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WPROWADZENIE
Polityka społeczna oznacza racjonalną działalność państwa i innych podmiotów
zmierzającą do kształtowania ogólnych warunków pracy i bytu ludności, pożądanych struktur
społecznych i stosunków społeczno-kulturowych, służących efektywnemu i sprawiedliwemu
zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa. Na poziomie lokalnym jednym z podstawowych
narzędzi służących jej realizacji jest strategia rozwiązywania problemów społecznych.
Określając misję oraz wyznaczając cele strategiczne i działania, których wdrożenie
powinno przyczynić się do rozwiązania występujących problemów społecznych oraz
zminimalizowania ich skutków społecznych, strategia pozwala na racjonalizację lokalnej
polityki społecznej. Tym samym stanowi podstawę do realizacji stosunkowo trwałych
wzorów interwencji społecznych, służących poprawie warunków życia mieszkańców
(w szczególności zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i wykluczeniem społecznym)
i prowadzących do integracji społecznej.
Niniejsza strategia została opracowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
we Włodawie. Jest dokumentem uspołecznionym, w pracach nad nim uczestniczyli bowiem
przedstawiciele samorządu lokalnego, w tym sektora pomocy społecznej, oświaty, kultury,
sportu i rekreacji, rynku pracy, ochrony zdrowia, a także policji, organizacji pozarządowych,
kościoła oraz mieszkańcy miasta.
Strategia ma charakter wieloletni; została przygotowana na lata 2014-2020. Jest
zgodna z założeniami odnoszących się do polityki społecznej dokumentów strategicznych
z zakresu polityki społecznej przygotowanych na poziomie europejskim, ogólnopolskim
i samorządowym. Dokument umożliwia ubieganie się o środki zewnętrzne, m.in. z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, i stanowi materiał wyjściowy do opracowania
szczegółowych programów i projektów pomocy społecznej.
Strategia składa się z pięciu części. W pierwszej z nich zostały przedstawione
podstawy prawne tworzenia dokumentu oraz jego uwarunkowania strategiczne
i programowe.
Druga część strategii obejmuje podstawowe informacje na temat miasta oraz
diagnozę sytuacji społecznej w mieście, która została przygotowana w oparciu o dane
pozyskane z instytucji i organizacji działających w mieście bądź obejmujących zasięgiem
działania jego mieszkańców, identyfikację mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń
lokalnego systemu polityki społecznej (analiza SWOT), a także analizę ankiet skierowanych
do mieszkańców miasta, w tym przedstawicieli samorządu lokalnego. Diagnoza została
przeprowadzona w następujących obszarach: Komunikacja i transport; Demografia;
Gospodarka; Rynek pracy; Zasoby mieszkaniowe; Bezdomność; Edukacja i wychowanie;
Kultura; Sport i rekreacja; Zdrowie; Niepełnosprawność, Uzależnienia i przemoc w rodzinie;
Przestępczość; Pomoc społeczna i Organizacje pozarządowe.
W trzeciej części strategii, na podstawie wniosków płynących z przeprowadzonej
diagnozy oraz przy uwzględnieniu kompetencji samorządu gminnego, zostały sformułowane:
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misja, cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań niezbędnych do podjęcia w okresie
programowania dokumentu. Zostali również wskazani realizatorzy strategii, przedstawione
źródła finansowania dokumentu i czas realizacji wyznaczonych w nim kierunków działań,
ramy finansowe strategii oraz prognoza zmian.
W czwartej części dokumentu wskazane są programy oraz przedstawiona jest
informacja na temat projektów mogących służyć realizacji strategii.
Piąta część strategii zawiera informacje na temat sposobu realizacji dokumentu oraz
prowadzenia jego monitoringu przy wykorzystaniu przygotowanego zestawu wskaźników
monitoringowych.
Skuteczność realizacji strategii będzie zależała od posiadanych i pozyskanych przez
samorząd miasta oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji strategii środków
finansowych. Dla osiągnięcia wyznaczonych w dokumencie celów równie ważna będzie
szeroka, aktywna i skoordynowana współpraca przedstawicieli administracji samorządowej
i partnerów społecznych, w tym organizacji pozarządowych.
Autorzy dokumentu pragną złożyć podziękowania wszystkim tym, którzy uczestniczyli
w jego budowie, przyczyniając się do identyfikacji problemów społecznych występujących
w mieście. Jednocześnie chcą wyrazić nadzieję na dalszą współpracę w realizacji zapisów
strategii.

I. UWARUNKOWANIA TWORZENIA STRATEGII
1. PODSTAWY PRAWNE
Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
Włodawa na lata 2014-2020 wynika z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), który w ramach zadań własnych
gminy przewiduje „opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka”.
Do aktów prawnych regulujących treść strategii oraz wpływających na jej realizację
należą również m.in.:
 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.),
 ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.),
 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2013 r. poz.135 ze zm.),
 ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456),
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ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1228 ze zm.),
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,
poz. 1493 ze zm.),
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124
ze zm.),
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.),
ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz.
225 ze zm.),
ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),
ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966
ze zm.),
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),
ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572
ze zm.).

2. UWARUNKOWANIA STRATEGICZNE I PROGRAMOWE
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Włodawa na lata 2014-2020
pozostaje w zgodności z dokumentami strategicznymi i programowymi, które opracowano
na szczeblu europejskim, krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Należą do nich:
 Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu,
 Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka,
sprawne państwo,
 Umowa Partnerstwa – Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020,
 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020,
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
(projekt),
 Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (projekt),
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Włodawskim na lata 20112021,
 Strategia Rozwoju Miasta Włodawa na lata 2009-2015.
Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu jest dokumentem, którego głównym celem jest
wyjście z kryzysu, w jakim w ostatnich latach znalazła się gospodarka europejska, powrót na
ścieżkę rozwoju, a następnie na niej pozostanie. Strategia, której założeniem jest stworzenie
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większej liczby miejsc pracy i podniesienie standardu życia, obejmuje trzy wzajemnie ze sobą
powiązane priorytety:
1. Rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
2. Rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
3. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki o wysokim poziomie
zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.
W ramach trzech priorytetów tematycznych przygotowano siedem projektów
przewodnich. Projekt „Unia innowacji” ma na celu poprawę warunków ramowych i dostępu
do finansowania badań i innowacji, co powinno wzmocnić rolę łańcucha innowacji
i zwiększyć poziom inwestycji w całej Unii. Z kolei projekt „Młodzież w drodze” służy
poprawie wyników systemów kształcenia oraz podniesieniu atrakcyjności europejskiego
szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej, a projekt „Europejska agenda cyfrowa”
zakłada upowszechnienie szybkiego Internetu oraz umożliwienie gospodarstwom domowym
i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści z jednolitego rynku cyfrowego.
Projekt „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” ma na celu uniezależnienie
wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów poprzez zmniejszenie udziału emisji
węgla w europejskiej gospodarce, większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
modernizację transportu i propagowanie efektywności energetycznej, natomiast projekt
„Polityka przemysłowa w erze globalizacji” służy poprawie otoczenia biznesu, szczególnie
w odniesieniu do Małych i Średnich Przedsiębiorstw, oraz wspieraniu rozwoju silnej
i zrównoważonej bazy przemysłowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach
światowych.
Celem projektu „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” jest
modernizacja rynków pracy poprzez zwiększanie mobilności siły roboczej oraz rozwijanie
kwalifikacji przez całe życie, co powinno podnieść współczynnik aktywności zawodowej
i lepiej dopasować do siebie popyt i podaż na rynku pracy, a projekt „Europejski program
walki z ubóstwem” zakłada zapewnienie spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści
płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie
i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.
Strategia Rozwoju Kraju 2020 to z kolei najważniejszy średniookresowy dokument
rozwojowy na szczeblu krajowym, określający cele strategiczne do 2020 roku. Wyznacza on
trzy obszary strategiczne: Sprawne i efektywne państwo, Konkurencyjna gospodarka,
Spójność społeczna i terytorialna, w których koncentrują się główne działania, oraz określa,
jakie interwencje są niezbędne w celu przyspieszenia procesów rozwojowych.
Celem głównym Strategii jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych,
społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój
kraju oraz poprawę jakości życia ludności. Dokument z jednej strony wyznacza działania
służące usuwaniu barier rozwojowych, w tym ujawnionych przez kryzys gospodarczy słabości
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polskiej gospodarki, a z drugiej skupia się na wspomnianych powyżej potencjałach, które
będą stymulowały rozwój kraju.
Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych (Strategia Innowacyjności
i Efektywności Gospodarki, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Strategia Rozwoju
Transportu, Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, Sprawne Państwo, Strategia
Rozwoju Kapitału Społecznego, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020:
Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego
RP, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa), które powinny
przyczyniać się do realizacji założonych w niej celów, a zaprojektowane w nich działania
rozwijać i uszczegóławiać reformy w niej wskazane. Dokument skierowany jest nie tylko do
administracji publicznej, ale także do środowisk społecznych i gospodarczych, które
uczestniczą w procesach rozwojowych i mogą je wspomagać zarówno na szczeblu
centralnym, jak i regionalnym.
Strategia Rozwoju Kraju 2020 jest również odniesieniem na gruncie krajowym dla
dokumentów strategicznych przygotowywanych w kraju na potrzeby programowania
środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020, tj. Umowy Partnerstwa i programów
operacyjnych (uwzględniających środki z polityki spójności, wspólnej polityki rolnej
i wspólnej polityki rybołówstwa). Wskazane w strategii cele rozwojowe i priorytety
w znaczącym zakresie wpisują się w cele strategii unijnej „Europa 2020” i są z nią spójne.
Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy
europejskich w Polsce w latach 2014-2020 w ramach trzech polityk unijnych: polityki
spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa. Instrumentami realizacji
Umowy są krajowe programy operacyjne i regionalne programy operacyjne. Dokumenty te
wraz z Umową tworzą spójny system dokumentów strategicznych i programowych na nową
perspektywę finansową.
Umowa ściśle wiąże strategię wykorzystania środków europejskich z realizacją
Strategii Rozwoju Kraju 2020 i Strategii Europa 2020. Celem konsekwentnie realizowanym
w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 jest, zgodnie ze Strategią Rozwoju
Kraju, oparcie rozwoju na dalszym zwiększaniu konkurencyjności gospodarki, poprawie
spójności społecznej i terytorialnej oraz podnoszeniu sprawności i efektywności państwa.
Biorąc pod uwagę wskazane powyżej cele rozwojowe kraju, w Umowie wyróżniono cztery
priorytety finansowania ze środków europejskich, do których zaliczono: otoczenie
sprzyjające przedsiębiorczości i innowacjom, spójność społeczną i aktywność zawodową,
infrastrukturę sieciową na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz środowisko i efektywne
gospodarowanie zasobami. Priorytety te będą realizowane w ramach właściwych celów
tematycznych, wskazanych w projektach rozporządzeń Unii Europejskiej.
Umowa wskazuje m.in. rodzaje inwestycji, mogących liczyć na dofinansowanie,
proponuje układ programów operacyjnych, prezentuje zarys sytemu ich wdrażania, a także
przedstawia ogólne założenia opartego na zasadzie subsydiarności podziału interwencji
pomiędzy poziom krajowy i regionalny. Zapewnieniu koordynacji pomiędzy funduszami
7
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polityki spójności na poziomie regionalnym służyć ma, umożliwiona po raz pierwszy
w okresie programowania 2014-2020, realizacja przez samorządy województw programów
dwufunduszowych (Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego). Instrumentem zapewniającym komplementarność interwencji realizowanych
przez rząd i samorząd terytorialny będzie kontrakt terytorialny.
Zgodnie z Umową Partnerstwa w latach 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny
będzie współfinansował krajowy Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020,
dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego i dobrego rządzenia
oraz 16 regionalnych programów operacyjnych. Krajowy program (zasili go 28% środków
funduszu) będzie się koncentrował na zmianach strukturalnych poszczególnych polityk
sektorowych, a także na takich przedsięwzięciach, które mają charakter ogólnopolski i są
priorytetowe z punktu widzenia polityki państwa, natomiast na poziomie regionalnym
interwencja Europejskiego Funduszu Społecznego (72% środków funduszu) będzie dotyczyła
bezpośredniego wsparcia osób w celu poprawy ich sytuacji na rynku.
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój obejmuje pięć następujących osi
priorytetowych: I. Osoby młode na rynku pracy, II. Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji, III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, IV. Innowacje
społeczne i współpraca ponadnarodowa oraz V. Pomoc Techniczna.
Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020 przewiduje utworzenie 14 osi priorytetowych. Problematykę społeczną ujęto
głównie w ramach osi priorytetowej 10. Rynek pracy, osi priorytetowej 12. Włączenie
społeczne oraz osi priorytetowej 14. Infrastruktura społeczna.
Cele priorytetów wyznaczonych w ramach osi priorytetowej 10. zakładają zwiększenie
dostępu do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych, rozwój przedsiębiorczości, w tym
wzrost samozatrudnienia oraz zwiększenie aktywności osób bezrobotnych poprzez działania
na rzecz równouprawnienia płci oraz godzenia życia zawodowego i prywatnego.
Osiągnięcie celów priorytetów wyznaczonych w ramach osi priorytetowej 12. ma
natomiast oznaczać wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy osób
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozwój wysokiej jakości usług
społecznych użyteczności publicznej i usług zdrowotnych oraz wzrost dostępności tych usług
w regionie, a także rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie.
Z kolei cele priorytetów wyznaczonych w ramach osi priorytetowej 14. zakładają
rozwój infrastruktury ochrony zdrowia oraz infrastruktury społecznej służący wzrostowi
jakości i dostępności usług medycznych i społecznych w regionie, rozwój infrastruktury
obszarów rewitalizowanych przyczyniający się do rozwiązywania zdiagnozowanych
problemów społecznych tych obszarów oraz wzmacnianie potencjału sektora ekonomii
społecznej w regionie poprzez wsparcie i rozwój infrastruktury przedsiębiorstw społecznych.
Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (obecnie
w postaci projektu) określa działania samorządu województwa lubelskiego z zakresu polityki
społecznej. W dokumencie wyodrębniono 7 obszarów problemowych (1. Bezrobocie i walka
8
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z ubóstwem, 2. Starzejące się społeczeństwo, 3. Wsparcie dziecka i rodziny, 4. Wsparcie osób
niepełnosprawnych, 5. Zdrowie psychiczne, 6. Rozwój społeczności lokalnej, 7. Ekonomia
społeczna), przeprowadzając dla każdego z nich diagnozę oraz wyznaczając cele i kierunki
działań, których zakładanym efektem jest eliminacja ekskluzji niektórych grup społecznych,
rozwój regionu oraz podniesienie jakości życia jego mieszkańców.
W obszarze 1. wyznaczono cel główny: wzrost zatrudnienia i ograniczenie poziomu
ubóstwa w województwie do 2020 roku, a za cel obszaru 2. uznano zapewnienie
bezpieczeństwa socjalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzrost
aktywności i udziału w życiu społecznym osób starszych. Cel główny wyznaczony w obszarze
3. zakłada z kolei budowę spójnego systemu pomocy efektywnie wspierającego rodzinę
w województwie, natomiast cele w obszarach 4. i 5. służą włączeniu niepełnosprawnych
mieszkańców województwa oraz osób z zaburzeniami psychicznymi w życie społeczne
i zawodowe.
W obszarze 6. sformułowano cel główny zakładający rozbudzanie aktywności wśród
społeczności lokalnych, natomiast w obszarze 7. za cel główny uznano budowę efektywnej
ekonomii społecznej.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Włodawskim na lata
2011-2021 jest podstawowym dokumentem określającym politykę społeczną powiatu, który
wychodząc naprzeciw wyzwaniom i oczekiwaniom społecznym ma się przyczynić do poprawy
warunków życia jego mieszkańców.
W ramach dokumentu zdiagnozowano potrzeby i problemy społeczne w powiecie
oraz dokonano oceny poziomu integracji społecznej, a następnie sformułowano wizję
rozwoju społecznego oraz wyznaczono cele rozwoju społecznego w 6 obszarach.
W obszarze zdrowia za cel uznano poprawę jakości zdrowia fizycznego i psychicznego
w społeczeństwie – stworzenie platformy współpracy w profilaktyce zdrowia, natomiast
w obszarze edukacji założono podwyższanie poziomu edukacji dostosowanej do potrzeb
każdej grupy społecznej. Za cel w obszarze kultury uznano z kolei stworzenie warunków do
świadomego, kreatywnego, aktywnego i powszechnego udziału społeczności w kulturze,
uwzględniając tradycje lokalne, zaś w obszarze sportu, rekreacji i wypoczynku – wzbogacenie
i podniesienie atrakcyjności oferty sportowej i jakości rekreacji w powiecie włodawskim.
W obszarze pomocy społecznej za cel przyjęto minimalizowanie patologii społecznej:
alkoholizmu, narkomanii i przemocy oraz poprawę kondycji rodziny, a w obszarze aktywności
i integracji społecznej skupiono się na podniesieniu poziomu aktywności społeczności
lokalnej i współuczestnictwa w kreacji społecznej.
Strategia Rozwoju Miasta Włodawa na lata 2009-2015 jest dokumentem
stanowiącym podstawę polityki rozwoju samorządu miasta. Na podstawie sporządzonego
raportu o stanie miasta, sformułowano wizję miasta oraz misję miasta (ta ostatnia brzmi:
„Miasto Włodawa silnym transgranicznym ośrodkiem i obszarem zrównoważonego rozwoju,
wzrostu poziomu życia oraz zamożności jego mieszkańców dzięki efektywnemu
wykorzystaniu położenia, walorów rekreacyjno-wypoczynkowych, rozwoju przedsiębiorczości
9
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i infrastruktury ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania ochrony środowiska
i wielokulturowych walorów regionu”), wyznaczono cel nadrzędny, za który uznano „wzrost
poziomu życia i zamożności mieszkańców, w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju,
czyli stałego rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru całego miasta, przy zachowaniu
zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz właściwej struktury demograficznej społeczności
lokalnej”, oraz 3 cele strategiczne: w sferze społecznej – Wzrost rangi i atrakcyjności
Włodawy jako centrum o znaczeniu transgranicznym, w sferze gospodarczej – Rozwój
infrastruktury oświatowo-sportowej i rekreacyjnej służącej zaspakajaniu potrzeb
mieszkańców i turystów przyczyniający się do tworzenia nowych miejsc pracy, przyciągania
nowych mieszkańców i inwestorów oraz w sferze przyrodniczej – Zachowanie walorów
i zasobów przyrodniczych i kulturowych poprzez aktywną ochronę środowiska wraz
z doskonaleniem infrastruktury technicznej z tym związanej.
Problematykę społeczną ujęto głównie w ramach celów strategicznych 1. i 2.,
w obrębie których wyznaczono cele operacyjne zakładające wzrost rangi i atrakcyjności
Włodawy jako centrum kulturalno-turystycznego o znaczeniu transgranicznym,
zagospodarowanie terenu miasta w racjonalny sposób pod względem przestrzennym
i architektonicznym, stworzenie marki Włodawy jako silnego ośrodka turystycznego,
poprawę systemu komunikacyjnego miasta wraz z infrastrukturą służącą podniesieniu
bezpieczeństwa (chodniki, ścieżki rowerowe i spacerowe, monitoring itd.), budowę
materialnej i instytucjonalnej bazy kultury oraz podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego
miasta, a także dążenie do zapewnienia dzieciom i młodzieży równych szans edukacyjnych,
rozbudowę i rozwój bazy rekreacyjno-sportowej oraz stworzenie zintegrowanego systemu
terenów inwestycyjnych.

II. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ W MIEŚCIE
1. DANE PODSTAWOWE O MIEŚCIE
Włodawa jest miastem położonym nad Włodawką i Bugiem, przy granicy z Białorusią,
w północno-wschodniej części województwa lubelskiego, w powiecie włodawskim.
Od północy i południa graniczy z gminą wiejską Włodawa, od zachodu z gminą Wyryki,
a wschodnią granicę miasta wyznacza granica państwa z Białorusią.
Miasto zajmuje powierzchnię 17,97 km2 i leży na obszarze Garbu Włodawskiego, na
Południowym Podlasiu, Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim i Polesiu.
W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa chełmskiego.
Od 1 stycznia 1973 roku do 15 lipca 1992 roku w jego skład wchodził Orchówek – miasto od
1506 roku do XVIII wieku i ponownie w latach 1775-1896, a obecnie wieś należąca do gminy
Włodawa.
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2. TRANSPORT I KOMUNIKACJA
Włodawa jest ważnym węzłem drogowym w regionie. W mieście krzyżują się droga
krajowa nr 82 Lublin – Włodawa oraz drogi wojewódzkie nr 812 Krasnystaw – Chełm
– Włodawa – Wisznice – Biała Podlaska i nr 816 Zosin – Dorohusk – Włodawa – Sławatycze
– Terespol. Miasto posiada połączenia autobusowe m.in. z: Lublinem, Chełmem, Warszawą,
Krakowem, Białą Podlaską, Białymstokiem, Zamościem, Parczewem, Radzyniem Podlaskim,
Międzyrzecem Podlaskim, Siedlcami, Sandomierzem, Hrubieszowem i Lubartowem.
Transport zapewniają zarówno przedsiębiorstwa i oddziały PKS, jak i przewoźnicy prywatni.
Włodawa posiada również połączenie kolejowe z Chełmem. Obecnie obsługuje ono
jedynie pociągi towarowe. Ruch pasażerski został wstrzymany w listopadzie 2002 roku.
W celu poprawy warunków leczenia i diagnostyki pacjentów w 2011 roku na potrzeby
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego działającego w strukturach Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie wybudowano lądowisko dla śmigłowców

3. DEMOGRAFIA
W latach 2010-2012 liczba ludności miasta Włodawa spadała z roku na rok (z 13.813
w 2010 r. do 13.719 w 2012 r.). Na koniec kolejnych lat większość wśród ogółu ludności
miasta stanowiły kobiety (7.160, tj. 51,8% w 2010 r., 7.151, tj. 51,9% w 2011 r., 7.127,
tj. 51,9% w 2012 r.).
W analizowanym okresie liczba dzieci i młodzieży ulegała wahaniom, liczba osób
w wieku produkcyjnym spadała, natomiast liczba osób starszych systematycznie rosła. Dane
szczegółowe w tym zakresie przedstawiają poniższe wykresy.
Wykresy 1-2. Ludność miasta oraz jej struktura wiekowa w latach 2010-2012

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny.
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Zmniejszająca się liczba mieszkańców miasta była efektem ujemnego salda migracji,
odbywającej się głównie w ruchu wewnętrznym. Mimo że saldo to z roku na rok było coraz
mniejsze (-116 w 2010 r., -60 w 2011 r., -52 w 2012 r.), nie bilansował go przyrost naturalny,
który choć dodatni, był na niskim poziomie (+10 w 2010 r., +15 w 2011 r., +8 w 2012 r.).
Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawiają poniższe wykresy.
Wykresy 3-4. Ruch naturalny i migracyjny ludności miasta w latach 2010-2012

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny.

Dokonując analizy zachodzących w mieście zmian demograficznych, należy
podkreślić, iż mimo dodatniego przyrostu naturalnego i dość wysokiego odsetka dzieci
i młodzieży w ogóle mieszkańców (17,5% na koniec 2012 r.), który przewyższał udział osób
starszych, są one coraz mniej korzystne. Wpływ na to ma systematyczny spadek liczby osób
w wieku produkcyjnym, które opuszczają miasto w poszukiwaniu pracy, oraz stały i znaczny
wzrost liczby seniorów w populacji miasta. Tendencje te powodują postępujący proces
starzenia się społeczności lokalnej, co w perspektywie najbliższych lat będzie m.in. wymagało
dostosowania w szerszym zakresie niż dotychczas wachlarza usług społecznych do potrzeb
seniorów.

4. GOSPODARKA
Głównymi gałęziami gospodarki miasta Włodawa są przemysł i usługi. Na jego terenie
działa lub ma swoją siedzibę kilka podmiotów oferujących od kilkudziesięciu do kilkuset
miejsc pracy. Należą do nich m.in.: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji
Samochodowej (usługi transportowe i komunikacyjne), GRAMAR Sp. z o.o. (przemysł
12
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mięsny), Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (usługi komunalne),
SLAWEX s.c. (przemysł spożywczy i handel) i FHU Handbud (budownictwo i handel)
W latach 2010-2012 liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących w mieście
ulegała wahaniom (1.321 w 2010 r., 1.316 w 2011 r., 1.347 w 2012 r.). Na koniec 2012 roku
działały one głównie w takich sekcjach, jak: handel hurtowy i detaliczny oraz usługi
w zakresie napraw (394 podmioty) i budownictwo (161). Dane szczegółowe w tym zakresie
przedstawiają poniższe wykresy.
Wykres 5. Podmioty gospodarcze w mieście
w latach 2010-2012

Wykres 6. Podmioty gospodarcze w mieście
w poszczególnych sekcjach Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) w 2012 roku

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny.

W najbliższej przyszłości priorytetowym działaniem samorządu miasta powinno być
stwarzanie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, m.in. poprzez przygotowywanie
terenów pod działalność gospodarczą oraz oferowanie ulg podatkowych dla inwestorów.
Niewielką rolę w gospodarce miasta odgrywa rolnictwo. Użytki rolne zajmują 58,4%
jej powierzchni, w tym 41,8% przypada na grunty orne, a 16,5% na łąki i pastwiska. Przeważa
uprawa zbóż i ziemniaków, natomiast hodowla zwierząt skupia się na trzodzie chlewnej
i drobiu. Dane szczegółowe na temat struktury użytków rolnych w mieście przedstawia
poniższy wykres.
13
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Wykres 7. Użytki rolne, lasy i grunty leśne, pozostałe grunty i nieużytki (w ha)
535; 29,8%

grunty orne (w ha)
752; 41,8%
łąki i pastwiska (w ha)
powierzchnia lasów i gruntów
leśnych (w ha)

213; 11,9%
297; 16,5%

powierzchnia pozostałych
gruntów i nieużytków (w ha)

Źródło danych: Urząd Miejski we Włodawie.

5. RYNEK PRACY
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego i Powiatowego Urzędu Pracy
we Włodawie, w latach 2010-2012 liczba posiadających zatrudnienie mieszkańców miasta
Włodawa zmniejszała się z roku na rok (z 3.105 w 2010 r. do 2.899 w 2012 r.), a liczba osób
bezrobotnych w 2012 roku znacznie wzrosła w porównaniu z latami poprzednimi (1.186
w 2010 r., 1.189 w 2011 r., 1.303 w 2012 r.). Wśród tych ostatnich większość stanowili
mężczyźni (50,6% w 2010 r., 50,9% w 2011 r., 50,9% w 2012 r.). Udział osób pozostających
bez pracy w ogóle mieszkańców miasta będących w wieku produkcyjnych wynosił w latach
2010-2011 12,7%, a w 2012 roku wzrósł do 14,4%. Dane szczegółowe w tym zakresie
przedstawiają poniższe wykresy.
Wykres 8. Mieszkańcy miasta posiadający
zatrudnienie w latach 2010-2012

Wykres 9. Bezrobotni w mieście według płci
w latach 2010-2012

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny i Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie.
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Wzrost liczby bezrobotnych w mieście Włodawa w 2012 roku wpisywał się
w powiatową, wojewódzką i ogólnopolską tendencję. Potwierdzają to przedstawione na
poniższym wykresie dane dotyczące stopy bezrobocia w powiecie włodawskim,
w województwie lubelskim i w kraju.
Wykres 10. Stopa bezrobocia w powiecie włodawskim, w województwie lubelskim i w kraju
w latach 2010-2012 (w %)

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny.

Na koniec 2012 roku wśród bezrobotnych w mieście największe grupy stanowiły
osoby młode w wieku 25-34 lata (411 osób), osoby pozostające bez zatrudnienia
długotrwale, 12 miesięcy i więcej (w sumie 556 osób), osoby bez stażu pracy (311 osób)
i ze stażem pracy od roku do 5 lat (281 osób) oraz osoby z wykształceniem zasadniczym
zawodowym (351 osób) oraz policealnym i średnim zawodowym (339 osób).
Liczne grupy wśród będących bez zatrudnienia stanowiły również osoby w wieku 4554 lata (241 osób) i 18-24 lata (205 osób), osoby pozostające bez pracy od 1 do 3 miesięcy
(228 osób) oraz od 6 do 12 miesięcy (210 osób), osoby ze stażem pracy od 10 do 20 lat (227
osób) oraz osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (224 osoby).
Największy odsetek kobiet wśród bezrobotnych odnotowano w gronie osób w wieku
45-54 lata (53,5%), pozostających bez pracy od 3 do 6 miesięcy (55,4%) i powyżej
24 miesięcy (55,1%), ze stażem pracy od 10 do 20 lat (52,9%), bez stażu pracy (52,7%)
i ze stażem pracy do roku (52,3%) oraz z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (62,9%)
i, co może budzić niepokój, wyższym (61,9%).
Dane szczegółowe uwzględniające podział bezrobotnych według wieku, czasu
pozostawania bez pracy, stażu pracy i wykształcenia przedstawiają poniższe wykresy.
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Wykresy 11-14. Bezrobotni w mieście na koniec 2012 roku według wieku, czasu pozostawania
bez pracy, stażu pracy i poziomu wykształcenia

Źródło danych: Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie.

Na koniec 2012 roku wśród osób pozostających bez zatrudnienia w mieście
największe grono stanowili ci, dla których ostatnimi miejscami pracy były podmioty
gospodarcze prowadzące działalność w takich działach, jak: budownictwo (168 osób),
16
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przetwórstwo przemysłowe (143 osoby) oraz handel i usługi w zakresie napraw (133 osoby).
Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższy wykres.
Wykres 15. Bezrobotni w mieście na koniec 2012 roku według rodzaju działalności ostatniego
miejsca pracy

Źródło danych: Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie.

W 2012 roku zgłoszono ogółem 595 ofert pracy dla bezrobotnych z miasta, przy czym
na koniec roku dostępnych było jedynie 9 z nich. W analizowanym okresie najwięcej ofert
dotyczyło możliwości zatrudnienia w handlu i usługach w zakresie napraw (121 ofert),
administracji publicznej i obronie narodowej (118), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej
(81), przetwórstwie przemysłowym (65), edukacji (43), budownictwie (34) oraz w podmiotach
prowadzących działalność związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją (26).
Analizując sytuację na lokalnym rynku pracy oraz położenie mieszkańców miasta
pozostających bez zatrudnienia, należy zwrócić uwagę na trzy zasadnicze kwestie. Pierwsza
z nich dotyczy potrzeby kontynuowania starań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy,
w osiągnięciu czego niemałe znaczenie ma skuteczne zachęcanie inwestorów do podejmowania
działalności gospodarczej w mieście. Druga odnosi się do procesu aktywizacji bezrobotnych
i konieczności zwrócenia szczególnej uwagi zarówno na osoby z krótkim stażem pracy lub bez
stażu pracy, jak i osoby mające za sobą wieloletni okres zatrudnienia. Tym pierwszym należy
bowiem dać możliwość poszerzenia doświadczenia zawodowego lub podjęcia pierwszej
pracy, tym drugim natomiast powinno się zapewnić dostęp do kursów i szkoleń
umożliwiających podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Wreszcie trzecia kwestia
wiąże się z potrzebą stałego motywowania dzieci i młodzieży do nauki, by w przyszłości,
dzięki zdobytemu wykształceniu, mieli większe szanse na podjęcie zatrudnienia.

6. ZASOBY MIESZKANIOWE
Zabudowa Włodawy ciągnie się południkowo wzdłuż rzeki Bug. Jej osią są dwie
równoległe względem siebie ulice – Al. Jana Pawła II i Al. J. Piłsudskiego. W południowej
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części miasta dominuje zwarta zabudowa jednorodzinna, która im dalej na północ tym
bardziej ustępuje miejsca zabudowie szeregowej. Środkowa część miasta dzieli się na dwa
sektory. W sektorze wschodnim znajduje się obszerny kwadratowy rynek, którego centrum
stanowi czworobok, z kolei sektor zachodni charakteryzuje się blokową zabudową
wielorodzinną, a także pełni funkcję usługowo-przemysłową. Północna część Włodawy
obejmuje głównie zabudowę jednorodzinną oraz bloki. Najdalej na północ wysuniętym
fragmentem miasta jest teren po byłej jednostce wojskowej, na którym obecnie dominuje
zabudowa jednorodzinna i usługowo-przemysłowa.
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w latach 2010-2012 liczba
mieszkań w mieście Włodawa zwiększała się z roku na rok (z 4.670 w 2010 r. do 4.707
w 2012 r.). Z kolei z danych Urzędu Miejskiego we Włodawie wynika, że w analizowanym
okresie liczba mieszkań będących w zasobach miasta zmniejszała się (z 271 w 2010 r. do 253
w 2012 r.). Wśród nich ok. 30% stanowiły mieszkania socjalne; w analizowanym okresie
złożono odpowiednio 28, 16 i 17 wniosków na tego rodzaju mieszkanie.
W latach 2010-2012 oddawano do użytku w mieście coraz mniejszą liczbę nowych
mieszkań (30 w 2010 r., 27 w 2011 r., 16 w 2012 r.). Wśród nich było 16 mieszkań
powiększających zasoby miasta, przy czym żadnego z nich nie utworzono w 2012 roku (po 8
w 2010 i 2011 r.). W mieszkaniach tych oddano do użytku łącznie 24 izby, po 12 w każdym
roku.
Dane szczegółowe na temat zasobów mieszkaniowych w mieście przedstawiają
poniższe wykresy.
Wykres 16. Zasoby mieszkaniowe w mieście
w latach 2010-2012

Wykres 17. Mieszkania pozostające
w zasobach miasta w latach 2010-2012

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny i Urząd Miejski we Włodawie.
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Na koniec 2012 roku zdecydowana większość mieszkań w mieście była wyposażona
w instalacje techniczno-sanitarne w postaci wodociągu, ustępu spłukiwanego, łazienki
i centralnego ogrzewania. Do sieci wodociągowej podłączonych było 99,4% mieszkań, ustęp
spłukiwany i łazienkę posiadało odpowiednio 98 i 96,5% mieszkań, a do centralnego
ogrzewania dostęp miało odpowiednio 92,6% mieszkań. W mieście nie ma natomiast sieci
gazowej.
Mieszkańcy miasta, którzy z uwagi na trudną sytuację materialną nie byli w stanie
pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania, otrzymywali, po spełnieniu
określonych warunków, dodatki mieszkaniowe. Jest to świadczenie pieniężne udzielane
w ramach zadań własnych gminy i realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.
Tabela 1. Dodatki mieszkaniowe przyznane w mieście w latach 2010-2012
liczba osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy
liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych
wartość przyznanych dodatków mieszkaniowych (w zł)

2010 r.

2011 r.

2012 r.

728

707

706

4.378

4.225

4.134

630.929

645.812

699.224

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie.

O dodatek mieszkaniowy ubiegają się przede wszystkim osoby samotne, starsze,
rodzice samotnie wychowujący dzieci i rodziny w gospodarstwach wieloosobowych, bardzo
często korzystający z innym form pomocy społecznej.
W latach 2011-2012 liczba osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, była
niższa niż w 2010 roku (707 i 706 w stosunku do 728). Choć liczba przyznanych dodatków
mieszkaniowych spadała (z 4.378 w 2010 r. do 4.134 w 2012 r.), to stale zwiększająca się
wysokość kwot wydatkowanych na realizację tego zadania (z 630.929 zł w 2010 r. do 699.224
w 2012 r.) wynikała m.in. z systematycznie rosnących kosztów utrzymania rodzin oraz
kryzysu gospodarczego powodującego utratę zatrudnienia bądź otrzymywanie niepełnego
wynagrodzenia za wykonaną pracę.

7. BEZDOMNOŚĆ
W ujęciu socjologicznym bezdomność jest problemem społecznym charakteryzującym
się brakiem stałego miejsca zamieszkania. Ze względu na trudną do określenia skalę, złożone
przyczyny oraz szczególnie dotkliwe społeczno-ekonomiczne skutki jest zjawiskiem o zasięgu
i znaczeniu globalnym, mającym jednocześnie specyficzne regionalne i lokalne
uwarunkowania, które wpływają na dobór odpowiednich środków przeciwdziałania.
Złożoność przyczyn bezdomności wynika z tego, że niejednokrotnie są one ze sobą
powiązane, częstokroć trudno jest określić pierwotną przyczynę problemu. Wiele osób staje
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się bowiem bezdomnymi w wyniku splotu niekorzystnych zdarzeń, które występują po sobie
i wzajemnie się przenikają.
Bezdomność może być efektem panującej sytuacji społeczno-ekonomicznej (w tym
wzrostu bezrobocia, postępującej likwidacji hoteli robotniczych, braku miejsc w szpitalach,
zakładach opiekuńczych, domach pomocy społecznej, braku opieki nad wychowankami
domów dziecka po ukończeniu 18 lat, braku ośrodków dla nosicieli wirusa HIV) i prawnej
(możliwość wyeksmitowania lokatora za długi i zaległości w opłatach czynszowych), może
mieć również podłoże patologiczne (alkoholizm, przestępczość, odrzucenie lub brak opieki
ze strony najbliższych, rozwód lub trwały rozpad więzi formalnych lub nieformalnych,
prostytucja kobiet, przemoc w rodzinie) oraz wynikać z przyczyn socjopsychologicznych
(świadomy wybór innego sposobu życia, odrzucenie obowiązującego systemu wartości)
i osobowościowych (poczucie niższości, osamotnienia, wstydu, przekonania o złym świecie
i ludziach).
Przeciwdziałanie problemowi bezdomności wymaga aktywnego, zintegrowanego
i kompleksowego działania. Wykorzystanie istniejących zasobów środowiska i tworzenie
warunków do wdrażania nowych form wsparcia na rzecz osób bezdomnych i ich integracji
z otoczeniem powinno stanowić podstawowy cel prowadzonej na szczeblu lokalnym polityki
społecznej.
Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością w mieście Włodawa
świadczy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W latach 2010-2012 liczba rodzin
i przebywających w nich osób objętych wsparciem MOPS-u z powodu bezdomności była na
zbliżonym poziomie, oscylując w granicach 15-18 rodzin oraz 16-19 osób w rodzinach. Dane
szczegółowe na temat liczby osób objętych wsparciem przez MOPS z powodu bezdomności
przedstawia poniższy wykres.
Wykres 18. Osoby bezdomne objęte pomocą społeczną w mieście w latach 2010-2012

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie.
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8. EDUKACJA I WYCHOWANIE
Z początkiem roku szkolnego 2013/2014 w mieście Włodawa działalność rozpoczęło
21 placówek oferujących opiekę przedszkolną oraz naukę na szczeblu podstawowym,
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Wśród nich funkcjonowało 5 przedszkoli, 3 szkoły
podstawowe, 4 gimnazja i 9 szkół ponadgimnazjalnych. Dane szczegółowe w tym zakresie
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 2. Przedszkola i szkoły w mieście w roku szkolnym 2013/2014
lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

nazwa i adres placówki

liczba uczniów/
wychowanków

Miejskie Przedszkole Integracyjne we Włodawie,
ul. Szkolna 5, 22-200 Włodawa
Przedszkole Miejskie nr 1 we Włodawie,
ul. Słowackiego 16, 22-200 Włodawa
Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie,
417
ul. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa
Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia” we Włodawie,
ul. 11 listopada 5B, 22-200 Włodawa
Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Kubuś” we Włodawie,
ul. Partyzantów 13, 22-200 Włodawa
Szkoła Podstawowa nr 2 we Włodawie,
ul. Kopernika 3, 22-200 Włodawa
997
Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie,
w tym, w oddziałach
ul. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa
przedszkolnych: 141
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 we Włodawie,
ul. Partyzantów 13, 22-200 Włodawa
Publiczne Gimnazjum nr 1 we Włodawie,
ul. Szkolna 7, 22-200 Włodawa
Publiczne Gimnazjum nr 2 we Włodawie,
ul. Szkolna 1, 22-200 Włodawa
656
Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 3 we Włodawie,
ul. Partyzantów 13, 22-200 Włodawa
Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy we Włodawie,
ul. Żołnierzy WiN 16, 22-200 Włodawa
l Liceum Ogólnokształcące we Włodawie,
ul. Szkolna 1, 22-200 Włodawa
II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie,
ul. Modrzewskiego 24, 22-200 Włodawa
Technikum we Włodawie,
ul. Modrzewskiego 24, 22-200 Włodawa
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 we Włodawie,
ul. Modrzewskiego 24, 22-200 Włodawa
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 2 we Włodawie,
1.318
ul. Partyzantów 13, 22-200 Włodawa
Zasadnicza Szkoła Zawodowa we Włodawie,
ul. Żołnierzy WiN 16, 22-200 Włodawa
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy we Włodawie,
ul. Partyzantów 13, 22-200 Włodawa
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukator” we Włodawie,
Al. J. Piłsudskiego 10, 22-200 Włodawa
Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” we Włodawie,
Al. J. Piłsudskiego 10, 22-200 Włodawa
Źródło danych: Urząd Miejski we Włodawie.

liczba nauczycieli
(etaty)

48,35

98,45

90,90

126,75
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Z placówek oświatowych na terenie miasta działają również: Filia Biblioteki
Pedagogicznej w Chełmie (ul. Sierpińskiego 4), Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
we Włodawie (ul. Partyzantów 17), Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie (ul. Partyzantów
17) oraz 3 szkolne schroniska młodzieżowe sezonowe (przy ul. Szkolnej 3, ul. Modrzewskiego
24 i ul. Partyzantów 13). Przy I Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie, Zespole Szkół
Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie oraz przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym we Włodawie funkcjonują internaty. Ponadto w roku szkolnym
2013/2014 w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę
Włodawskiego wykazane były: Ośrodek Szkolenia „Lider” Mirosław Wit (ul. Żeromskiego 9),
Regionalny Ośrodek Kształcenia we Włodawie (ul. 11 Listopada 3) i Ognisko Pracy
Pozaszkolnej we Włodawie (ul. 11 Listopada 3).

