1.2. Sprawny system rozwiązywania lokalnych problemów społecz-
nych 

 
Do usprawnienia systemu rozwiązywania lokalnych problemów społecznych przy-

czynią się następujące zadania, które zostały zaprezentowane w tablicy 5.2. 
 

Tablica 5.2 
KARTA ZADAŃ 

Promocja Integracji Społecznej i Równych Szans dla Wszystkich 
 

Cele operacyjne Zadania 

2.1. Sprawny system profesjo-
nalnego poradnictwa rodzi-
nom dotkniętym skutkami 
patologii społecznej 

 Zapewnienie profesjonalnej pomocy w postaci po-
radnictwa rodzinom dotkniętym skutkami patologii 
społecznej 

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

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, socjalna i 
prawnej rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem 
rodzin w kryzysie, w tym ofiar przemocy oraz ro-
dzin nieporadnych wychowawczo 

 Bezpośrednia pomoc w rozwiązywaniu problemu 

 Edukacja prawna i psychologiczna 

 Grupy wsparcia i grupy samopomocy dla ofiar 
przemocy 

2.3. Funkcjonujące grupy 
wsparcia i szkoła dla rodziców 

 Uruchomienie  grupy wsparcia i szkoły dla rodzi-
ców 

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

 Działania ukierunkowane na wszechstronną opiekę 
nad dzieckiem pozbawionym  częściowo opieki ro-
dzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie 

 Pomoc socjalna i psychologiczna w placówkach 
dziennego pobytu 

 Wspieranie rodzin w funkcjach wychowawczych 
poprzez poradnictwo rodzinne oraz systemową te-
rapię rodzinną 

 Tworzenie rodzinnej opieki zastępczej – zawodowe 
rodziny zastępcze wielodzietne oraz  pogotowia ro-
dzinne 

 Utworzenie bazy danych kandydatów na rodziców 
zastępczych 

 Utworzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci 
z rodzin patologicznych 
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KARTA ZADAŃ 
Promocja Integracji Społecznej i Równych Szans dla Wszystkich c.d. 

 

Cele operacyjne Zadania 

2.5 Skutecznie funkcjonująca 
edukacja publiczna i programy 
profilaktyczne 

 Informowanie o pomocy psychospołecznej i praw-
nej w zakresie profilaktyki antyalkoholowej i anty-
narkotykowej  

 Rozpowszechnianie ulotek, plakatów, informato-
rów, zamieszczanie informacji w lokalnej prasie, ra-
dio, telewizji 

 Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i 
placówek oświatowo – wychowawczych progra-
mów profilaktyczno – wychowawczych dla dzieci  
i młodzieży 

2.6 Funkcjonująca poradnia 
leczenia uzależnionych od 
środków odurzających 

 Utworzenie poradni leczenia uzależnionych od 
środków odurzających w ramach istniejących struk-
tur medycznych 

 
 
5.1.3. Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich 

 
Do rozwoju rynku pracy otwartych dla wszystkich przyczynią się następujące zadania, 

które zostały zaprezentowane w tablicy 5.3. 
Tablica 5.3 

KARTA ZADAŃ 
Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich 

Cele operacyjne Zadania 

3.1. Wysoki poziom aktywno-
ści zawodowej w Powiecie 
Szydłowieckim 

 Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu 
technik aktywnego poszukiwania pracy oraz naby-
wania kompetencji kluczowych 

 Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzą-
cych i powracających na rynek pracy 

 Realizacja programów aktywizacji zawodowej 
obejmujących następujące formy wsparcia: pośred-
nictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, sta-
że/praktyki zawodowe, szkolenia prowadzące do 
podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji 
zawodowych, subsydiowanie zatrudnienia 

 Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobil-
ności geograficznej 

 Upowszechnianie i promocja alternatywnych i ela-
stycznych form zatrudnienia 
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KARTA ZADAŃ 

Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich c.d. 
 

Cele operacyjne Zadania 

3.2. Wyższy poziom dostęp-
ności do zatrudnienia 

 Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnie-
nia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych 

 Staże/przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 

 Prace interwencyjne 

 Przyznania jednorazowych środków na podjęcie 
działalności gospodarczej, w tym pomocy prawnej, 
konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem 
działalności gospodarczej 

 Doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla 
skierowanego bezrobotnego w ramach prac inter-
wencyjnych 

3.3. Wypromowana przedsię-
biorczość i samozatrudnienie 

 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć dzia-
łalność gospodarczą 

 Doradztwo szkolenia umożliwiające uzyskanie wie-
dzy i umiejętności potrzebnych do założenia i pro-
wadzenia działalności gospodarczej 

 Przyznanie środków finansowych na rozwój przed-
siębiorczości 

 Wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesię-
cy od dnia zarejestrowania działalności gospodar-
czej, obejmujące m.in. doradztwo oraz pomoc w 
efektywnym wykorzystaniu dotacji 

 Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 
poprzez kampanie promocyjno-informacyjne 

 Upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu roz-
woju przedsiębiorczości 

3.4. Wyższy poziom mobilno-
ści zawodowej i przestrzennej 

 Upowszechnianie i promocja alternatywnych i ela-
stycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji 
pracy 

 Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowują-
cego do podjęcia zatrudnienia 

 Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobil-
ności zawodowej i przestrzennej na rynku pracy 
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KARTA ZADAŃ 
Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich cd. 