9. KULTURA
Główną instytucją prowadzącą działalność kulturalną w mieście jest Włodawski Dom
Kultury. Jednostka ta działa od 1953 roku i prowadzi wielokierunkową edukację kulturalną
mieszkańców Włodawy, zajmując się rozwijaniem aktywnego uczestnictwa w kulturze.
W ramach WDK funkcjonuje kino, zespoły artystyczne i koła zainteresowań (szachowe,
brydżowe, Klub Seniora „Złota Jesień”). Wśród zespołów artystycznych ważną rolę odgrywa
Zespół Tańca Ludowego „Polesie”, który składa się z grup tanecznych, kapeli ludowej,
i zespołu wokalnego. Prowadzi on działalność o charakterze lokalnym i ponadlokalnym,
promując miasto tak w regionie i w kraju, jaki i za granicą. Na uwagę zasługują również inne
zespoły. Należą do nich: Zespół śpiewaczy „Złota Jesień”, Sekstet męski „Pagon”, Ludowy
zespół śpiewaczy „Złota Jesień”, Zespół „Komische Pilze”.
Zasadniczym polem działania Włodawskiego Domu Kultury jest łącząca się z folklorem
edukacja w zakresie tańca ludowego i muzyki ludowej, której corocznym uwieńczeniem jest
Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny. WDK prowadzi również edukację muzyczną,
w ramach której organizuje naukę gry na instrumentach. Uczniowie osiągający najlepsze
postępy w nauce gry mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności podczas licznych
konkursów, przeglądów i koncertów.
Kolejną dziedziną edukacji kulturalnej rozwijanej przez Włodawski Dom Kultury jest
działalność wystawiennicza. Z kolei w ramach edukacji teatralnej w kinie WDK odbywają się
spektakle teatralne, w których uczestniczą dzieci i młodzież. Z edukacją tą ściśle wiąże się
edukacja literacka; liczne grono włodawskiej młodzieży uczestniczy w organizowanych przez
WDK konkursach recytatorskich. WDK prowadzi również współpracę z Miejską Biblioteką
Publiczną, w ramach której organizowane są m.in. przeglądy nowości książkowych. Ważną
rolę w edukacji literackiej pełni koło poetyckie „Łączeń” Włodawskiego Domu Kultury,
zrzeszające osoby piszące poezję i prozę.
WDK prowadzi także działalność usługową i środowiskową w celu rozwijania
aktywnego uczestnictwa w kulturze różnych grup społecznych. Wiele poczynań WDK
adresowanych jest do osób niepełnosprawnych, kombatantów, weteranów pracy.
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Tradycyjnie WDK jest współorganizatorem Festynu Niepełnosprawnych. W swej działalności
WDK współpracuje m.in. ze szkołami, Biblioteką, Urzędem Miejskim, Warsztatami Terapii
Zajęciowej, Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów i innymi jednostkami.
WDK jest organizatorem choinek noworocznych dla dzieci niepełnosprawnych
i ubogich, zajmuje się także organizacją zbiórki darów w ramach akcji „Pomóż dzieciom
przetrwać zimę” i zbiórki pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. WDK
nieodpłatnie użycza również swoich pomieszczeń i obiektów na wszelkie imprezy szkolne,
nagłaśnia te imprezy i służy wszelką niezbędną pomocą w ramach swoich możliwości.
Uzupełnieniem dla działalności kulturalnej Włodawskiego Domu Kultury są inicjatywy
podejmowane przez Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie – placówki wychowania
pozaszkolnego. W funkcjonujących w ramach działów artystycznego i naukowo-technicznego
pracowniach prowadzi on m.in.: zajęcia modelarskie, naukę gry na gitarze, zajęcia plastyczne,
zajęcia rytmiczne, zajęcia z tańca współczesnego (grupy: „Szpagaciki”, „Top Band”, „Teatr
Kontakt”, „Keep Out”, „Thrills”), zajęcia teatralne, zajęcia wokalne (Zespół Wokalny „Cisza”),
zajęcia literacko-dziennikarskie, zajęcia z baletu klasycznego, zajęcia informatycznomultimedialne zajęcia oraz Zespół Tańca Ludowego „Włodowiacy”.
W mieście działa również Miejska Biblioteka Publiczna z 3 filiami. Posiada ona
wypożyczalnię i czytelnię dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz czytelnię internetową.
W mieście funkcjonuje także Filia Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie. Jej celem jest
zaspokajanie potrzeb kształcących się i doskonalących nauczycieli, wychowawców,
studentów kierunków pedagogicznych oraz uczniów szkół średnich.
Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego jest kolejną placówką kulturalną
działającą w mieście. Jego siedziba znajduje się w unikalnym w Polsce zespole budynków
pokahalnych, składającym się z wielkiej synagogi, małej synagogi oraz domu modlitw
i studiów religijnych. Muzeum prowadzi stałe ekspozycje ilustrujące tradycje regionalne
Pojezierza, historię miasta i okolicy, tradycje kultury żydowskiej oraz szereg wystaw
w zakresie reprezentowanych w muzeum działów: etnograficznego, historycznego
i edukacyjno-promocyjnego.
Włodawa jest miejscem odbywania się wielu imprez kulturalnych. Wśród nich
znaczącą pozycję zajmuje organizowany corocznie jesienią Festiwal Trzech Kultur, który służy
przybliżeniu i poznaniu przeszłości Włodawy z jej wielonarodowościowymi cechami.
Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, które jest głównym gospodarzem
i organizatorem imprezy, realizuje poprzez nią ekumeniczny program ochrony, edukacji
i promocji miejscowej tradycji pogranicza kultur, tolerancji i koegzystencji wyznawców
prawosławia, judaizmu i katolicyzmu – twórców dziejów Włodawy.
Festiwal organizowany jest przy współpracy Muzeum z Parafią Rzymskokatolicką pw.
Św. Ludwika we Włodawie, Parafią Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Jezusowego
we Włodawie i Parafią Prawosławną pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny we Włodawie.
Dzięki temu najważniejsze wydarzenia festiwalowe – koncerty z udziałem znakomitych
wykonawców – odbywają się w zabytkowych świątyniach Włodawy: zespole synagogalnym,
cerkwi prawosławnej oraz kościołach.
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Festiwal trwa trzy dni; piątek jest poświęcony tradycji kultury żydowskiej, sobota
– prawosławnej, a niedziela – katolickiej. W tym czasie odbywają się koncerty solistów
i zespołów, organizowane są spotkania naukowe, warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
i wystawy, występują teatry. Oprócz religijnych akcentów festiwalu są i prezentacje
kulturalne o charakterze obyczajowym, występy grup klezmerskich, degustacja potraw.
Festiwalowi towarzyszy też szereg imprez o charakterze wystawienniczo-naukowym, np.
sprzedaż wydawnictw książkowych i multimedialnych.
Istotnym wydarzeniem w życiu kulturalnym miasta jest również organizowany
corocznie pod patronatem Burmistrza Włodawy i Marszałka Województwa Lubelskiego
Festiwal „Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem”. Trwa on pięć dni, podczas których
można obcować z kulturą innych państw, podziwiać układy taneczne i towarzyszącą im
muzykę z danego kraju. Występujące we Włodawskim amfiteatrze „Muszla” zespoły
taneczne pochodzą z całego świata – z Europy, z Ameryki Północnej czy Południowej. Od
1994 roku Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem odbywa się również na Ukrainie
– we Lwowie i w Łucku.
Poniższa tabela zawiera wykaz jednostek kulturalnych funkcjonujących w mieście.
Tabela 3. Placówki prowadzące działalność kulturalną w mieście w 2013 roku
lp.

nazwa placówki

adres placówki

1.

Włodawski Dom Kultury

al. J. Piłsudskiego 10, 22-200 Włodawa

2.

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Przechodnia 13, 22-200 Włodawa

3.

Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

ul. Czerwonego Krzyża 7, 22-200 Włodawa

Źródło danych: Urząd Miejski we Włodawie.

10. SPORT I REKREACJA
Upowszechnianiem sportu i rekreacji w mieście Włodawa zajmuje się Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Jako organizator wielu imprez środowiskowych, dysponuje on bazą
sportowo-rekreacyjną, na którą składają się następujące obiekty: stadion piłkarski LKS
„Włodawianka” o wymiarach 100 x 60m dysponujący 1.000 miejscami, boiska do gier małych
63 x 36 m, sala sportowa 26 x 15 m, sala zapaśnicza 15 x 13 m, boisko piłkarskie 94 x 50 m,
2 korty tenisowe, boisko wielofunkcyjne „Orlik” oraz kryta pływalnia o wymiarach niecki 25 x
2,5 m.
Obiekty sportowe znajdują się również przy jednostkach oświatowych, tj. przy Szkole
Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3, Publicznym Gimnazjum nr 1, a także przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, I Liceum Ogólnokształcącym i przy Zespole
Szkół Zawodowych i II Liceum Ogólnokształcącym. Są to najczęściej sale gimnastyczne
wielofunkcyjne i boiska do gier małych. Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Zespół Szkół
Zawodowych i II Liceum Ogólnokształcące poza boiskami dysponują halami sportowymi z
arenami.
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W mieście działa kilka uczniowskich klubów sportowych. Należą do nich: Uczniowski
Klub Sportowy „Rekord”, Uczniowski Klub Sportowy „Prima 3”, Uczniowski Klub Sportowy
„Kościuszko”, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Wschód”, Uczniowski Klub Sportowy
„Tramp” i Uczniowski Klub Sportowy MOSiR Włodawa.
Działalność sportową w mieście prowadzi również kilkanaście stowarzyszeń kultury
fizycznej. Są to: Miejski Ludowy Klub Sportowy „Włodawianka”, Międzyszkolny Klub
Sportowy „Mechanik”, Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne „Dziobek” we Włodawie, Klub
Sportowy Pankration Włodawa i Włodawski Szkolny Związek Sportowy, a także Parafialny
Klub Sportowy „Brzózki”, Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Wega”, Miejski Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy Zapasy Włodawa i Włodawski Motorowy Klub Sportowy.
Wykaz obiektów sportowo-rekreacyjnych w mieście zawiera poniższa tabela.
Tabela 4. Obiekty sportowo-rekreacyjne w mieście w 2013 roku
lp.

nazwa placówki

adres placówki

1.

Stadion Miejski

Al. J. Piłsudskiego 28

2.

Boisko wielofunkcyjne „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko do piłki
nożnej z nawierzchnią z trawy sztucznej oraz boisko do gry w siatkówkę ul. Szkolna 4 (MOSiR)
i koszykówkę o nawierzchni z poliuretanu)

3.

Boisko wielofunkcyjne „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko do piłki
nożnej z nawierzchnią z trawy sztucznej oraz boisko do gry w siatkówkę ul. Sierpińskiego 4 (SP nr 3)
i koszykówkę o nawierzchni z poliuretanu)

4.

Kryta pływalnia (wymiar niecki 25 x 2,5 m)

ul. Szkolna 4 (MOSiR)

5.

Korty tenisowe (dwa korty o łącznych wymiarach 33 x 35 m)

ul. Lubelska/Korolowska (MOSIR)

6.

Hala sportowa z areną sportową powyżej 36 x18 m

ul. Sierpińskiego 4 (SP nr 3)

7.

Hala sportowa z areną sportową powyżej 36 x 18 m

ul. Modrzewskiego 24
(ZSZ nr 1 i II LO)

8.

Sala gimnastyczna wielofunkcyjna

ul. Szkolna 4 (MOSiR)

9.

Sala gimnastyczna wielofunkcyjna

ul. Kopernika 3 (SP nr 2)

10.

Sala gimnastyczna wielofunkcyjna

ul. Szkolna 7 (PG nr 1)

11.

Sala gimnastyczna wielofunkcyjna

ul. Partyzantów 13 (SOS-W)

12.

Sala zapaśnicza

ul. Szkolna 4 (MOSiR)
Źródło danych: Urząd Miejski we Włodawie.

11. ZDROWIE
W 2013 roku w mieście Włodawa funkcjonowało 51 podmiotów wykonujących
działalność leczniczą, które były pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
we Włodawie, w tym 6 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i 29 prywatnych praktyk
lekarskich. Na terenie miasta działało również 11 aptek i punktów aptecznych. Dane
szczegółowe w tym zakresie przedstawiają poniższe tabele.
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Tabela 5. Podmioty świadczące w mieście usługi w zakresie ochrony zdrowia będące pod nadzorem
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie w 2013 roku
lp.

nazwa podmiotu

adres podmiotu

4.

Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej
„Hospicjum”
Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie,
Biuro Wezwań we Włodawie
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Lublinie
Zakład Opieki Zdrowotnej Zakładu Karnego

5.

NZOZ „VITA” Przychodnia Medycyny Rodzinnej

ul.1000-lecia PP 13, 22-200 Włodawa

6.

NZOZ „Zdrowa Rodzina” Przychodnia Medycyny
Rodzinnej

ul. Mielczarskiego 9, 22-200 Włodawa

7.

NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów

Al. J. Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa

8.

NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów
Rehabilitacja

Al. Jana Pawła II 19A, 22-200 Włodawa

9.

NZOZ SOLMED Gabinety specjalistyczne

Al. Jana Pawła II 19A, 22-200 Włodawa

10.

NZOZ SOLMED Dział rehabilitacji

Al. Jana Pawła II 19A, 22-200 Włodawa

1.
2.
3.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska,
lekarz stomatolog Dorota Dudzińska-Huczuk
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka
Stomatologiczna, lekarz stomatolog
Urszula Zielińska
Prywatny gabinet stomatologiczny,
Lidia Danielewska
Usługi dentystyczne, lekarz Halina MichalskaChmielowiec
Gabinet Dentystyczny, lekarz Dorota Mazurek
„MIAZGA” Gabinet Dentystyczny,
lekarz Paweł Miazga
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska,
lekarz Anna Tajchert
Prywatny Gabinet Dentystyczny,
lekarz Lucyna Krynica
Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna,
lekarz Izabela Maciejewicz
„EDAR” Gabinet Stomatologiczny,
lekarz Edyta Grytczuk-Mirończuk
Gabinet Dentystyczny, lekarz Anna Sikora
Prywatny Gabinet Ginekologiczny,
lekarz Renata Pietkiewicz
Prywatny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy,
lekarz Krzysztof Radłowski
Gabinet Ginekologiczno-Położniczy,
lekarz Terbosh Mahfoz

Al. J. Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa
Dział Pomocy Doraźnej,
ul. Piłsudskiego 55, 22-200 Włodawa
Oddział we Włodawie,
Al. J. Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa
ul. Żołnierzy WIN 19, 22-200 Włodawa

ul. Mielczarskiego 9, 22-200 Włodawa
ul. Witosa 15, 22-200 Włodawa
ul. Czworobok 5, 22-200 Włodawa
Al. Jana Pawła II 27, 22-200 Włodawa
ul. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa
ul. Lipowa 7, 22-200 Włodawa
ul. Szkolna 6, 22-200 Włodawa
ul. Reymonta 12, 22-200 Włodawa
ul. Mielczarskiego 8, 22-200 Włodawa
ul. Korolowska 15, 22-200 Włodawa
ul.1000-lecia PP 13, 22-200 Włodawa
Al. J. Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa
Al. Jana Pawła II 19A, 22-200 Włodawa
ul. Sejmowa 4, 22-200 Włodawa
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lp.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

nazwa podmiotu
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska,
lekarz Anna Sieńko
Prywatny Gabinet Laryngologiczny,
lekarz Lech Litwin
Specjalistyczny Gabinet Lekarski,
lekarz Wiesław Piecuch
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska,
lekarz Andrzej Pawłowski
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska,
lekarz Krzysztof Mazgaj
Specjalistyczny Gabinet Lekarski, lekarz Teresa
Wiśniewska-Dziadura
Prywatny Gabinet Lekarski Medycyna Pracy,
lekarz Katarzyna Mojska
Internistyczny Gabinet Lekarski,
lekarz Krystyna Robak
Specjalistyczny Gabinet Lekarski Chorób Tętnic
i Żył, lekarz Robert Ptasiński
Specjalistyczny Gabinet Chorób Wewnętrznych
i Kardiologiczny, lekarz Jarosław Szponar
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska,
A. Olejnik
Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Żak” S.C.,
Profilaktyczny Gabinet Medycyny Szkolnej
– Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum
Ogólnokształcące
Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Żak” S.C.,
Profilaktyczny Gabinet Medycyny Szkolnej
– I Liceum Ogólnokształcące
Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Żak” S.C.,
Profilaktyczny Gabinet Medycyny Szkolnej
– Szkoła Podstawowa nr 2
Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Żak” S.C.,
Profilaktyczny Gabinet Medycyny Szkolnej
– Szkoła Podstawowa nr 3
Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Żak” S.C.,
Profilaktyczny Gabinet Medycyny Szkolnej
– Publiczne Gimnazjum nr 1
Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Żak” S.C.,
Profilaktyczny Gabinet Medycyny Szkolnej
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Pracownia Protetyki Stomatologicznej,
M. Szelachowska

adres podmiotu
ul. Sejmowa 4, 22-200 Włodawa
ul. Korolowska 17, 22-200 Włodawa
ul. Korolowska 17, 22-200 Włodawa
ul. Konwaliowa 16, 22-200 Włodawa
ul. 9 Pułku Artylerii Ciężkiej 7,
22-200 Włodawa
ul. Chełmska 6, 22-200 Włodawa
ul. Mielczarskiego 9, 22-200 Włodawa
ul. Sadowa 9, 22-200 Włodawa
ul. Korolowska 17, 22-200 Włodawa
ul. 1000-lecia PP 13, 22-200 Włodawa
ul. Mielczarskiego 9, 22-200 Włodawa

ul. Modrzewskiego 24, 22-200 Włodawa

ul. Szkolna 1, 22-200 Włodawa

ul. Kopernika 3, 22-200 Włodawa

ul. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa

ul. Szkolna 7, 22-200 Włodawa

ul. Partyzantów 13, 22-200 Włodawa
ul.Reymonta12, 22-200 Włodawa

43.

Pracownia Protetyczna, Joanna Piotrowska

ul. 1000-Lecia PP 12/11,
22-200 Włodawa

44.

Pracownia Techniki Stomatologicznej,
Cz. Alfreda Sobiecka

Al. Jana Pawła II 14, 22-200 Włodawa
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lp.

nazwa podmiotu

45.

Pracownia Protetyczna, Joanna Polijańska

46.

Protekt Perfekt S.C. Gabinet Stomatologiczny

47.

Specjalistyczny Gabinet Rehabilitacji Narządu
Ruchu i Neurologii, lekarz Danuta Solarz

ul. Sokołowskiego 9, 22-200 Włodawa

48.

Gabinet stomatologiczny, Anna Kłosińska

ul. Lipowa 7, 22-200 Włodawa

49.
50.
51.

adres podmiotu

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Zamość,
Gabinet we Włodawie
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa
„DOMiMed” Marian Kupracz
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska,
lekarz stomatolog Mohamad Malahfji

ul. Czerwonego Krzyża 8,
22-200 Włodawa
ul. Czerwonego Krzyża 17,
22-200 Włodawa

Al. Jana Pawła II 19A, 22-200 Włodawa
ul. Kościuszki 2, 22-200 Włodawa
ul. Rynek 17, 22-200 Włodawa

Źródło danych: Urząd Miejski we Włodawie.

Tabela 6. Apteki w mieście w 2013 roku
lp.

nazwa apteki

adres apteki

1.

Apteka „Centrum”

ul. 1000-lecia PP 13a, 22-200 Włodawa

2.

Apteka s.c. M. J. Kotko, M. Malinowski

ul. 1000-lecia PP 3/9, 22-200 Włodawa

3.

Apteka s.c. M. J. Kotko, M. Malinowski

ul. Wojska Polskiego 1, 22-200 Włodawa

4.

Apteka „Familia”

ul. Żeromskiego 33, 22-200 Włodawa

5.

Apteka „Sławex”

Al. J. Piłsudskiego 4, 22-200 Włodawa

6.

Apteka Przemysław Łukaszewicz

Al. Jana Pawła II 19, 22-200 Włodawa

7.

Apteka „Rondo”

ul. Chełmska 25, 22-200 Włodawa

8.

Apteka „W Dworku”

Al. J. Piłsudskiego 22, 22-200 Włodawa

9.

Apteka Ilona Bójko

ul. Mielczarskiego 9, 22-200 Włodawa

10.

Apteka PZF „Cefarm Lublin”

ul. Rynek 18, 22-200 Włodawa

11.

Dział Farmacji Szpitalnej

Al. J. Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa

Źródło danych: Urząd Miejski we Włodawie.

W celu poznania sytuacji zdrowotnej mieszkańców miasta poddano analizie dane
przekazane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej
„Vita” we Włodawie i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny
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Rodzinnej „Zdrowa Rodzina” we Włodawie. Wynika z nich, że w 2012 roku pod opieką
lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej tych placówek było łącznie 5.750 dzieci i młodzieży
oraz 17.796 osób dorosłych. Najczęściej stwierdzanymi u osób w wieku przedprodukcyjnym
schorzeniami były: zaburzenia refrakcji i akomodacji oka (104), alergie skórne (65), trwałe
uszkodzenia narządu ruchu (59), zniekształcenia kręgosłupa (50), alergia – dychawica
oskrzelowa (43) oraz alergie pokarmowe (41). Z kolei u osób dorosłych najczęściej
odnotowywano choroby układu krążenia (5.407), choroby obwodowego układu nerwowego
(858), cukrzycę (822), choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej (501), przewlekłe
choroby układu trawiennego (366), przewlekły nieżyt oskrzeli – dychawicę oskrzelową (297)
i nowotwory (238).
Schorzenia najczęściej stwierdzane u mieszkańców miasta przedstawiają poniższe
wykresy.

Wykres 19. Schorzenia najczęściej stwierdzane
u dzieci i młodzieży z miasta w 2012 roku

Wykres 20. Schorzenia najczęściej stwierdzane
u osób dorosłych z miasta w 2012 roku

Źródło danych: Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Przychodnie Medycyny Rodzinnej
„Vita” i „Zdrowa Rodzina” we Włodawie.

W analizowanym roku Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Przychodnie
Medycyny Rodzinnej „Vita” i „Zdrowa Rodzina” we Włodawie prowadziły również
profilaktykę zdrowotną wśród dzieci i młodzieży. Dane szczegółowe w tym zakresie
przedstawia poniższy wykres.
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Wykres 21. Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z miasta w 2012 roku

Źródło danych: Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Przychodnie Medycyny Rodzinnej
„Vita” i „Zdrowa Rodzina” we Włodawie.

W 2012 roku z porad udzielonych przez lekarza skorzystało po raz pierwszy i kolejny
raz odpowiednio 214 i 1.159 dzieci zdrowych w wieku do 3 lat. Wizytami profilaktycznymi
pielęgniarek i położnych objęto po raz pierwszy 227 dzieci zdrowych w 1. roku życia,
a kolejny raz 993 dzieci w wieku do 3 lat. Profilaktycznym badaniom lekarskim poddano
natomiast 928 dzieci i młodzieży w wieku do 19 lat, w tym 818 osób zgodnie z programem
badań profilaktycznych.

12. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról
społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu,
w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Najczęstsze jej przyczyny stanowią
schorzenia układu krążenia, narządów ruchu oraz schorzenia neurologiczne, relatywnie
rzadziej o obniżonej sprawności w codziennym życiu decydują uszkodzenia narządu wzroku
i słuchu, choroba psychiczna oraz upośledzenie umysłowe.
Mimo upływu ponad dziesięciu lat, jedynym, pełnym źródłem informacji, które na
szczeblu gminnym pozwala ustalić liczbę osób niepełnosprawnych oraz dokonać ich
charakterystyki są dane Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku. Wyniki ostatniego,
przeprowadzonego w 2011 roku Spisu nie zostały bowiem jak dotąd opracowane na szczeblu
gminnym.
W 2002 roku w mieście Włodawa mieszkały 2.484 osoby niepełnosprawne. Wśród
nich większość stanowiły kobiety (1.302 osoby, tj. 52,4%) oraz osoby niepełnosprawne
prawnie (2.056 osób, tj. 82,8%), czyli takie, które w czasie badania posiadały aktualne
30

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Włodawa na lata 2014-2020

orzeczenie ustalające niezdolność do pracy, stopień niepełnosprawności, celowość
przekwalifikowania lub inwalidztwo (osoby w wieku 16 lat i więcej) lub dysponowały
uprawnieniem do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego (dzieci poniżej 16 roku życia).
Udział osób dotkniętych niepełnosprawnością w ogóle mieszkańców miasta wynosił
17,7%, a w ich strukturze wiekowej dominowały osoby w wieku produkcyjnym (1.480 osób,
tj. 59,6%). Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawiają poniższe wykresy.
Wykres 22. Osoby niepełnosprawne w ogóle
mieszkańców miasta w 2002 roku

Wykres 23. Struktura wiekowa osób
niepełnosprawnych w mieście w 2002 roku

Źródło danych: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002.

Osoby niepełnosprawne będące w wieku produkcyjnym stanowiły 16,4% ogółu
ludności miasta będącej w tej ekonomicznej grupie wieku w 2002 roku. Dużo większy był
udział osób dotkniętych niepełnosprawnością w gronie osób starszych w mieście, wynosił on
bowiem 57,2%.
Na poziom uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym
ma wpływ nie tylko rodzaj i stopień niepełnosprawności czy wiek, ale również posiadane
wykształcenie, a co za tym idzie przygotowanie zawodowe. W 2002 roku wśród mieszkańców
miasta w wieku 13 lat i więcej dotkniętych niepełnosprawnością największe grupy stanowiły
osoby z wykształceniem podstawowym ukończonym (816 osób, tj. 33,9%) i średnim (757
osób, tj. 31,5%). Niski poziom wykształcenia w znaczący sposób utrudniał osobom
niepełnosprawnym znalezienie i utrzymanie zatrudnienia. Potwierdzają to dane dotyczące
poziomu ich aktywności zawodowej, z których wynika, że zdecydowana większość osób
dotkniętych niepełnosprawnością była bierna zawodowo (2.058 osób, tj. 82,9%).
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Dane szczegółowe na temat poziomu wykształcenia osób niepełnosprawnych
z miasta oraz ich aktywności ekonomicznej przedstawiają poniższe wykresy.
Wykres 24. Osoby niepełnosprawne w wieku
13 lat i więcej w mieście według poziomu
wykształcenia w 2002 roku

Wykres 25. Osoby niepełnosprawne w mieście
według aktywności ekonomicznej w 2002 roku

Źródło danych: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002.

13. UZALEŻNIENIA I PRZEMOC W RODZINIE
Alkoholizm, narkomania i przemoc w rodzinie są problemami społecznymi, które
powodują szkody we wszystkich sferach życia człowieka. Wpływają negatywnie na poczucie
bezpieczeństwa społecznego, ogólny stan zdrowia, relacje rodzinne i międzyludzkie, a także
zdolność do konkurencji na rynku pracy.
Wśród przyczyn popadania w alkoholizm zasadniczą rolę odgrywają uwarunkowania
społeczne, nieprawidłowe wzorce rodzinne, brak celów życiowych i utrata zatrudnienia.
Narkomanii sprzyjają natomiast coraz większa powszechność i dostępność środków
odurzających, panująca moda na ich zażywanie, chęć poszukiwania nowych wrażeń i doznań
oraz traktowanie narkotyków jako środków umożliwiających ucieczkę od trudności życia
codziennego, rozładowanie stresu i konfliktów. Przemoc w rodzinie jest z kolei problemem
mającym często swoje źródło w uzależnieniach i ubóstwie. Jej ofiarami są niejednokrotnie
osoby słabe fizycznie, psychicznie, o niskim poczuciu własnej wartości, zależne od sprawcy.
Na ogół są to kobiety i dzieci, rzadziej osoby niepełnosprawne, starsze i chore.
32

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Włodawa na lata 2014-2020

Trudno jest ustalić liczbę osób zmagających się z problemami alkoholowymi, które
niejednokrotnie są przyczyną wystąpienia przemocy w rodzinie. Dane szacunkowe w tym
zakresie przygotowała Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zawiera je poniższa tabela.
Tabela 7. Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych

w Polsce

w 100-tys.
mieście

w 25-tys.
mieście

w 10-tys.
gminie

liczba osób uzależnionych
od alkoholu

ok. 2%
populacji

ok. 800 tys.

ok. 2.000
osób

ok. 500 osób

ok. 200 osób

dorośli żyjący w otoczeniu
alkoholika (współmałżonkowie,
rodzice)

ok. 4%
populacji

ok. 1,5 mln

ok. 4.000
osób

ok. 1.000
osób

ok. 400 osób

dzieci wychowujące się
w rodzinach alkoholików

ok. 4%
populacji

ok. 1,5 mln

ok. 4.000
osób

ok. 1.000
osób

ok. 400 osób

osoby pijące szkodliwie

5-7%
populacji

2-2,5 mln

5.000-7.000
osób

1.250-1.750
osób

ok. 500-700
osób

ofiary przemocy domowej
w rodzinach z problemem
alkoholowym

2/3 osób
dorosłych
oraz
2/3 dzieci
z tych rodzin

razem
ok. 2 mln
osób:
dorosłych
i dzieci

ok. 5.300
osób:
dorosłych
i dzieci

ok. 1.330
osób:
dorosłych
i dzieci

ok. 530 osób:
dorosłych
i dzieci

Źródło danych szacunkowych: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dane zamieszczone w powyższym zestawieniu pozwalają określić szacunkową liczbę
mieszkańców miasta Włodawa dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie.
Z wyliczeń wynika, że na jego terenie żyje 226 osób uzależnionych od alkoholu (2% dorosłej
populacji), ok. 453 osoby współuzależnione (4% całej populacji), ok. 566-792 osoby pijące
szkodliwie alkohol (5-7% dorosłej populacji), ok. 96 dzieci wychowujących się w rodzinach
z problemem alkoholowym (4% populacji nieletniej) oraz ok. 366 ofiar (302 dorosłych i 64
dzieci) przemocy domowej w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym. Analizując
powyższe dane należy mieć świadomość, iż nie odzwierciedlają one w pełni rzeczywistej skali
problemów uzależnień i przemocy w rodzinie w mieście.
Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
i przemocy w rodzinie oraz integracji społecznej osób nimi dotkniętych należy do zadań
własnych gminy. Działania te podejmowane są w oparciu o gminne programy profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz przy wykorzystaniu
zaplanowanych w ich ramach środków finansowych.
Poniższy wykres przedstawia wysokość środków finansowych wydatkowanych na
profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii
w mieście Włodawa w latach 2010-2012.
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Wykres 26. Środki finansowe wydatkowane na profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień
w mieście w latach 2010-2012

Źródło danych: Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie.

W latach 2010-2012 wysokość kwot wydatkowanych w mieście na profilaktykę
i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zwiększała się
z roku na rok (z 446.770,79 zł w 2010 r. do 624.615,88 zł w 2012 r.). Warto odnotować, iż od
2013 roku w budżecie uwzględniono osobne środki na przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie.
Inicjowaniem działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
uzależnień w mieście zajmuje się Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Wśród realizowanych przez nią zadań są: kierowanie osób uzależnionych od
alkoholu na badania w celu wydania opinii przez lekarza biegłego o stopniu uzależnienia wraz
ze wskazaniem rodzaju zakładu leczniczego, kierowanie wniosków do sądu o przymusowe
leczenie odwykowe osób uchylających się od dobrowolnego leczenia odwykowego,
wydawanie postanowień zawierających opinie Komisji dotyczące udzielania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Zadaniami z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmuje się Miejski Zespół
Interdyscyplinarny, powołany zarządzeniem Burmistrza Włodawy z dnia 30 kwietnia 2012 r.
W skład Zespołu weszli przedstawiciele instytucji działających na rzecz dzieci i rodziny
z terenu miasta Włodawa, tj.: przedstawiciele szkół i placówek oświatowych, Policji, służby
zdrowia, Sądu Rejonowego we Włodawie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włodawie oraz organizacji pozarządowych.
Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych
w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz założeń Krajowego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a w szczególności:
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1) integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą
w skład Zespołu;
2) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Włodawa;
3) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku;
4) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym;
6) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.
Obok Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego i Miejskiej Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta funkcjonują inne podmioty,
które odgrywają istotną rolę w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz profilaktyce
i rozwiązywaniu problemów uzależnień. Ich wykaz zawiera poniżej przedstawiona tabela.
Tabela 8. Podmioty działające w mieście w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy
w rodzinie w 2012 roku
lp.

nazwa podmiotu

adres podmiotu

1.

Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości:
 zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych, które
odbyły leczenie w oddziałach odwykowych
 zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych
współuzależnionych
 porady psychologiczne

ul. Szkolna 7, 22-200 Włodawa
(PG nr 1)

2.

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości

ul. Szkolna 7, 22-200 Włodawa
(PG nr 1)

3.

NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów:
 sesje terapii indywidualnej
 sesje psychoterapii grupowej dla uzależnionych

ul. Piłsudskiego 66,
22-200 Włodawa

4.

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

ul. Trębacka 3, 22-200 Włodawa

5.

Grupa samopomocowa „Al-Anon”

ul. Klasztorna 7, 22-200 Włodawa
(Stary Dom Parafialny)

6.

Grupa samopomocowa AA „Przymierze”

ul. Klasztorna 7, 22-200 Włodawa
(Stary Dom Parafialny)

7.

Ośrodek Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego
i Interwencji Kryzysowej

ul. Partyzantów 13,
22-200 Włodawa (SOS-W)

8.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Al. J. Piłsudskiego 41
22- 200 Włodaw

9.

Komenda Powiatowa Policji we Włodawie

Al. J. Piłsudskiego 51,
22-200 Włodawa

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie.
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14. PRZESTĘPCZOŚĆ
Przestępczość jest dynamicznym, podlegającym rozwojowi zjawiskiem społecznym,
które stanowi zagrożenie dla obowiązującego porządku prawnego. W zależności od swej
intensywności i częstotliwości wpływa na formowanie się postaw i zachowań ludności oraz
odciska piętno na jej funkcjonowaniu.
Zapobieganie przestępczości wymaga zastosowania rozwiązań kompleksowych,
zakładających wspólne zaangażowanie instytucji i organizacji państwowych, samorządowych
i społecznych, przedstawicieli społeczności lokalnych oraz środków masowego przekazu.
Ważną rolę w zakresie inicjowania i organizowania tej działalności odgrywa policja.
Według danych Komendy Powiatowej Policji we Włodawie, w 2012 roku na terenie
jej podległym wszczęto ogółem 1.052 postępowania przygotowawcze, tj. o 69 więcej niż
w roku poprzednim. Wskaźnik dynamiki wszczęć wyniósł 107% i był najwyższy
w województwie lubelskim. W analizowanym roku stwierdzono 1.004 przestępstwa, tj. o 97
więcej niż w roku poprzednim. Wskaźnik dynamiki wyniósł 110,7 % i również był najwyższy
w województwie.
Policjanci Komendy wykryli sprawców 760 przestępstw; wskaźnik wykrywalności
w tym zakresie wyniósł 74,4%. Wśród sprawców były 34 osoby nieletnie (o 2 mniej niż rok
wcześniej), które popełniły 31 czynów karalnych (o 2 mniej w porównaniu z rokiem
poprzednim). Spadek liczby nieletnich sprawców mógł być efektem działań prewencyjnych
prowadzonych przez powołany w Komendzie Nieetatowy Zespół ds. Nieletnich.
W 2012 roku wśród przestępstw kryminalnych dominowały przestępstwa przeciwko
mieniu (72,2% wszystkich wszczętych postępowań w tej kategorii). Najwięcej odnotowano
kradzieży – 194 (o 65 więcej niż w roku poprzednim) i kradzieży z włamaniem – 158 (o 48
więcej niż rok wcześniej). Dla kradzieży wskaźnik wykrywalności wyniósł 38,8% (wzrost
o 8,8%), a dla kradzieży z włamaniem 40,5% (wzrost o 15,3%).
W 2012 roku zarejestrowano spadek rozbojów (10, tj. o 6 mniej w porównaniu
z rokiem 2011; wskaźnik wykrywalności tej kategorii przestępstw wyniósł 60%) i przypadków
zniszczenia mienia (o 17,8% mniej niż rok wcześniej). W analizowanym roku wszczęto
również 9 postępowań o charakterze korupcyjnym i 32 postępowania dotyczące przestępstw
narkotykowych (w przypadku tych ostatnich wskaźnik dynamiki wyniósł 118,5%, a wskaźnik
wykrywalności 100%) oraz ustalono 45 podejrzanych (wobec 8 z nich Sąd Rejonowy
zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania).
W 2012 roku wszczęto także 244 postępowania o przestępstwa drogowe (o 26 więcej
niż w roku poprzednim), w wyniku których stwierdzono 235 tego rodzaju przestępstw (o 15
mniej w stosunku do 2011 roku). Najwięcej z nich – 221 – stanowiły czyny polegające na
prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości. Warto dodać, iż w analizowanym roku na
drogach powiatu włodawskiego zaistniało 31 wypadków drogowych, w których 2 osoby
poniosły śmierć, a 42 zostało rannych.
Wybrane kategorie przestępstw stwierdzonych w 2012 roku na terenie działania
Komendy Powiatowej Policji we Włodawie przedstawia poniższy wykres.
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Wykres 27. Wybrane kategorie przestępstw stwierdzonych w 2012 roku na terenie działania
Komendy Powiatowej Policji we Włodawie

Źródło danych: Komenda Powiatowa Policji we Włodawie.

15. POMOC SPOŁECZNA
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie
są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Instytucja
ta wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb
i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka (art. 2 pkt 1 i art. 3
pkt 1 ustawy o pomocy społecznej).
Zadania pomocy społecznej w mieście Włodawa wykonuje Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. Jednostka ta realizuje również zadania wynikające z innych, aniżeli ustawa
o pomocy społecznej, aktów prawnych. Należą do nich: ustawa o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, ustawa o dodatkach mieszkaniowych, ustawa o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie oraz ustawa o systemie oświaty.
W 2012 roku kadrę MOPS-u stanowiły 32 osoby – kierownik, 7 pracowników
socjalnych oraz 24 pozostałych pracowników, w tym 9 opiekunek środowiskowych,
3 pracowników do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, 2 pracowników Świetlicy
Środowiskowej we Włodawie oraz 1 osoba na stanowisku koordynatora Miejskiej Komisji
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dane szczegółowe na temat stanu
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zatrudnienia w Ośrodku oraz kwalifikacji pracujących w nim osób przedstawia poniższa
tabela.
Tabela 9. Kadra Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie
i jej kwalifikacje w 2012 roku
liczba osób
kadra kierownicza (dyrektor i jego zastępcy)

1

wykształcenie wyższe

1

specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

1

pracownicy socjalni

7

wykształcenie wyższe

3

wykształcenie średnie

4

specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie pracownika socjalnego

2

specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie pracownika socjalnego

0

specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

1

pozostali pracownicy

24

wykształcenie wyższe

11

wykształcenie średnie

7

wykształcenie inne

6

wolontariusze

3
Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie.

Ze wsparcia udzielanego przez MOPS mogą korzystać osoby i rodziny, które spełniają
określone warunki przedstawione w poszczególnych aktach prawnych. W odniesieniu do
świadczeń z pomocy społecznej jednym z nich jest kryterium dochodowe, które jest ustalone
na poziomie 542 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 456 zł na
osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe stosowane jest również przy przyznawaniu zasiłków
rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeśli dochód rodziny
na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 539 zł, a gdy członkiem rodziny jest
dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli dochód ten nie
przekracza 623 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują z kolei, jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
W latach 2010-2012 wydatki MOPS-u na realizację zadań z zakresu polityki społecznej
w mieście zwiększały się z roku na rok (z 6.871.278 zł w 2010 r. do 7.610.461 zł w 2012 r.). Na
wzrost wydatków w 2012 roku o kwotę ponad 600 tysięcy złotych miało wpływ m.in.
przyjęcia do realizacji nowego zadania, tj. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
38

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Włodawa na lata 2014-2020

socjalnym i w związku z tym zwiększenie zatrudnienia o 1 etat, zwiększenie liczby osób
korzystających z pomocy Ośrodka w związku ze zmianą kryterium dochodowego w pomocy
społecznej oraz ogólny wzrost średnich wysokości realizowanych świadczeń. Dane
szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.
Tabela 10. Wydatki MOPS-u na realizację zadań z zakresu polityki społecznej w latach 2010-2012
wysokość wydatków (w zł)

rozdziały

w 2010 r.

w 2011 r.

w 2012 r.