 

Cele operacyjne Zadania 

3.5 Wyższe kwalifikacje pra-
cowników 

 Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr 
instytucji rynku pracy, powiązane bezpośrednio z 
potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez 
nie zadań 

 Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnie-
nia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych 

 Szkolenia oraz doradztwo dla kadr zarządzających i 
pracowników przedsiębiorstw 

 Szkolenia skierowane do osób o niskich kwalifika-
cjach lub osób pracujących, które z własnej inicja-
tywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupeł-
nianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejęt-
ności 

3.6 Większa ilość przedsię-
biorstw usługowych i inwe-
storów w Powiecie Wałeckim 

 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i do-
radztwo dla przedsiębiorstw usługowych 

 Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie 
działalności gospodarczej w sektorze usług 

 Aktywne pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych, 
w szczególności w sektorze usług 

 Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspo-
magające proces zmiany  

 
 
5.1.4. Rozwój Wykształcenia i Kompetencji 

 
Do rozwoju wykształcenia i kompetencji przyczynią się następujące zadania, które 

zostały zaprezentowane w tablicy 5.4. 
 
 

Tablica 5.4 
KARTA ZADAŃ 

Rozwój Wykształcenia i Kompetencji 
 

Cele operacyjne Zadania 

4.1. Wyrównane szanse edu-
kacyjne 

 Tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego 
na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej w szcze-
gólności na obszarach wiejskich 
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KARTA ZADAŃ 

Rozwój Wykształcenia i Kompetencji c.d. 
 

Cele operacyjne Zadania 

4.1. Wyrównane szanse edu-
kacyjne 

 Realizacja alternatywnych form wychowania przed-
szkolnego 

 Wsparcie istniejących ośrodków wychowania 
przedszkolnego przyczyniające się do zwiększonego 
uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym 

 Opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych 
promujących edukację przedszkolną 

 Pomoc stypendialna na wyrównywanie szans oraz o 
charakterze motywacyjnym dla uczniów wybitnie 
uzdolnionych 

 Tworzenie i inspirowanie do tworzenia kół zainte-
resowań, klubów sportowych, zajęć pozalekcyjnych 

4.2. Rozbudowana oferta 
kształcenia zawodowego 

 Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze 
szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lo-
kalnego rynku pracy Powiatu Szydłowieckiego 

 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 

 Doradztwo i opieka pedagogiczno – psycholo-
giczną dla uczniów 

 Dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla 
uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji 
kluczowych 

 Efektywne programy doradztwa edukacyjno – za-
wodowego 

 Współpracę szkół i placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytu-
cjami rynku pracy 

 Wyposażenie szkół i placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dy-
daktyczne 

 Wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania 
i oceniania cechujących się wyższą skutecznością 
niż formy tradycyjne 

 Wdrażanie programów i narzędzi efektywnego za-
rządzania placówką oświatową przyczyniających się 
do poprawę jakości nauczania 
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KARTA ZADAŃ 
Rozwój Wykształcenia i Kompetencji c.d. 

 

Cele operacyjne Zadania 

4.3. Wyższa jakość kształcenia 
zawodowego 

 Usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształ-
cenia w kontekście potrzeb rynku pracy 

 Realizacja praktycznych form nauczania w szcze-
gólności staży i praktyk zawodowych we współpra-
cy z pracodawcami 

 Włączanie pracodawców w proces przygotowywa-
nia i realizacji programów dydaktycznych realizo-
wanych w szkołach 

 Studia wyższe, podyplomowe i kursy doskonalące 
oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla na-
uczycieli kształcenia praktycznego i doskonalenia 
zawodowego w zakresie zgodnym powiatową poli-
tyką edukacyjną 

 Inne formy podnoszenie jakości i zwiększania 
atrakcyjności kształcenia zawodowego w tym rów-
nież ubieganie się o akredytację kuratora oświaty 

4.4. Upowszechnione kształ-
cenie ustawiczne 

 Kampanie promujące korzyści płynące z  podwyż-
szania lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji do 
potrzeb rynku pracy 

 Programy skierowane do osób dorosłych zaintere-
sowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swo-
ich kwalifikacji na różnych poziomach kształcenia 

 Monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub do-
stosowywanie oferty edukacyjnej kształcenia usta-
wicznego do potrzeb rynku pracy 

 Rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicz-
nego, w tym również w formie E-learningu 

 Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne 
formy podwyższania kwalifikacji pracowników pla-
cówek kształcenia ustawicznego.  

 
 
 
5.1.5. Promocja Integracji Społecznej 

 
Do promocji integracji społecznej i równych szans dla wszystkich przyczynią się na-

stępujące zadania, które zostały zaprezentowane w tablicy 5.5. 



Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych – Powiat Szydłowiecki 
 

 
Rozdział 5. Zadania służące rozwiązywaniu problemów społecznych 

77

Tablica 5.5 
KARTA ZADAŃ 

Promocja Integracji Społecznej 
 

Cele operacyjne Zadania 

5.1. Rozwinięta i upowszech-
niona aktywna integracja spo-
łeczna 

 Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty 
socjalne oraz programy aktywności lokalnej 

 Wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia po-
przez zatrudnienie socjalne, szkolenia, oraz zajęcia 
reintegracji zawodowej u pracodawcy 

 Usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i 
społecznym, których celem jest wsparcie mobilno-
ści na rynku pracy pozwalające na przezwyciężenie 
indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy 

 Rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i 
środowiskowego umożliwiających integrację zawo-
dową i społeczną osobom ze specyficznymi trud-
nościami na rynku pracy 

5.2. Zaktywizowane zawodo-
wo i społecznie osoby zagro-
żone wykluczeniem 

 Wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów 
integracji społecznej 

 Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podnie-
sienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawo-
dowych  

 Staże i zatrudnienie subsydiowane osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym w organizacjach 
pozarządowych oraz spółdzielniach socjalnych po-
łączone z zajęciami reintegracji zawodowej i spo-
łecznej 

 Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, 
zawodowe i inne, prowadzące do integracji spo-
łecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożo-
nych wykluczeniem i ich otoczenia 

 Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidu-
alnego i środowiskowego na rzecz integracji zawo-
dowej i społecznej  

 Rozwój usług społecznych przezwyciężających 
indywidualne bariery w integracji społecznej w tym 
w powrocie na rynek pracy 

 Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecz-
nych, niezbędnych na rynku pracy 

 Wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych 
instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w 
tym zaburzone psychicznie 

 Promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie inte-
gracji osób wykluczonych i zagrożonych wyklucze-
niem społecznym 
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KARTA ZADAŃ 
Promocja Integracji Społecznej c.d. 

 

Cele operacyjne Zadania 

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

 Projekty przyczyniające się do integracji społecznej 
mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju 
usług społecznych na tych obszarach 

 Wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze  infor-
macyjnym, szkoleniowym i promocyjnym mających 
na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
mieszkańców obszarów wiejskich 

 Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społeczne-
go i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludz-
kich na poziomie lokalnym 

 
 
5.2. Priorytety rozwoju 

 
Spośród 28 celów operacyjnych przyjętych w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Proble-

mów Społecznych, podporządkowanych celom strategicznym, wyodrębniono 7 priorytetów 
rozwoju Powiatu Szydłowieckiego. Ich celem jest wskazanie szczególnych preferencji  
w realizacji Strategii. Priorytety spełnią podwójną rolę: są informacją dla adresatów i benefi-
cjantów Strategii oraz wpływają na kształt budżetu, ułatwiając Zarządowi i Radzie Powiatu 
dokonywanie trudnych wyborów w przypadku podziału ograniczonych środków budżeto-
wych. Priorytety zostały dostosowane do horyzontu czasowego realizacji Strategii (2008 – 
2013). 

W kontekście pozyskania dodatkowych środków finansowych o powodzeniu realiza-
cji Strategii w coraz większym stopniu będzie decydować jej spójność z Programem Operacyj-
nym – Kapitał Ludzki oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego. Zo-
stanie ona osiągnięta poprzez spójność celów przyjętych w tych dokumentach. Priorytety 
rozwoju Powiatu Szydłowieckiego zawierają się w Priorytetach i Działaniach Programem 
Operacyjnym – Kapitał Ludzki oraz celach szczegółowych przyjętych dla regionu mazowiec-
kiego. Należy monitorować realizację priorytetów regionalnych i zabiegać, by na liście 
przypisanych im zadań regionalnych znalazły się te, które służą realizacji Powiatowej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Szydłowieckiego. 

Priorytety rozwiązywania problemów społecznych dla Powiatu Szydłowieckiego wy-
brano z uwzględnianiem trendów występujących w otoczeniu, prognozowanych procesów 
demograficznych, wyników konsultacji społecznych oraz opinii ekspertów. Listę prioryte-
tów prezentuje tablica 5.6. 
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Tablica 5.6 
Priorytety rozwiązywania problemów społecznych dla Powiatu Szydłowieckiego 

 

Priorytet Cel operacyjny 

Efektywny i adekwatny do potrzeb system wczesnej integracji  
i interwencji 

1.1. 

 

Wdrożone nowoczesne technologie umożliwiające kształcenie 
zawodowe osób niepełnosprawnych 

1.2. 

Sprawny system profesjonalnego poradnictwa specjalistycznego 
rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej 

2.1. 

Wypromowana przedsiębiorczość i samozatrudnienie 3.3. 

Większa ilość przedsiębiorstw usługowych i inwestorów w Po-
wiecie Szydłowieckim 

3.6. 

Wyższa jakość kształcenia zawodowego 4.2. 

Zaktywizowane zawodowo i społecznie osoby zagrożone wy-
kluczeniem 

5.2. 

 
 
 

 