Zadania własne
przeciwdziałanie narkomanii

5.400 zł

4.115 zł

0 zł

217.768 zł

251.944 zł

312.308 zł

78.558 zł

99.922 zł

115.184 zł

0 zł

0 zł

328 zł

9.003 zł

0 zł

0 zł

17.110 zł

17.026 zł

16.275 zł

zasiłki i pomoc w naturze

368.738 zł

287.259 zł

391.728 zł

dodatki mieszkaniowe

630.929 zł

645.505 zł

699.224 zł

zasiłki stałe

195.963 zł

201.555 zł

194.007 zł

1.000.094 zł

1.029.781 zł

1.132.832 zł

220.000 zł

190.000 zł

206.700 zł

3.993 zł

0 zł

0 zł

57.540 zł

57.540 zł

61.207 zł

0 zł

0 zł

159.693 zł

4.163.645 zł

4.253.984 zł

18.767 zł

31.590 zł

0 zł

600 zł

14.400 zł

34.800 zł

6.981.459 zł

7.610.461 zł

przeciwdziałanie alkoholizmowi
domy pomocy społecznej
rodziny zastępcze
obsługa funduszu alimentacyjnego
składka zdrowotna od zasiłków stałych

ośrodek pomocy społecznej
pozostała działalność (program „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”)
pozostała działalność (Świetlica Środowiskowa)
rehabilitacja społeczna i zawodowa osób
niepełnosprawnych (WTZ)
pomoc materialna dla uczniów

Zadania zlecone
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
4.055.511 zł
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
10.671 zł
społecznej i niektóre świadczenia rodzinne
specjalistyczne usługi opiekuńcze
0 zł
dodatki dla osób pobierających świadczenia
0 zł
pielęgnacyjne
ogółem
6.871.278 zł

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie.

W latach 2010-2012 liczba osób w rodzinach, którym MOPS udzielił pomocy
i wsparcia ulegała wahaniom (1.234 w 2010 r., 1.103 w 2011 r., 1.150 w 2012 r.), podobnie,
jak liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie (1.234 w 2010 r., 1.106 w 2011
r., 1.162 w 2012 r.). Wpływ na wzrost liczby osób korzystających ze wsparcia MOPS-u w 2012
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roku miała wspominana powyżej weryfikacja kryterium dochodowego obowiązującego przy
ubieganiu się o świadczenia pomocy społecznej. Dane szczegółowe w tym zakresie
przedstawiają poniższe wykresy.
Wykres 28. Korzystający z pomocy społecznej
w mieście w latach 2010-2012

Wykres 29. Struktura wiekowa korzystających
z pomocy społecznej w mieście w latach 20102012

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie.

Udział osób korzystających ze wsparcia MOPS-u w ogólnej liczbie mieszkańców
miasta wyniósł w kolejnych latach: 8,9% w 2010 roku, 8% rok później oraz 8,4% w 2012 roku.
Wśród objętych pomocą najliczniejsze grupy stanowiły osoby pochodzące z rodzin o niskim
statusie materialnym, niejednokrotnie dotkniętych bezrobociem. Potwierdzają to
przedstawione na poniższym wykresie dane dotyczące powodów udzielania pomocy
społecznej w mieście.
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Wykres 30. Powody przyznawania pomocy społecznej w mieście w latach 2010-2012

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie.

W latach 2010-2012 głównymi powodami udzielania pomocy społecznej w mieście
były bezrobocie i powodowane nim ubóstwo. Liczba osób w rodzinach objętych wsparciem
MOPS-u z ww. przyczyn ulegała wahaniom (bezrobocie: 960 w 2010 r., 849 w 2011 r., 909
w 2012 r., ubóstwo: 938 w 2010 r., 841 w 2011 r., 865 w 2012 r.).
Ważne powody przyznawania świadczeń z zakresu pomocy społecznej stanowiły
również długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, niepełnosprawność, potrzeba
ochrony macierzyństwa (głównie w związku z wielodzietnością), a także alkoholizm. Uwagę
zwracała zmniejszająca się z roku na rok liczba osób w rodzinach objętych wsparciem
MOPS-u w związku z niepełnosprawnością (z 356 w 2010 r. do 305 w 2012 r.) oraz wzrost
w 2012 roku liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z uwagi na
potrzebę ochrony macierzyństwa, głównie w związku z wielodzietnością (do 226) oraz
z powodu alkoholizmu (do 183).
Udzielane przez MOPS świadczenia pomocy społecznej miały charakter pieniężny,
niepieniężny i usługowy. Dane szczegółowe w tym zakresie za lata 2010-2012 przedstawia
poniższa tabela.
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Tabela 11. Formy świadczeń pomocy społecznej udzielonych w mieście przez MOPS w latach 20102012
liczba osób

usługi

niepieniężne

pieniężne

formy świadczeń

liczba świadczeń

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.

zasiłek stały

60

61

56

573

579

538

zasiłek okresowy

258

236

270

1.274

1.073

1.348

zasiłek celowy

301

250

217

X

X

X

posiłek

338

270

364

45.493

33.040

38.864

schronienie

0

0

0

0

0

0

ubranie

0

0

0

0

0

0

sprawienie pogrzebu

0

3

1

0

3

1

odpłatność gminy za pobyt w domu
pomocy społecznej

8

5

7

67

49

56

usługi opiekuńcze

49

44

44

12.675

12.536

12.268

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0

0

0

0

0

0

specjalistyczne usługi dla osób
z zaburzeniami psychicznymi

0

0

1

0

0

24

poradnictwo specjalistyczne

0*

2*

3*

X

X

X

praca socjalna

86*

51*

90*

X

X

X

interwencja kryzysowa

0*

0*

0*

X

X

kontrakt socjalny

30

30

70

X

X

X

* liczba rodzin
Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie.

Spośród świadczeń pieniężnych najczęściej udzielaną formą pomocy w latach 20102012 był zasiłek celowy przyznawany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej,
a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia,
opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw
w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. W analizowanym roku liczba osób nim objętych
spadała (z 301 osób w 2010 r. do 217 w 2012 r.).
Ważną formą wsparcia finansowego był również zasiłek okresowy, który przyznawany
jest głównie ze względu na długotrwałą lub ciężką chorobę, niepełnosprawność czy
bezrobocie. W 2010 roku skorzystało z niego 258 osób, rok później 236 osób, a w 2012 roku
270 osób.
Dominujący rodzaj pomocy niepieniężnej stanowił natomiast posiłek, który był
wsparciem udzielanym dzieciom, m.in. w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”. W analizowanym okresie liczba osób objętych tą formą wsparcia
ulegała wahaniom (338 w 2010 r., 270 w 2011 r., 364 w 2012 r.).
Z kolei wśród usług najistotniejszą rolę odgrywała praca socjalna świadczona w celu
poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Była ona prowadzona
m.in. w oparciu o kontrakt socjalny. I w tym przypadku liczba rodzin, którym udzielono tej
formy wsparcia ulegała wahaniom (86 w 2010 r., 51 w 2011 r., 90 w 2012 r.).
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Ważną formą wsparcia były także usługi opiekuńcze. Wśród osób nimi objętych
zdecydowaną większość stanowiły osoby w wieku 71-80 lat (18 w 2010 r., po 14 w latach
2011-2012), mniejsze grono tworzyły natomiast osoby w wieku 61-70 lat (10 w 2010 r.,
8 w 2011 r., 10 w 2012 r.).
Mieszkańcy miasta, którzy nie mogli samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,
którym nie można było zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych i które
tym samym wymagały całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
byli kierowane przez MOPS do domów pomocy społecznej. W latach 2010-2012 liczba osób,
za których pobyt w DPS-ie miasto ponosiło odpłatność ulegała wahaniom (8 w 2010 r.,
5 w 2011 r., 7 w 2012 r.).
Ośrodek zajmował się również przyznawaniem stypendiów i zasiłków szkolnych.
Pomoc ta najczęściej świadczona jest uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej i służy zmniejszeniu różnic w dostępie do edukacji oraz
umożliwieniu pokonywania barier w dostępie do edukacji. W 2012 roku z tego rodzaju
wsparcia skorzystało 280 osób, w tym pomocy w formie stypendium udzielono 274 uczniom,
a w formie zasiłku szkolnego 6. Ogółem na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano
159.693 zł.
W analizowanym okresie MOPS podejmował także działania z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień. W ich ramach organizowano wypoczynek i opiekę
dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie w ramach Świetlicy Środowiskowej, Centrum Profilaktyki
i Rozwoju Osobowości oraz Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Zadnia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizował Miejski Zespół
Interdyscyplinarny. W 2012 r. przedstawiciele instytucji działających na rzecz dzieci i rodziny,
podejmując interwencje w środowisku wobec rodzin dotkniętych przemocą, wszczęli 33
procedury „Niebieskie Karty”. Ponadto w tym roku przyjęto 2 zgłoszenia podejrzenia
stosowania przemocy w rodzinie. Przewodniczący Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego
powołał 35 grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem
przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, członkowie których spotkali się 75 razy.
Przy Ośrodku działa również Warsztat Terapii Zajęciowej – placówka wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, w zajęciach której w latach 2010-2012 uczestniczyło po
35 osób w każdym roku.
Warto dodać, iż w 2012 roku, realizując zadania wynikające z ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ośrodek pokrywał koszt pobytu 1 dziecka z miasta
w rodzinie zastępczej, który wyniósł 327,81 zł.
W ramach realizowanych zadań MOPS przyznawał również świadczenia rodzinne.
Choć w latach 2010-2012 ogólna liczba udzielonych świadczeń spadała z roku na rok
(z 22.749 w 2010 r. do 19.589 w 2012 r.), to uwagę zwraca stale zwiększająca się liczba
przyznawanych świadczeń pielęgnacyjnych (z 467 w 2010 r. do 1.253 w 2012 r.). Dane
szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 12. Świadczenia rodzinne przyznane w mieście w latach 2010-2012
liczba świadczeń

rodzaj świadczenia

2010 r. 2011 r. 2012 r.

zasiłek rodzinny

13.362

12.114

10.862

dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka

59

73

61

dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego

538

435

362

dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty
prawa do zasiłku dla bezrobotnych

0

0

0

dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

820

711

546

dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego

636

573

581

dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

788

727

654

dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania

276

287

284

dodatek do zasiłku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej

1.484

1.314

1.146

zasiłek pielęgnacyjny

4.198

3.963

3.711

świadczenie pielęgnacyjne

467

841

1.253

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

121

131

129

22.749

21.169

19.589

liczba świadczeń rodzinnych ogółem

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie.

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne MOPS opłacał składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Liczba tych składek z roku na rok rosła (514 w 2010 r.,
939 w 2011 r., 1.472 w 2012 r.).
Kolejną formę pomocy udzielaną przez MOPS stanowiły świadczenia alimentacyjne,
które służą wsparciu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w przypadku
bezskuteczności egzekucji zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. W latach 2010-2012
liczba rodzin, którym przyznano tę pomoc zwiększała się z roku na rok (216 w 2010 r., 223
w 2011 r., 217 w 2012 r.). Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.
Tabela 13. Świadczenia alimentacyjne przyznane w mieście w latach 2010-2012
liczba rodzin, którym przyznano świadczenie
liczba wypłaconych świadczeń
wartość przyznanych świadczeń (w zł)

2010 r.

2011 r.

2012 r.

147

159

160

2.909

3.039

3.055

1.073.992 1.170.272 1.209.846

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie.
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W latach 2010-2011 i ponownie w 2013 roku MOPS uczestniczył również w realizacji
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu systemowego pn.
„Aktywna integracji osób długotrwale korzystających z pomocy”. Celem głównym projektu
było zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych z miasta będących
świadczeniobiorcami Ośrodka poprzez nabycie przez nich kluczowych kompetencji
przydatnych w poszukiwaniu i podjęciu zatrudnienia.
W ramach projektu oferowano takie formy wsparcia jak: spotkanie z doradcą
zawodowym (w jego trakcie diagnozowano potencjał zawodowy uczestników, organizowano
trening umiejętności oraz udzielano wsparcia w indywidualnym radzeniu sobie w trudnych
sytuacjach), cykl szkoleniowy w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, trzymiesięczny
płatny staż u lokalnych pracodawców z praktycznym wykorzystaniem umiejętności nabytych
podczas szkoleń, kontrakt socjalny prowadzony przez pracownika socjalnego a także
wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych lub okresowych.
W 2010 roku kwota dofinansowania projektu z EFS-u wynosiła 100.000 zł, rok później
93.000 zł, a w 2013 roku 110.000 zł. W 2010 roku objęto nim 24 osoby, rok później 14 osób,
a w 2013 roku 12 osób.
Istotą pomocy społecznej jest również prowadzenie i rozwój niezbędnej
infrastruktury socjalnej. Obejmuje ona zarówno jednostki środowiskowe, jak
i instytucjonalne.
W mieście Włodawa, obok Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, funkcjonują:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
we Włodawie, Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” we Włodawie, Ośrodek
Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, oraz wspomniane już
Świetlica Środowiskowa, Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości, Punkt Konsultacyjny
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Warsztat Terapii Zajęciowej we Włodawie. Dane szczegółowe
na temat tych jednostek przedstawia poniższa tabela.
Tabela 14. Instytucje wsparcia w mieście w 2012 roku
nazwa i adres instytucji
oraz podmiot prowadzący

zakres oferowanych usług, liczba osób korzystających w 2012 roku
oraz potrzeby w zakresie rozwoju instytucji

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie we Włodawie,
Al. J. Piłsudskiego 66
22-200 Włodawa

PCPR jest jednostką organizacyjną powiatu włodawskiego do
wykonywania zadań powiatu w zakresie: pomocy społecznej,
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza
we Włodawie,
ul. Sztabowa 2a
22-200 Włodawa

Jednostka jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą
przeznaczoną dla dzieci. Jednostka realizuje zadania placówki typu
socjalizacyjnego i interwencyjnego.

45

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Włodawa na lata 2014-2020

nazwa i adres instytucji
oraz podmiot prowadzący

zakres oferowanych usług, liczba osób korzystających w 2012 roku
oraz potrzeby w zakresie rozwoju instytucji

Powiatowy Ośrodek Wsparcia
„Przystań” we Włodawie,
Al. J. Piłsudskiego 64a
22-200 Włodawa

Ośrodek jest placówką pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami
psychicznymi i upośledzeniem umysłowym. Pracownicy Ośrodka
udzielają kompleksowego wsparcia w przezwyciężaniu trudnych
sytuacji życiowych, podtrzymaniu umiejętności samodzielnego życia
i całkowitej integracji społecznej. Do Ośrodka uczęszczają osoby
z terenu powiatu włodawskiego.

Ośrodek Specjalistycznego
Poradnictwa Rodzinnego
i Interwencji Kryzysowej,
ul. Partyzantów 13
22-200 Włodawa

Ośrodek świadczy specjalistyczne poradnictwo oraz terapię
dla ofiar przemocy w rodzinie.

Świetlica Środowiskowa
we Włodawie,
ul. Szkolna 7
22-200 Włodawa

Świetlica jest placówką wsparcia dziennego, której działania
ukierunkowane są na dzieci i młodzież pochodzące z rodzin
patologicznych, przejawiających problemy wychowawcze, mających
trudną sytuację materialną. W Świetlicy realizowane są zadania
edukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
Liczba miejsc w Świetlicy w 2012 r.: 30.
Liczba osób korzystających z oferty Świetlicy w 2012 r.: 42
(w wieku 5-17 lat).
Potrzeby w zakresie rozwoju instytucji: dostosowanie do standardów
wynikających z ustawy o pieczy zastępczej i wspieraniu rodziny.

Centrum Profilaktyki i Rozwoju
Osobowości,
ul. Szkolna 7
22-200 Włodawa

Oferta Centrum skierowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej
z rodzin patologicznych, przejawiających problemy wychowawcze
oraz do osób uzależnionych, współuzależnionych, w tym tych, które
odbyły leczenie na oddziałach odwykowych.
W Centrum prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
i zajęcia w zakresie prowadzenia treningu umiejętności społecznych
dla dzieci i młodzieży, oraz zajęcia terapeutyczne dla osób
uzależnionych i współuzależnionych.

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie,
ul. Szkolna 7
22-200 Włodawa

Punkt działa przy Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości.
W jego ramach prowadzone są dyżury i konsultacje prawne oraz
porady psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą.
Liczba porad udzielonych w 2012 r.: 114.

Warsztat Terapii Zajęciowej,
ul. Sztabowa 3,
22-200 Włodawa

Warsztat działa przy MOPS-ie we Włodawie. Jego działalność
skierowana jest na pomoc osobom niepełnosprawnym
w podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych w życiu
codziennym, zawodowym, społecznym. Rehabilitacja społeczna
i zawodowa realizowana jest poprzez terapię zajęciową.
Warsztat prowadzi zajęcia w pracowni plastyczno-fotograficznej,
gospodarstwa domowego, poligraficznej, krawiecko-hafciarskiej,
stolarsko-wikliniarskiej, animacji kultury i muzykoterapii oraz
rękodzielnictwa artystycznego.
Liczba uczestników w 2012 r.: 35.

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie.
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Mieszkańcy Włodawy korzystają także z pomocy oferowanej przez funkcjonujący
poza miastem Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Różance (Różanka 117B, 22-200
Włodawa). Jest to placówka pobytu stałego przeznaczona dla osób w podeszłym wieku
i przewlekle somatycznie chorych.

16. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Organizacje pozarządowe są przejawem społeczeństwa obywatelskiego, jedną z form
jego aktywności. Pełnią istotną rolę nie tylko w konsolidacji społeczności lokalnej,
organizacyjnym wzmacnianiu władz lokalnych, lecz również zwiększają szanse rozwoju
małych i średnich miejscowości. Dobrze zorganizowane środowisko może sprzyjać
aktywizowaniu nie tylko pojedynczych osób i marginalizowanych grup społecznych, ale ich
lokalnego otoczenia, sprzyja budowaniu samowystarczalności społeczności lokalnych
poprzez uruchomienie i wykorzystanie jej zasobów.
Współpraca samorządu lokalnego z podmiotami należącymi do sektora pozarządowego
nie tylko pozwala skuteczniej i efektywniej działać na rzecz rozwoju oraz poprawy warunków
i jakości życia mieszkańców, lecz również umożliwia istotne odciążenie sektora publicznego
w realizacji zadań.
W 2012 roku w mieście Włodawa funkcjonowały 73 organizacje pozarządowe.
Samorząd miasta posiadał akt prawa miejscowego, tj. Program współpracy Gminy Miejskiej
Włodawa z organizacjami, w oparciu o który miał możliwość podejmowania z nimi
współpracy w następującym formach finansowych i pozafinansowych:
 wsparcie realizacji zadań publicznych z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji,
 powierzanie realizacji zadań publicznych z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich
realizacji,
 wymiana informacji o podejmowanych działaniach,
 promocja inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe
m.in. poprzez możliwość umieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego,
 wspólna organizacja imprez i realizacja programów,
 konsultowanie projektów aktów normatywnych, tj. przyjmowanie opinii organizacji
pozarządowych do projektów uchwał na etapie ich tworzenia,
 udostępnianie na zasadzie odrębnych porozumień pomieszczeń lub terenów będących
w posiadaniu miasta,
 nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń na organizację konferencji, szkoleń, spotkań
integracyjnych,
 udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z miastem, które ubiegają się
o dofinansowanie z innych źródeł,
 obejmowanie patronatem przez Burmistrza przedsięwzięć realizowanych przez
organizacje pozarządowe.
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Poniższa tabela przedstawia dane szczegółowe na temat sektora pozarządowego
w mieście.
Tabela 15. Organizacje pozarządowe w mieście w 2012 roku
lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

nazwa organizacji
Związek Inwalidów Wojennych
Oddział we Włodawie
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
Odział we Włodawie
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej
we Włodawie
Klub Abstynenta „Arka” we Włodawie
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
Koło we Włodawie
Związek Ukraińców w Polsce
Koło we Włodawie
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Oddział Miejski
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Obwód we Włodawie
Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Włodawskiej
we Włodawie
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło we Włodawie
Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe
„Sprawni razem”
Oddział Chełm z siedzibą we Włodawie
Polski Komitet „Norymberga II”
Oddział Terenowy we Włodawie
Zrzeszenie Żołnierzy „Wolność i Niezawisłość”
Obszaru Wschodniego
Zarząd Koła we Włodawie
Poleskie Stowarzyszenie Folklorystyczne
we Włodawie
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych
Koło Miejskie we Włodawie
Nadbużańskie Stowarzyszenie Wyrównywanie
Szans we Włodawie
Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami
Oddział we Włodawie
Związek Sybiraków
Koło we Włodawie
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych i Poszkodowanych

adres organizacji
ul. Klasztorna 7, 22-200 Włodawa
Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa
Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa
Al. Jana Pawła II 35, 22-200 Włodawa
Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa
ul. Kościelna 15, 22-200 Włodawa
Al. J. Piłsudskiego 10, 22-200 Włodawa
Al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa
ul. Czerwonego Krzyża 13,
22-200 Włodawa
ul. Chełmska 15/24, 22-200 Włodawa
ul. Partyzantów 13, 22-200 Włodawa
ul. Przechodnia 20/32, 22-200 Włodawa
Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa
Al. J. Piłsudskiego 10. 22-200 Włodawa
Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa
ul. Mielczarskiego 8, 22-200 Włodawa
ul. Czerwonego Krzyża 7,
22-200 Włodawa
ul. Przechodnia 18/65,
22-200 Włodawa
ul. Partyzantów 13, 22-200 Włodawa
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lp.
20.
21.
22.
23.
24.

nazwa organizacji
Stowarzyszenie Poleskie
Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci
Uzależnionych „Powrót z U”
Oddział Terenowy we Włodawie
Miejski Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
Zapasy - Włodawa
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
w Powiecie Włodawskim

adres organizacji
Al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa
ul. Żołnierzy WiN 25, 22-200 Włodawa
ul. Chełmska 20, 22-200 Włodawa
ul. Saperów 10, 22-200 Włodawa
Al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa

25.

Nadbużańskie Stowarzyszenie Edukacyjne

Al. J. Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa

26.

Włodawskie Towarzystwo Edukacyjne

ul. Szkolna 1, 22-200 Włodawa

27.
28.
29..

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych
„Hospicjum”
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich
Gminy Włodawa
Stowarzyszenie „Lokalne Porozumienie
Na Rzecz Zatrudnienia w Powiecie
Włodawskim”

Al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa
Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa

30.

Stowarzyszenie Chóralne „Fletnia Pana”

ul. Chełmska 20, 22-200 Włodawa

31.

Stowarzyszenie Upamiętniania Sobiboru

ul. Czerwonego Krzyża 7,
22-200 Włodawa

32.

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
we Włodawie

Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa

33.

Stowarzyszenie Seniorów Złota Jesień

Al. J. Piłsudskiego 10, 22-200 Włodawa

34.
35.

Stowarzyszenie Inicjatyw Nadgranicznych
„Daleka Europa”
Stowarzyszenie Twórców Kultury
Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego

Al. J. Piłsudskiego 10, 22-200 Włodawa
Al. J. Piłsudskiego 52, 22-200 Włodawa

36.

Stowarzyszenie Trójka we Włodawie

ul. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa

37.

Stowarzyszenie „Renovabis” we Włodawie

ul. 11 Listopada 4, 22-200 Włodawa

38.

Stowarzyszenie Pomocy Samotnym Matkom
„Nadzieja”

ul. 11 listopada 4, 22-200 Włodawa

39.

Stowarzyszenie „Gaudeamus”

Al. J. Piłsudskiego 10, 22-200 Włodawa

40.

Poleskie Towarzystwo Medialne

ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa

41.

Ochotnicza Straż Pożarna we Włodawie

ul. 1000-lecia PP 8, 22-200 Włodawa

42.
43.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym „Lepsze Jutro”
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki
we Włodawie

ul. Spokojna 18, 22-200 Włodawa
ul. Szkolna 1, 22-200 Włodawa
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lp.

nazwa organizacji

adres organizacji

44.

Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska Włodawa”

Al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa

45.

Stowarzyszenie „Łączmy Siły”

ul. Jasna 12 E, 22-200 Włodawa

46.

Włodawski Motorowy Klub Sportowy

ul. Przechodnia 11, 22-200 Włodawa

47.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „EFEKT”

ul. Sztabowa 3, 22-200 Włodawa

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Przyjaciele
Kamyka”
Stowarzyszenie Centrum Integracji Rodziny
„Spokojny Dom”
Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Patriotyczne
Ziemi Włodawskiej
Stowarzyszenie Zwykłe Włodawskich
Pracodawców
Stowarzyszenie Inicjatywa Włodawska
Włodawskie Stowarzyszenie
im. Braci Taraszkiewiczów
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Powiatu
Włodawskiego

ul. Sztabowa 2A, 22-200 Włodawa
Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa
Al. J. Piłsudskiego 24, 22- 200 Włodawa
Al. Jana Pawła II 5, 22-200 Włodawa
ul. Mickiewicza 4/16, 22-200 Włodawa
ul. Kościuszki 3, 22-200 Włodawa
ul. Korolowska 15, 22-200 Włodawa

55.

Klub Motorowodny „DELFIN”

ul. Sejmowa 9, 22-200 Włodawa

56.

Włodawskie Forum Samorządowe

ul. Chełmska 6/34, 22-200 Włodawa

57.

Włodawskie Porozumienie Obywatelskie

ul. Saperów 10, 22-200 Włodawa

58.

Włodawski Klub Krótkofalowców

ul. Północna 4, 22-200 Włodawa

59.

Włodawskie Towarzystwo Golfowe

Al. J. Piłsudskiego 53/5, 22-200 Włodawa

60.

Stowarzyszenie Polskie Diany

ul. Nadstawna 5, 22-200 Włodawa

61.

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Włodawianka”

Al. J. Piłsudskiego 28, 22-200 Włodawa

62.

Międzyszkolny Klub Sportowy „Mechanik”

ul. Modrzewskiego 24,
22-200 Włodawa

63.

Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne „Dziobek”
we Włodawie

ul. Szkolna 4, 22-200 Włodawa

64.

Klub Sportowy Pankration Włodawa

ul. Sokołowskiego 5/36, 22-200 Włodawa

65.

Włodawski Szkolny Związek Sportowy

ul. Szkolna 4, 22-200 Włodawa

66.

Parafialny Klub Sportowy „Brzózki”

ul. Chełmska 20, 22-200 Włodawa

67.

Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Wega”

ul. Szkolna 4, 22-200 Włodawa

68.

Uczniowski Klub Sportowy „Rekord”

69.

Uczniowski Klub Sportowy „Prima 3”

Publiczne Gimnazjum nr 1 we Włodawie,
ul. Szkolna 7, 22-200 Włodawa
Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie,
ul. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa
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lp.

nazwa organizacji

70.

Uczniowski Klub Sportowy „Kościuszko”

71.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Wschód”

72.

Uczniowski Klub Sportowy „Tramp”

73.

Uczniowski Klub Sportowy MOSiR Włodawa

adres organizacji
I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie,
ul. Szkolna 1, 22-200 Włodawa
Publiczne Gimnazjum nr 2 we Włodawie,
ul. Szkolna 1, 22-200 Włodawa
Szkoła Podstawowa nr 2 we Włodawie,
ul. Kopernika 3, 22-200 Włodawa
ul. Szkolna 4, 22-200 Włodawa

Źródło danych: Starostwo Powiatowe we Włodawie.

17. WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH „PROBLEMY SPOŁECZNE W ŚRODOWISKU
LOKALNYM”
Badania ankietowe przeprowadzone w ramach diagnozy sytuacji społecznej
w mieście Włodawa posłużyły identyfikacji, określeniu przyczyn i skali występujących na jej
terenie problemów społecznych oraz wskazaniu działań, jakie należałoby podjąć w celu
zmniejszenia ich natężenia oraz zminimalizowania ich skutków.
Badania zostały przeprowadzone przy pomocy ankiet, które zostały rozpowszechnione
wśród mieszkańców miasta, w tym reprezentantów samorządu lokalnego – Burmistrza,
Radnych, pracowników Urzędu Miejskiego we Włodawie, członków Miejskiej Komisji
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawicieli jednostek
organizacyjnych mających siedzibę na terenie miasta, m.in. placówek oświatowych,
kulturalnych, sportowych i pomocy społecznej, a także przedstawicieli jednostek służby
zdrowia, policji, organizacji pozarządowych i kościoła.
Do analizy przedłożono w sumie 61 wypełnionych anonimowo ankiet.
W pierwszym pytaniu poproszono przedstawicieli środowiska lokalnego o ocenę
warunków życia w mieście. Uzyskane odpowiedzi przedstawia poniższy wykres.
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Wykres 31. Warunki życia w mieście

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym.

Analizując warunki życia w mieście, przedstawiciele środowiska lokalnego najlepiej
ocenili dostępność sieci wodociągowej (łącznie 93,4% ocen dobrych i bardzo dobrych)
i kanalizacyjnej (w sumie 88,5% ocen dobrych i bardzo dobrych).
Z wysoką oceną spotkał się także dostęp do placówek usługowych, w tym
handlowych, i sieci Internet, a także szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego
i ponadgimnazjalnego, wychowania przedszkolnego oraz pomocy społecznej.
Najniżej ankietowani ocenili natomiast lokalny rynek pracy (łącznie 91,8% ocen
bardzo złych i złych) oraz dostępność sieci gazowej, której w mieście nie ma (w sumie 82%
ocen bardzo złych i złych). Niezadowolenie budzi również dostęp do kultury i rozrywki oraz
opieki medycznej, dostępność i stan sieci drogowej oraz sytuacja na rynku mieszkaniowym.
W kolejnym pytaniu zapytano badanych o problemy, które najczęściej dotykają
mieszkańców miasta. Szczegóły w tym zakresie przedstawia poniższy wykres.
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Wykres 32. Problemy najczęściej dotykające mieszkańców miasta

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym.

Do problemów, które najczęściej dotykają mieszkańców miasta, respondenci zaliczyli
bezrobocie (34,7%), a następnie ubóstwo (17%) i alkoholizm (14,2%).
Uwagę zwrócili również na rozpad więzi rodzinnych i samotne wychowywanie dzieci
(9,7%), bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa
domowego (6,3%), problemy związane ze starzeniem się (5,7%) oraz długotrwałą lub ciężką
chorobę (4,5%).
Odpowiadając na następne pytanie, ankietowali identyfikowali grupy zagrożone
wykluczeniem społecznym w mieście. Uzyskane odpowiedzi przedstawia poniższy wykres.
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Wykres 33. Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym w mieście

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym.

Najwięcej badanych (27,4%) stwierdziło, że najbardziej zagrożone wykluczeniem
społecznym są osoby i rodziny zmagające się z problemami uzależnień. Równie liczne grono
wśród ankietowanych stanowili ci, którzy wskazali na osoby i rodziny o niskim statusie
materialnym (24,4%).
Zdaniem respondentów wykluczeniem społecznym zagrożone są także osoby starsze
i samotne (11,9%), rodziny zmagające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (7,7%)
i przemocy domowej (7,1%).
W kolejnych pytaniach poproszono badanych o opinię na temat poziomu bezrobocia
w mieście oraz wskazanie działań, jakie należałoby podjąć w celu poprawy sytuacji osób nim
dotkniętych. Uzyskane odpowiedzi przedstawiają poniższe wykresy.

54

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Włodawa na lata 2014-2020

Wykres 34. Jaki jest poziom bezrobocia
w mieście?

Wykres 35. Jakie działania należałoby podjąć
w celu poprawy sytuacji osób bezrobotnych?

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym.

W opinii zdecydowanej większości ankietowanych (łącznie 96,7%) poziom bezrobocia
w mieście jest wysoki lub raczej wysoki. Wśród działań, jakie należałoby podjąć w celu
poprawy sytuacji osób pozostających bez pracy, respondenci najczęściej wymieniali
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (25,6%), pozyskiwanie inwestorów (22,7%) oraz
organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych
(20,3%).
W odpowiedzi na następne pytania ankietowani wskazali przyczyny ubóstwa wśród
mieszkańców miasta oraz przedstawili propozycje działań, jakie powinny być podejmowane
na rzecz osób nim dotkniętych. Szczegóły w tym zakresie przedstawiają poniższe wykresy.
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Wykres 36. Przyczyny ubóstwa wśród
mieszkańców miasta

Wykres 37. Jakie działania powinny być
podejmowane na rzecz dotkniętych
problemem ubóstwa?

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym.

Wśród przyczyn popadania mieszkańców miasta w ubóstwo, ankietowani najczęściej
wskazywali bezrobocie (31,8%), wyuczoną bezradność (18,2%), uzależnienia (17%)
i dziedziczenia ubóstwa (14,2%).
Zdaniem respondentów, by skutecznie przeciwdziałać problemowi ubóstwa
należałoby przede wszystkim udzielać pomocy w znalezieniu zatrudnienia (30,2%). Duże
znaczenie przywiązywano również do pracy socjalnej (17,9%), promowania aktywnych
postaw i samopomocy, np. pomocy sąsiedzkiej (16,7%), wsparcia rzeczowego, w tym
w formie posiłku (11,1%) oraz pomocy finansowej (9,3%).
W kolejnych pytaniach została podjęta kwestia bezdomności – poproszono badanych
o opinię na temat skali tego problemu w mieście oraz wskazanie działań, które przyniosłyby
największą skuteczność w jego zapobieganiu i rozwiązywaniu. Uzyskane odpowiedzi
prezentują poniższe wykresy.
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Wykres 38. Jaka jest skala problemu
bezdomności w mieście?

Wykres 39. Jakie działania byłyby
najskuteczniejsze w zapobieganiu
i rozwiązywaniu problemu bezdomności?

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym.

Zdaniem 39,3% badanych poziom bezdomności w mieście jest niski. Jednocześnie
za średni uznało go 13,1%, a za wysoki 8,2% respondentów. Blisko 30% ankietowanych nie
miało w tej sprawie zdania.
W opinii badanych największe efekty w zapobieganiu i rozwiązywaniu problemu
bezdomności może przynieść udzielanie pomocy w znalezieniu zatrudnienia (20,9%),
opracowywanie indywidualnych programów bezdomności (14,1%), prowadzenie profilaktyki
i terapii uzależnień (12,9%), zapewnienie schronienia oraz tworzenie mieszkań komunalnych
i socjalnych (po 12,3%).
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W ankiecie znalazło się również pytanie pozwalające poznać opinie respondentów na
temat przyczyn bezradności opiekuńczo-wychowawczej oraz w prowadzeniu gospodarstwa
domowego. Uzyskane odpowiedzi prezentują poniższe wykresy.
Wykres 40. Przyczyny bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego
w mieście

Wykres 41. Jakie działania poprawiłyby
sytuację rodzin niewydolnych wychowawczo
w mieście?

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym.

W opinii blisko połowy badanych głównymi przyczynami bezradności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego w mieście są
niski poziom umiejętności wychowawczych (28%) i uzależnienia (23,2%). Zdaniem
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odpowiednio 14,6% badanych duży wpływ na występowanie tego problemu mają również
ubóstwo i samotne rodzicielstwo.
Wśród działań, których podjęcie mogłoby poprawić sytuację rodzin niewydolnych
wychowawczo, ankietowani najczęściej wskazywali zapewnienie pomocy asystenta rodziny
(18,2%), zwiększenie dostępności poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i terapii
rodzinnej (16,5%), prowadzenie edukacji rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról
rodzicielskich i udzielenie wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia (po 13,1%) oraz
zapewnienie dzieciom i młodzieży szerszego dostępu do alternatywnych form spędzania
czasu wolnego (12,5%).
W uzupełnieniu odpowiedzi na poprzednie pytania, ankietowani wskazali negatywne
zjawiska, na jakie najbardziej narażone są dzieci i młodzież z miasta. Szczegóły w tym
zakresie przedstawia poniższy wykres.
Wykres 42. Na jakie negatywne zjawiska społeczne najbardziej narażone są dzieci i młodzież
z miasta?

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym.

Według ankietowanych, do negatywnych zjawisk społecznych, na które najbardziej
narażone są dzieci i młodzież z miasta, należą zaniedbania wychowawcze ze strony rodziców
(26,9%) i sięganie po substancje uzależniające, np. alkohol, narkotyki, dopalacze (24,6%).
Niepokojącymi problemami są również uzależnienie od sieci Internet (13,7%) oraz agresja
i przemoc (10,3%).
W następnych pytaniach poproszono badanych o podanie przyczyn występowania
problemu uzależnień wśród mieszkańców miasta oraz wskazanie działań, jakie powinny być
podejmowane na rzecz osób i rodzin nim dotkniętych. Odpowiedzi w tym zakresie
prezentują poniższe wykresy.

59

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Włodawa na lata 2014-2020

Wykres 43. Przyczyny występowania
problemu uzależnień wśród mieszkańców
miasta

Wykres 44. Jakie działania powinny być
podejmowane na rzecz osób uzależnionych
i ich rodzin?

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym.

Do zasadniczych powodów występowania problemu uzależnień wśród mieszkańców
miasta ankietowani zaliczyli bezrobocie i utratę pracy (28,7%) oraz niezaradność życiową
i indywidualne skłonności do popadania w nałogi (po 19,9%). Za ważną przyczynę badani
uznali również konflikty w rodzinie i jej rozpad (15,2%).
Zdaniem respondentów, podejmując działania na rzecz osób uzależnionych i ich
rodzin, należy przede wszystkim skupić się na profilaktyce kierowanej do dzieci i młodzieży
(29,7%) oraz zapewnieniu szerszego dostępu do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
(21,2%). Według ankietowanych istotne jest również wspieranie rozwoju grup wsparcia,
samopomocowych i klubów abstynenckich (17%) oraz prowadzenie działań profilaktycznych
wśród dorosłych (12,1%).
Następnie zapytano badanych o znajomość przypadków występowania problemu,
który niejednokrotnie ma swoje źródło w uzależnieniach, tj. przemocy w rodzinie, oraz
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poproszono o przedstawienie działań, które byłyby najskuteczniejsze w walce z tym
zjawiskiem. Uzyskane odpowiedzi przedstawiają poniższe wykresy.
Wykres 45. Znajomość przypadków przemocy
w rodzinie w mieście

Wykres 46. Jakie kroki byłyby najskuteczniejsze
w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie?

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym.

Zdecydowana większość ankietowanych (łącznie 74,6%) stwierdziła, że zna przypadki
występowania przemocy w rodzinie w mieście bądź o nich słyszała. Odmiennego zdania było
w sumie 25,3% badanych.
Zdaniem respondentów, by skutecznie przeciwdziałać przemocy w rodzinie, należy
przede wszystkim motywować i kierować sprawców przemocy do udziału w programach
korekcyjno-edukacyjnych (19,5%), zapewnić osobom jej doświadczającym miejsca w ośrodkach
wsparcia, zwiększyć dostępność pomocy terapeutycznej i prawnej (po 17,7%) oraz
podejmować interwencje i świadczyć pomoc w postaci poradnictwa (16,5%). W opinii
badanych równie ważna jest profilaktyka agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży (13,4%).
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Kolejna kwestia poruszona w ankiecie dotyczyła problemów, z jakimi najczęściej
zmagają się osoby starsze w mieście oraz działań, których wdrożenie przyczyniłoby się do
poprawy ich sytuacji. Udzielone przez badanych odpowiedzi prezentują poniższe wykresy.
Wykres 47. Problemy najczęściej dotykające
osoby starsze z miasta

Wykres 48. Jakie działania poprawiłyby
sytuację osób starszych w mieście?

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym.

W opinii osób ankietowanych problemami, które najczęściej dotykają seniorów
w mieście, są choroby wieku podeszłego i samotność (po 23,9%). Zdaniem badanych osobom
starszym doskwiera również ubóstwo (13,9%) i ograniczona oferta spędzania czasu wolnego.
Do działań, których realizacja mogłaby się przyczynić do poprawy sytuacji seniorów
w mieście respondenci najczęściej zaliczali: zapewnienie dostępu do placówek wsparcia
dziennego, tj. klubu seniora czy dziennego domu pobytu (24,6%) oraz zwiększenie dostępu do
lekarzy specjalistów (20,4%).
W odpowiedzi na kolejne pytania ankietowani identyfikowali problemy, których
najczęściej doświadczają osoby niepełnosprawne w mieście, oraz wskazywali działania,
których podjęcie pozwoliłoby na pełniejszych ich udział w życiu społecznym. Szczegóły w tym
zakresie przedstawiają poniższe wykresy.
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Wykres 49. Problemy, których najczęściej
doświadczają osoby niepełnosprawne z miasta

Wykres 50. Jakie działania umożliwiłyby
osobom niepełnosprawnym pełniejszy udział
w życiu społecznym?

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym.

Według badanych problemami, z którymi najczęściej zmagają się osoby dotknięte
niepełnosprawnością z miasta są: brak odpowiednich ofert pracy (22,7%), deficyt zakładów
pracy chronionej i bariery architektoniczne (po 16,9%) oraz trudności w dostępie do
placówek rehabilitacyjnych (13,4%).
W opinii ankietowanych działania, które umożliwiłyby osobom niepełnosprawnym
pełniejszy udział w życiu społecznym powinny skupiać się przede wszystkim na tworzeniu
stanowisk pracy (25,4%) i likwidowaniu barier architektonicznych (18,3%). Zdaniem badanych
istotne znaczenie ma również zapewnienie dostępu do wczesnej diagnostyki medycznej
(14,8%), zwiększenie dostępności pomocy specjalistycznej, w tym psychologicznej
i pedagogicznej (13%), oraz rehabilitacji (11,8%).
W ostatnich pytaniach podjęto temat stanu bezpieczeństwa w mieście – poczucia
bezpieczeństwa, przyczyn jego braku oraz działań, które wpłynęłyby na jego zwiększenie.
Szczegóły w tym zakresie prezentują poniższe wykresy.
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Wykres 51. Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie
w mieście?

Wykres 52. Przyczyny braku bezpieczeństwa
w mieście

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym.

Wykres 53. Co wpłynęłoby na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w mieście?
1,9%

zwiększenie liczba patroli policyjnych
23,0%

22,4%

6,8%

18,6%
27,3%

podejmowanie działań profilaktycznych
i edukacyjno-informacyjnych
poświęconych przestępczości i jej
skutkom (akcje, kampanie)
skuteczniejsze egzekwowanie zakazu
sprzedaży napojów alkoholowych
dzieciom, młodzieży i osobom
nietrzeźwym
remont ulic, budowa przydrożnych
chodników, przejść dla pieszych
i oświetlenia
zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży
do alternatywnych form spędzania czasu
wolnego

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym.
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Większość ankietowanych (łącznie 93,4%) stwierdziła, że czuje się bezpiecznie bądź
raczej bezpiecznie w miejscu zamieszkania. Odmienną opinię w tej sprawie wyraziło jedynie
4,9% badanych.
Wśród przyczyn braku bezpieczeństwa respondenci najczęściej wskazywali zagrożenia
na drodze (piractwo drogowe, nietrzeźwi kierowcy; 25,4%), osoby pijące alkohol w miejscach
publicznych (23,2%) oraz niewystarczającą liczba patroli policyjnych (22,5%).
Zdaniem ankietowanych na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w mieście
w największym stopniu wpłynęłoby skuteczniejsze egzekwowanie zakazu sprzedaży napojów
alkoholowych dzieciom, młodzieży i osobom nietrzeźwym (27,3%), zwiększenie liczby patroli
policyjnych (23%) oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży szerszego dostępu do alternatywnych
form spędzania czasu wolnego (22,4%).

18. ANALIZA SWOT
Analiza SWOT jest heurystyczną techniką analityczną służącą uporządkowaniu
posiadanych informacji. W przypadku strategii rozwiązywania problemów społecznych
stanowi efektywną metodę identyfikacji mocnych i słabych stron lokalnego systemu pomocy
społecznej oraz szans i zagrożeń, jakie przed nim stoją. Pozwala oszacować potencjał, jakim
się dysponuje oraz określić stopień, w jakim posiadane zasoby odpowiadają potrzebom
i oczekiwaniom społeczności lokalnej.
Na potrzeby niniejszego dokumentu analiza została przeprowadzona w następujących
obszarach: 1. Bezrobocie, ubóstwo i bezdomność, 2. Rodzina, dzieci i młodzież,
3. Uzależnienia i przemoc w rodzinie, 4. Starość i niepełnosprawność, 5. Kapitał społeczny
i aktywność obywatelska.
Obszar: Bezrobocie, ubóstwo i bezdomność
Mocne strony
 upowszechnianie ofert pracy
oraz informacji o wolnych miejscach
pracy
 upowszechnianie informacji o usługach
poradnictwa zawodowego i szkoleniach
 pozyskiwanie środków finansowych
z funduszy zewnętrznych
na przeciwdziałanie bezrobociu
(m.in. z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej)
 diagnozowanie problemu bezdomności
w mieście
 informowanie bezdomnych








Słabe strony
niska skuteczność działań na rzecz osób
dotkniętych bezrobociem
niewystarczające w stosunku do potrzeb
działania zachęcające inwestorów
do tworzenia w mieście nowych miejsc
pracy (np. dotyczące przygotowywania
terenów pod inwestycje, oferowania ulg
podatkowych)
nieodpowiednie zasoby mieszkań
komunalnych w mieście, w tym
socjalnych
brak indywidualnych programów
wychodzenia z bezdomności
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o przysługujących im prawach
oraz dostępnych formach pomocy
standaryzowanie usług świadczonych
osobom bezdomnym
zapewnianie wsparcia osobom
wychodzącym z bezdomności
podejmowanie współpracy
z organizacjami pozarządowymi
działającymi na rzecz osób bezrobotnych
Szanse
aktywne poszukiwanie pracy
przez bezrobotnych
możliwość ograniczenia bezrobocia
w mieście dzięki dostępowi
do europejskich rynków pracy oraz
środkom finansowym z funduszy
zewnętrznych (m.in. z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej)
istnienie w regionie organizacji
pozarządowych działających na rzecz
osób bezrobotnych

 ograniczona współpraca z organizacjami
pozarządowymi działającymi na rzecz
osób bezdomnych















Zagrożenia
utrzymujący się wysoki poziom
bezrobocia w mieście
występowanie zjawiska dziedziczenia
bezrobocia
niska skuteczność projektów
dofinansowanych z funduszy
zewnętrznych (m.in. z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej)
ograniczony potencjał inwestorów
w regionie
brak podmiotów ekonomii społecznej
w mieście
ograniczone możliwości znalezienia
zatrudnienia na lokalnym rynku pracy
przez kończącą edukację młodzież;
migracja ludzi młodych za pracą
postępujące zjawisko ubożenia
mieszkańców miasta
rosnąca liczba osób zagrożonych
bezdomnością oraz bezdomnych
wymagających schronienia
niski poziom społecznej akceptacji osób
bezdomnych
deficyt w regionie organizacji
pozarządowych działających na rzecz
osób bezdomnych
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Obszar: Rodzina, dzieci i młodzież
Mocne strony
 odpowiednia dostępność szkół
podstawowych i gimnazjalnych
w mieście
 podejmowanie współpracy
z organizacjami pozarządowymi
działającymi na rzecz rodzin, dzieci
i młodzieży









Szanse
 możliwość kontynuowania w mieście
nauki na poziomie ponadgimnazjalnym
 istnienie w regionie organizacji
pozarządowych działających na rzecz
rodzin, dzieci i młodzieży
 rosnąca liczba wolontariuszy wśród
dzieci i młodzieży
Obszar: Uzależnienia i przemoc w rodzinie
Mocne strony
 prowadzenie poradnictwa i interwencji
w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
 prowadzenie wśród rodziców,
nauczycieli i sprzedawców napojów
alkoholowych działań edukacyjnoszkoleniowych w zakresie uzależnień
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 prowadzenie wśród dzieci i młodzieży
działań profilaktycznych, informacyjnych
i edukacyjnych w zakresie uzależnień
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie












Słabe strony
niewystarczający dostęp rodzin
do poradnictwa specjalistycznego
brak w mieście grup i ośrodków wsparcia
dla rodzin i osób samotnie
wychowujących dzieci
niewystarczający dostęp do placówek
wsparcia dla dzieci i młodzieży w mieście
niedostateczny dostęp do opieki
przedszkolnej w mieście
niedostosowana do potrzeb i oczekiwań
dzieci i młodzieży oferta spędzania czasu
wolnego
nieodpowiednia dostępność opieki
medycznej w mieście
Zagrożenia
utrzymująca się liczba rodzin
dysfunkcyjnych w mieście
utrudnione warunki do prowadzenia
efektywnej pracy socjalnej
niski poziom koordynacji działań
instytucji i organizacji wspierających
rodziny, dzieci i młodzież

Słabe strony
ograniczony dostęp rodzin dotkniętych
problemami uzależnień i przemocy
w rodzinie do pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej
nieodpowiedni dostęp rodzin
dotkniętych problemami uzależnień
i przemocy w rodzinie do wsparcia
psychospołecznego i prawnego
ograniczony dostęp do poradni
odwykowej
brak grup wsparcia dla osób
uzależnionych, współuzależnionych
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 podejmowanie działań w ramach
zespołu interdyscyplinarnego
ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
 funkcjonowanie w mieście Centrum
Profilaktyki i Rozwoju Osobowości,
Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie, Centrum Pomocy
Integracyjnej oraz grup
samopomocowych „Al-Anon” i AA
„Przymierze”
 podejmowanie współpracy
z organizacjami pozarządowymi
działającymi w obszarze uzależnień
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Szanse
 zwiększająca się świadomość społeczna,
w tym dzieci i młodzieży, rodziców
i nauczycieli na temat problemów
uzależnień i przemocy
 niezwiększająca się liczba osób
dotkniętych przemocą w rodzinie
wymagających umieszczenia
w ośrodkach wsparcia
 istnienie w regionie organizacji
pozarządowych działających w obszarze
przeciwdziałania uzależnieniom
i przemocy w rodzinie

Obszar: Starość i niepełnosprawność
Mocne strony
 informowanie osób starszych
i niepełnosprawnych o przysługujących
im prawach i dostępnych formach
pomocy
 dysponowanie wystarczającą liczbą
pracowników świadczących osobom
starszym i niepełnosprawnych opiekę
i wsparcie, w tym w formie usług

oraz dotkniętych przemocą w rodzinie









Zagrożenia
relatywnie niska liczba osób
wyleczonych z uzależnień w mieście
obniżanie się wieku inicjacji alkoholowej
i narkotykowej
zwiększająca się liczba rodzin
wymagających interwencji z powodu
przemocy w rodzinie
rosnąca liczba osób, w stosunku
do których istnieje potrzeba podjęcia
działań interdyscyplinarnych
zwiększająca się liczba osób
wymagających działań korekcyjnoedukacyjnych

Słabe strony
 deficyt instytucji działających na rzecz
osób starszych (klub seniora, dzienny
dom pobytu)
 niewielka skala działań prozdrowotnych
wśród osób starszych
 niewielkie możliwości kontynuowania
przez osoby starsze aktywności
zawodowej
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opiekuńczych
organizowanie i świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
istnienie w mieście grup wsparcia
(katolickich) dla osób starszych
funkcjonowanie w mieście Warsztatu
Terapii Zajęciowej oraz Powiatowego
Ośrodka Wsparcia „Przystań”
dostęp osób starszych do opieki
geriatrycznej w mieście
odpowiadająca potrzebom osób starszych
infrastruktura techniczna w mieście
upowszechnianie wśród osób
niepełnosprawnych ofert pracy
i informacji o wolnych miejscach pracy
zapewnianie dostępu do kształcenia
integracyjnego w mieście
podejmowanie współpracy
z organizacjami pozarządowymi
działającymi na rzecz osób starszych
i niepełnosprawnych
funkcjonowanie w mieście Centrum
Wolontariatu – możliwość wspierania
przez wolontariuszy osób starszych
i niepełnosprawnych
Szanse
możliwość uzyskanie przez osoby starsze
pomocy ze strony rodziny
zwiększająca się społeczna akceptacja
osób niepełnosprawnych
istnienie w regionie organizacji
pozarządowych działających na rzecz
osób starszych i niepełnosprawnych









Zagrożenia
zwiększająca się liczba osób starszych
i niepełnosprawnych w mieście,
nieodpowiednia dostępność domów
pomocy społecznej
niezadowalający poziom życia osób
starszych
niewielki udział osób starszych
w działaniach prozdrowotnych
istnienie zjawiska marginalizacji
problemów i potrzeb osób starszych
i niepełnosprawnych
występowanie zjawiska migracji osób
młodych do większych jednostek
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administracyjnych
 istnienie w mieście barier utrudniających
codzienne życie osobom
niepełnosprawnym
Obszar: Kapitał społeczny i aktywność obywatelska
Mocne strony
Słabe strony
 dysponowanie odpowiednią do potrzeb  niski poziom współpracy specjalistów;
liczbą pracowników socjalnych
brak płaszczyzny do wspólnego działania
 dobrze wykwalifikowana kadra
zatrudniona w MOPS-ie
 posiadanie wiedzy na temat problemów
społecznych występujących w mieście
 informowanie beneficjentów systemu
pomocy społecznej o możliwościach
uzyskania wsparcia
 odpowiednia jakość obsługi klienta
systemu pomocy społecznej
 dobrze rozwinięta sieć placówek pomocy
społecznej w mieście
 pozyskiwanie dodatkowych środków
na realizację zadań z zakresu pomocy
społecznej, m.in. z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej
 funkcjonowanie wolontariatu w mieście
 podejmowanie współpracy
z organizacjami pozarządowymi
oraz z przedstawicielami kościołów
i związków wyznaniowych
Szanse
Zagrożenia
 istnienie w mieście organizacji
 zwiększająca się liczba beneficjentów
pozarządowych
systemu pomocy społecznej
 włączanie się przedstawicieli kościołów
przypadających na jednego pracownika
i związków wyznaniowych w działania
socjalnego
pomocowe
 popadanie w rutynę oraz syndrom
wypalenia zawodowego wśród
pracowników pomocy społecznej
 niewłaściwie finansowany system
pomocy społecznej
 niska świadomość władz miasta co do
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roli i potrzeb sektora pomocy społecznej
 niekorzystny wizerunek sektora pomocy
społecznej
 niski poziom aktywności mieszkańców
miasta w rozwiązywaniu lokalnych
problemów społecznych

19. PODSUMOWANIE DIAGNOZY
Przeprowadzona w kilkunastu obszarach diagnoza sytuacji społecznej w mieście
Włodawa, stanowiła, po nałożeniu jej wyników na kompetencje samorządu gminnego,
podstawę do sformułowania misji oraz wyznaczenia celów strategicznych, operacyjnych
i kierunków działań niezbędnych do podjęcia w latach 2014-2020. Wdrożenie zaplanowanych
przedsięwzięć powinno przyczynić się do podniesienia poziomu życia mieszkańców miasta,
zmniejszenia skali występujących problemów społecznych oraz zminimalizowania ich
skutków społecznych. Inicjatywy te zostały ujęte w poniżej przedstawionych obszarach.
1. Tworzenie warunków do skutecznej aktywizacji zawodowej oraz przeciwdziałanie
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez: wspieranie bezrobotnych
i poszukujących pracy, zmniejszanie skali ubóstwa i jego skutków, udzielenie pomocy
osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym,
2. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz
zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do rozwoju poprzez:
podnoszenie poziomu funkcjonowania rodzin oraz udzielenie wsparcia dzieciom
i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym rozwoju,
3. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego i publicznego poprzez:
zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia, wspieranie osób
i rodzin dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie oraz prowadzenie
działalności profilaktycznej w tym zakresie, a także przeciwdziałanie przestępczości, m.in.
wśród nieletnich,
4. Zwiększenie udziału osób starszych i niepełnosprawnych w życiu społeczności lokalnej
poprzez: aktywizowanie seniorów oraz poprawianie dostępności i jakości świadczonych
im usług, ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz tworzenie warunków do
społecznej i zawodowej aktywności osób niepełnosprawnych,
5. Usprawnienie lokalnego systemu pomocy społecznej oraz rozwijanie partnerstwa
z sektorem obywatelskim poprzez: podnoszenie kompetencji służb społecznych oraz
rozwijanie infrastruktury socjalnej oraz wspieranie instytucji społeczeństwa
obywatelskiego.
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III. MISJA, CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ
Misją samorządu miasta Włodawa w realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2014-2020 jest podnoszenie poziomu życia i integracji społecznej
w mieście poprzez stwarzanie jego mieszkańcom możliwości rozwoju oraz zaspakajanie
potrzeb grup zagrożonych ekskluzją społeczną.
Wypełnienie tak sformułowanej misji wymaga wdrożenia wyznaczonych celów
strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań. Zostały one przedstawione poniżej
w formie kart strategicznych, w których uwzględniono również realizatorów poszczególnych
zapisów, źródła ich finansowania oraz prognozę zmian.
Cel
strategiczny 1.
Cele operacyjne:

1.
2.
3.
1.

2.
3.
Kierunki działań
do celu
operacyjnego 1.

4.

5.

6.
7.

8.
1.
Kierunki działań
do celu
operacyjnego 2.

2.
3.
4.

Tworzenie warunków do skutecznej aktywizacji zawodowej
oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu
Wsparcie bezrobotnych i poszukujących pracy.
Zmniejszanie skali ubóstwa i jego skutków.
Pomoc zagrożonym bezdomnością i bezdomnym.
Podejmowanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o wolnych
miejscach pracy, usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach,
przygotowaniu zawodowym dorosłych i stażach oraz organizacji
robót publicznych, prac społecznie użytecznych, interwencyjnych
i zatrudnienia socjalnego.
Prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi, w tym
w oparciu o kontrakt socjalny.
Zmniejszanie skutków bezrobocia poprzez pomoc finansową
udzielaną przez MOPS.
Wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielnie
socjalne, centrum lub klub integracji społecznej, zakłady
aktywności zawodowej).
Promowanie miasta w celu pozyskania inwestorów mogących
utworzyć nowe miejsca pracy; przygotowywanie terenów pod
działalność gospodarczą, oferowanie ulg podatkowych dla
inwestorów.
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w mieście.
Opracowywanie i realizowanie projektów służących aktywizacji
osób bezrobotnych, w tym współfinansowanych z funduszy
zewnętrznych, np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi
udzielającymi wsparcia osobom bezrobotnym.
Wsparcie osób ubogich pracą socjalną, w tym poprzez zawieranie
kontraktów socjalnych.
Promowanie wśród zagrożonych utratą bezpieczeństwa socjalnego
aktywnych postaw oraz samopomocy, np. pomocy sąsiedzkiej.
Udzielanie przez MOPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz ubogich.
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Kierunki działań
do celu
operacyjnego 3.

Czas realizacji
Realizatorzy

Partnerzy
w realizacji
Źródła
finansowania

Prognoza zmian

5. Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci z rodzin ubogich, m.in.
poprzez organizowanie dla nich dożywiania w szkołach,
wypoczynku letniego i zimowego, wyposażenie ich w podręczniki
i pomoce szkolne oraz odzież, a także zapewnienie im dostępu do
alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
6. Opracowanie, realizacja lub współudział w realizacji programów
na rzecz zagrożonych i dotkniętych ubóstwem.
7. Powiększenie w mieście zasobów mieszkań komunalnych, w tym
socjalnych.
8. Rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi
na rzecz ubogich oraz z Kościołem.
1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami zagrożonymi i dotkniętymi
bezdomnością, w tym w oparciu o kontrakt socjalny.
2. Udzielanie przez MOPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom
zagrożonym i dotkniętym bezdomnością, zapewnienie im dostępu
do poradnictwa specjalistycznego i wsparcia medycznego.
3. Opracowywanie i realizacja indywidualnych programów
wychodzenia z bezdomności.
4. Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia – podjęcie działań
w kierunku utworzenia w mieście noclegowni.
5. Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych, w tym socjalnych.
6. Prowadzenie wśród osób bezdomnych profilaktyki uzależnień oraz
zapewnienie im dostępu do terapii.
7. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi
działającymi na rzecz osób bezdomnych.
Lata 2014-2020.
Burmistrz Włodawy, Rada Miejska, Urząd Miejski, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, placówki oświatowe szczebla podstawowego
i gimnazjalnego, Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości.
Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie, placówki ponadgimnazjalne,
inwestorzy, lokalni przedsiębiorcy, instytucje rządowe, placówki
leczenia uzależnień, organizacje pozarządowe, Kościół, społeczność
lokalna.
Budżet samorządowy i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in.
fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje
pozarządowe, sponsorzy indywidualni (krajowi i zagraniczni).
 zmniejszenie liczby beneficjentów pomocy społecznej,
 spadek liczby bezrobotnych i wzrost liczby osób zaktywizowanych,
 wzrost liczby inwestorów i podmiotów gospodarczych,
 zwiększenie możliwości uzyskania mieszkania przez osoby o niskim
statusie materialnym,
 poprawa dostępności i jakości usług świadczonych osobom
bezdomnym,
 zwiększenie dostępności schronienia,
 zwiększenie liczby osób wychodzących z bezdomności.
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Cel
strategiczny 2.
Cele operacyjne:

1.
2.
1.
2.

3.

4.

Kierunki działań
do celu
operacyjnego 1.

5.

6.
7.

8.
9.

1.

Kierunki działań
do celu
operacyjnego 2.

2.
3.

4.

Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży
odpowiednich warunków do rozwoju
Podnoszenie poziomu funkcjonowania rodzin.
Pomoc dzieciom i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym
rozwoju.
Zintensyfikowanie pracy socjalnej z rodzinami, w szczególności
dotkniętymi bezradnością opiekuńczo-wychowawczą.
Zatrudnianie asystentów rodziny oraz, w razie potrzeby,
ustanawianie rodzin wspierających dla rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz
organizowanie dla nich szkoleń.
Promowanie w mieście prawidłowego modelu rodziny oraz
edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról
rodzicielskich, m.in. przez pracowników MOPS-u i placówek
oświatowych.
Udzielanie przez MOPS pomocy rodzinom znajdującym się
w trudnej sytuacji materialnej z systemu pomocy społecznej oraz
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Zapewnienie rodzinom oraz osobom samotnie wychowujących
dzieci szerszego dostępu do bezpłatnego poradnictwa
specjalistycznego, w tym rodzinnego, psychologicznego,
pedagogicznego i prawnego, oraz terapii rodzinnej.
Promowanie wśród pracodawców elastycznych form zatrudnienia,
ułatwiających godzenie pracy z wychowaniem dzieci.
Opracowywanie i wdrażanie programów i projektów na rzecz
rodziny i dziecka (np. kontynuowanie skierowanego do rodzin
wielodzietnych programu Rodzina 3+), w tym współfinansowanych
z funduszy zewnętrznych, np. z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej.
Opracowanie i realizacja miejskiego programu wspierania rodziny.
Zintegrowanie działań na rzecz rodziny i dziecka w mieście poprzez
stałą
współpracę
placówek
oświatowo-wychowawczych
i kulturalnych, jednostek pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
policji, sądu rejonowego i kuratorów sądowych, organizacji
pozarządowych i kościoła.
Podnoszenie jakości kształcenia i wsparcia w placówkach
oświatowych, m.in. poprzez doskonalenie kadr nauczycielskich
i pedagogów szkolnych oraz doposażenie szkół w niezbędny sprzęt
i materiały dydaktyczne.
Rozwijanie sieci i oferty placówek wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży, w tym Świetlicy Środowiskowej.
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży m.in.
poprzez zwiększenie dostępności zajęć wyrównawczych, udzielanie
pomocy w nauce (np. przez wolontariuszy), przyznawanie
stypendiów socjalnych.
Organizowanie oferty edukacyjnej dla uczniów uzdolnionych (np.
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w formie bezpłatnych zajęć), przyznawanie im stypendiów za wyniki
w nauce i osiągnięcia sportowe.
5. Zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do alternatywnych form
spędzania czasu wolnego, m.in. poprzez rozszerzenie oferty zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych przy wykorzystaniu zasobów
oświatowych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych miasta;
rozwijanie infrastruktury umożliwiającej dzieciom i młodzieży
spędzanie czasu wolnego i zwiększenie jej bezpłatnej dostępności,
organizowanie wypoczynku.
Czas realizacji

Realizatorzy

Partnerzy
w realizacji

Źródła
finansowania

Prognoza zmian

Cel
strategiczny 3.

Cele operacyjne:

Lata 2014-2020.
Burmistrz Włodawy, Rada Miejska, Urząd Miejski, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości,
placówki przedszkolne, placówki oświatowe szczebla podstawowego
i gimnazjalnego, Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, placówki kulturalne, jednostki sportoworekreacyjne, placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego,
w tym Świetlica Środowiskowa.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia PsychologicznoPedagogiczna i Ośrodek Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego
i Interwencji Kryzysowej we Włodawie, szkoły ponadgimnazjalne,
placówki ochrony zdrowia, specjaliści, instytucje rządowe, sąd rejonowy,
kuratorzy sądowi, policja, organizacje pozarządowe, społeczność lokalna.
Budżet samorządowy i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in.
fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje
pozarządowe, sponsorzy indywidualni.
 spadek liczby rodzin zmagającymi się z problemami opiekuńczowychowawczymi,
 poszerzenie wiedzy nt. właściwego wypełniania ról rodzicielskich,
 zwiększenie dostępności wsparcia, w tym dla osób samotnie
wychowujących dzieci,
 podniesienie jakości kształcenia i wsparcia w placówkach oświatowych,
 zwiększenie szans edukacyjnych dla uczniów uzdolnionych i dzieci
mających problemy w nauce,
 zróżnicowanie form spędzania czasu wolnego oraz wzrost liczby
dzieci i młodzieży z nich korzystających.
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego i publicznego
1. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia.
2. Wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemami uzależnień
i przemocy w rodzinie oraz prowadzenie działalności profilaktycznej
w tym zakresie.
3. Przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich.
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Kierunki działań
do celu
operacyjnego 1.

Kierunki działań
do celu
operacyjnego 2.

Kierunki działań
do celu
operacyjnego 3.

1. Promowanie zdrowia i prowadzenie profilaktyki zdrowotnej.
2. Zapewnianie mieszkańcom dostępu do świadczeń z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej, położnictwa, ginekologii
i stomatologii, zgodnie z minimalnym planem zabezpieczenia
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
3. Zwiększenie dostępności usług specjalistycznych.
4. Podejmowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb
zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców, w tym opracowywanie
i realizowanie programów zdrowotnych.
5. Inicjowanie przedsięwzięć lokalnych mających na celu
zaznajomienie mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia
oraz ich skutkami.
6. Opracowanie i realizacja miejskiego programu ochrony zdrowia
psychicznego.
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
2. Poprawa dostępności wsparcia psychologicznego, prawnego
i społecznego dla rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi,
narkomanii i przemocy w rodzinie.
3. Zintensyfikowanie profilaktycznej działalności informacyjnej,
edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie, w szczególności
skierowanej do dzieci i młodzieży.
4. Kontynuowanie działalności i poszerzenie oferty funkcjonującego
w mieście Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości, działającego
w jego ramach Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie, a także Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej.
5. Wspieranie rozwoju grup samopomocowych AA, Al-Anon.
6. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
7. Kontynuowanie działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.
8. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc
w ośrodkach wsparcia.
9. Kierowanie sprawców przemocy w rodzinie do udziału
w programach korekcyjno-edukacyjnych.
10. Rozszerzanie i podejmowanie współpracy z instytucjami
i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób
dotkniętych problemami alkoholowymi, narkomanii i przemocy
w rodzinie.
1. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznoedukacyjnych w placówkach oświatowych; włączanie w ich
realizację policjantów i strażników miejskich.
2. Podejmowanie
przedsięwzięć
edukacyjno-informacyjnych
poświęconych przestępczości i jej skutkom (akcje, kampanie).
3. Rozwijanie systemu monitoringu miejskiego oraz patrolowanie
i wizytowanie miejsc publicznych w mieście.
4. Kontynuowanie przez jednostki miejskie i mieszkańców współpracy
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z policją, prokuraturą rejonową, sądem rejonowym, kuratorami
sądowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz
przeciwdziałania przestępczości.
5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania
czasu wolnego.
6. Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa na drodze, m.in.
poprzez remont ulic, budowę przejść dla pieszych, oświetlenia
i miejsc parkingowych.
Czas realizacji

Realizatorzy

Partnerzy
w realizacji

Źródła
finansowania

Prognoza zmian

Lata 2014-2020.
Burmistrz Włodawy, Rada Miejska, Urząd Miejski, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Centrum Profilaktyki i Rozwoju
Osobowości, Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej, placówki przedszkolne oraz
placówki oświatowe szczebla podstawowego i gimnazjalnego,
placówki kulturalne, jednostki sportowo-rekreacyjne, placówki
opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego, Straż Miejska.
placówki ochrony zdrowia, szkoły ponadgimnazjalne, placówki
leczenia uzależnień, ośrodki wsparcia, Ośrodek Specjalistycznego
Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej we Włodawie,
grupy samopomocowe, prokuratura rejonowa, sąd rejonowy,
kuratorzy sądowi, policja, organizacje pozarządowe, Kościół,
społeczność lokalna.
Budżet samorządowy i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in.
fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje
pozarządowe, sponsorzy indywidualni.
 poszerzenie wiedzy mieszkańców w zakresie profilaktyki
zdrowotnej, uzależnień oraz zdrowego trybu życia,
 zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej oraz wsparcia dla osób
uzależnionych i współuzależnionych,
 zmniejszenie skali przemocy w rodzinie.
 spadek przestępczości, w tym wśród nieletnich,
 poszerzenie wiedzy mieszkańców w zakresie przestępczości i jej
skutków,
 zwiększenie bezpieczeństwa na drodze.

Cel
strategiczny 4.
1.
Cele operacyjne:
Kierunki działań
do celu
operacyjnego 1.

2.
1.
2.

Zwiększenie udziału osób starszych i niepełnosprawnych
w życiu społeczności lokalnej
Aktywizowanie seniorów oraz poprawianie dostępności i jakości
świadczonych im usług.
Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz tworzenie warunków
do społecznej i zawodowej aktywności osób niepełnosprawnych.
Prowadzenie pracy socjalnej z osobami starszymi.
Udzielanie przez MOPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom
starszym.
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Kierunki działań
do celu
operacyjnego 2.

3. Poprawa dostępności i jakości usług opiekuńczych, obejmujących
pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę
możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
4. Rozwijanie aktywnych i zdrowych form spędzania czasu wolnego
przez osoby starsze – zaspokajanie ich potrzeb kulturalnospołecznych, rekreacyjnych i edukacyjnych, w tym poprzez
organizowanie cyklicznych imprez, zajęć, spotkań integracyjnych,
wycieczek, np. w ramach Klubu Seniora „Złota Jesień”, podjęcie
działań w kierunku utworzenia w mieście domu dziennego pobytu.
5. Zwiększenie dostępu osób starszych do informacji o możliwych
formach wsparcia.
6. Rozszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi
działającymi na rzecz osób starszych i Kościołem.
7. Pozyskiwanie wolontariuszy mogących wspierać osoby starsze.
1. Podnoszenie świadomości społecznej na temat niepełnosprawnych.
2. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi.
3. Udzielanie przez MOPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom
niepełnosprawnym.
4. Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do informacji
o prawach i uprawnieniach m.in. poprzez wykorzystanie sieci
Internet.
5. Rozszerzenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
6. Przeciwdziałanie izolacji osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez
podejmowanie
inicjatyw
umożliwiających
ich
integrację
z pełnosprawnymi mieszkańcami miasta.
7. Podejmowanie współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Państwowym Funduszem
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, m.in. przy:
 likwidacji barier,
 poszerzeniu oferty rehabilitacyjnej i dostępności sprzętu
rehabilitacyjnego, np. w funkcjonującym w mieście Warsztacie
Terapii Zajęciowej,
 zapewnieniu i utrzymaniu odpowiedniego zatrudnienia (np.
zakłady aktywności zawodowej, tworzenie stanowisk pracy
chronionej).
8. Rozszerzanie współpracy z instytucjami i organizacjami
pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
w tym z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia „Przystań”.
9. Pozyskiwanie
wolontariuszy
mogących
wspierać
osoby
niepełnosprawne w codziennym życiu.

Czas realizacji

Lata 2014-2020.

Realizatorzy

Burmistrz Włodawy, Rada Miejska, Urząd Miejski, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, Warsztat Terapii Zajęciowej, placówki oświatowe
78

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Włodawa na lata 2014-2020

Partnerzy
w realizacji

Źródła
finansowania

Prognoza zmian

szczebla podstawowego i gimnazjalnego, placówki kulturalne,
jednostki sportowo-rekreacyjne.
Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie, Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, placówki ponadgimnazjalne,
ośrodki wsparcia, w tym Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań”,
domy pomocy społecznej, w tym Dom Pomocy Społecznej „Senior” w
Różance, placówki ochrony zdrowia, placówki świadczące usługi
rehabilitacyjne, instytucje rządowe, pracodawcy, organizacje
pozarządowe, Kościół, społeczność lokalna.
Budżet samorządowy i centralny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Pracy, fundusze zewnętrzne, m.in.
fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje
pozarządowe, sponsorzy indywidualni (krajowi i zagraniczni).
 zwiększenie udziału seniorów i osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym,
 podniesienie standardu świadczonych usług,
 podniesienie
jakości
funkcjonowania
osób
starszych
i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania,
 zwiększenie liczby osób usprawnionych i zatrudnionych.

Cel
strategiczny 5.
1.
Cele operacyjne:
2.
1.

2.
Kierunki działań
do celu
operacyjnego 1.

3.
4.

1.

Kierunki działań
do celu
operacyjnego 2.

2.
3.

Usprawnienie lokalnego systemu pomocy społecznej
oraz rozwijanie partnerstwa z sektorem obywatelskim
Podnoszenie kompetencji służb społecznych oraz rozwijanie
infrastruktury socjalnej.
Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego.
Dokształcanie kadry pomocy społecznej oraz zachęcanie do
podjęcia specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz
w zawodzie pracownika socjalnego.
Rozwijanie infrastruktury socjalnej w mieście poprzez poszerzenie
oferty już działających jednostek oraz utworzenie, w razie
potrzeby, nowych.
Projektowanie i wdrażanie nowych instrumentów i usług służących
podniesieniu jakości świadczonej pomocy.
Zapewnienie mieszkańcom szerszego dostępu do informacji
o możliwościach uzyskania i dostępnych formach świadczeń
pomocowych, m.in. poprzez stronę internetową MOPS-u.
Kontynuowanie realizacji zadań z zakresu rozwiązywania
problemów społecznych przy współpracy z sektorem
pozarządowym oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.
Rozwijanie współpracy z sektorem pozarządowym oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Wspieranie lokalowe organizacji pozarządowych, promowanie ich
działalności oraz udzielanie im pomocy w nawiązaniu współpracy
międzynarodowej oraz w pozyskiwaniu środków z innych niż
budżet samorządu źródeł finansowania.
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4. Zachęcanie mieszkańców miasta do udziału w rozwiązywaniu
lokalnych problemów społecznych oraz wspieranie inicjatyw
społecznych.
5. Propagowanie idei wolontariatu oraz rozwijanie działającego
w mieście Centrum Wolontariatu poprzez pozyskiwanie
wolontariuszy do udziału w realizacji zadań dotyczących
rozwiązywania problemów społecznych.
Czas realizacji
Realizatorzy
Partnerzy
w realizacji
Źródła
finansowania

Prognoza zmian

Lata 2014-2020.
Burmistrz Włodawy, Rada Miejska, Urząd Miejski, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej i inne jednostki organizacyjne miasta.
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Lublinie, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, instytucje rządowe,
organizacje pozarządowe, inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego, Kościół, społeczność lokalna.
Budżet samorządowy i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in.
fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje
pozarządowe, sponsorzy indywidualni.
 profesjonalizacja kadry pomocy społecznej,
 zwiększenie jakości świadczonych usług,
 zwiększenie aktywności mieszkańców,
 wzrost liczby inicjatyw społecznych,
 zróżnicowanie form i zwiększenie efektywności współpracy
z sektorem pozarządowym.

IV. PROGRAMY I PROJEKTY
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Włodawa na lata 2014-2020
będzie realizowana w szczególności poprzez następujące programy:
 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii,
 Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie,
 Program współpracy Gminy Miejskiej Włodawa z organizacjami pozarządowymi.
Skuteczność wdrożenia dokumentu będzie również zależała od środków finansowych
– posiadanych i pozyskanych przez samorząd miasta lub inne podmioty uczestniczące
w realizacji strategii – na opracowanie i realizację innych programów oraz projektów (poniżej
zaprezentowano propozycje projektów przygotowanych w trakcie prac nad strategią przez
przedstawicieli instytucji funkcjonujących w mieście), które będą zgodne z przyjętymi
w dokumencie kierunkami działań.
Programy i projekty powinna cechować efektywność, skuteczność i celowość. Mogą
być one przyjmowane stosownymi uchwałami przez Radę i, w zależności od charakteru,
realizowane w okresach rocznych, dłuższych lub krótszych.
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Projekt 1.
nazwa projektu
wnioskodawca projektu
partnerzy w realizacji projektu

cele projektu

beneficjenci projektu

„Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia”.
Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie.
 pracodawcy z powiatu włodawskiego,
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie,
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie,
 partnerzy rynku pracy.
 zaktywizowanie
zawodowe
osób
bezrobotnych,
w szczególności wymienionych w art. 49 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie,
 osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej
(odsetek uczestników, którzy w okresie do 3 miesięcy
po zakończeniu udziału w projekcie, podjęli zatrudnienie)
na poziomie co najmniej 35%.
Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie
Pracy we Włodawie, będące w szczególnej sytuacji na rynku
pracy. Wśród nich ok. 35% stanowić będą mieszkańcy Włodawy,
w tym:
 co najmniej 30% osób w wieku powyżej 50 lat,
 co najmniej 15% osób w wieku poniżej 30 lat,
 co najmniej 2% osób niepełnosprawnych.

Projekt 2.
nazwa projektu
wnioskodawca projektu
partnerzy w realizacji projektu

cele projektu

beneficjenci projektu

„Profilaktyczna wiosna w Publicznym Gimnazjum nr 1
– Integracja Młodzieży Szkolnej Włodawy”.
Publiczne Gimnazjum nr 1 we Włodawie.
Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych we Włodawie (pod warunkiem pozyskania
od Komisji środków finansowych)
 profilaktyka uzależnień,
 promowanie zdrowego stylu życia,
 integracja młodzieży szkolnej miasta Włodawa,
 wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
Uczniowie Gimnazjum nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 i
Szkoły Podstawowej 3 we Włodawie.

Projekt 3.
nazwa projektu
wnioskodawca projektu
partnerzy w realizacji projektu
cele projektu
beneficjenci projektu

„Stypendium Burmistrza”.
Urząd Miejski we Włodawie.
Szkoły z terenu miasta.
Motywowanie dzieci z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych,
patologicznych do nauki i zdobywania wykształcenia poprzez
ufundowanie stypendiów, wyjazdów i wycieczek, za osiągnięcie
wysokich wyników w nauce.
Uczniowie włodawskich szkół.
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Projekt 4.

nazwa projektu

wnioskodawca projektu
partnerzy w realizacji projektu

cele projektu

„www.Wirtualne Wrota Włodawy – upowszechnienie dostępu
do technologii cyfrowych"
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8.
Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie
innowacyjności gospodarki, i Działanie 8.3. Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion.
Gmina Miejska Włodawa.
Brak.
Celem ogólnym projektu jest zapewnienie bezpłatnego
dostępu do Internetu 70 gospodarstwom domowym z terenu
gminy miejskiej Włodawa, zagrożonym wykluczeniem
cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną i/lub
orzeczoną niepełnosprawność.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących
celów szczegółowych:
 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie
objętym projektem poprzez udostępnienie bezpłatnego
Internetu gospodarstwom domowym z terenu gminy
miejskiej Włodawa i wyposażenie ich w sprzęt
komputerowy z oprogramowaniem umożliwiającym
korzystanie z Internetu,
 wyposażenie jednostek podległych Wnioskodawcy (JPW)
w sprzęt komputerowy niezbędny do korzystania
z Internetu
w
ramach
realizowanych
działań
koordynacyjnych,
 zwiększenie liczby mieszkańców gminy miejskiej Włodawa
korzystających z nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych,
 rozwój kluczowych kompetencji osób objętych wsparciem
poprzez szkolenia, których celem jest zwiększenie
umiejętności
obsługi
komputera i wykorzystania
nowoczesnych technik ICT.
Cel główny projektu jest zgodny z celem działania 8.3. Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu elnclusion" oraz celem szczegółowym
6. POIG „Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych
i komunikacyjnych w gospodarce”.
Dzięki realizacji projektu 70 gospodarstw domowych,
spełniających kryteria, uzyska dostęp do Internetu w okresie
wymaganej trwałości projektu.
Cel ogólny i cele szczegółowe projektu zostaną osiągnięte dzięki
zaplanowanym przez Wnioskodawcę działaniom, związanym
z wyposażeniem osób znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej
i/lub
z
orzeczoną
niepełnosprawnością
w niezbędne narzędzia przyczyniające się do przeciwdziałania
wykluczeniu cyfrowemu: dostęp do Internetu, niezbędny
sprzęt komputerowy oraz wiedzę i umiejętności (szkolenia).
Osiągnięcie celów projektu będzie miało pozytywny wpływ
na zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej a także
na budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej
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beneficjenci projektu

na wiedzy, dzięki zapewnieniu dostępu do szerokopasmowego
Internetu potencjalnie wykluczonym cyfrowo gospodarstwom
domowym.
Projekt skierowany jest do 70 gospodarstw domowych
wybranych spośród następujących grup:
 gospodarstwa domowe spełniające kryteria dochodowe
upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu
pomocy społecznej i/lub świadczeń rodzinnych,
 dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji
materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania
stypendiów socjalnych,
 osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem
równoważnym,
 rodziny zastępcze,
 osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na
osobę nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych
świadczeń emerytalno-rentowych,
 dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami
w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód
opodatkowany na osobę w rodzinie był niższy niż ostatni
aktualny roczny wskaźnik „Przeciętny miesięczny dochód
rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym
publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”,
 samotni rodzice.

Projekt 5.
nazwa projektu
wnioskodawca projektu

partnerzy w realizacji projektu

cele projektu

„Wielcy Ambasadorzy Małej Ojczyzny – edukacja i animacja
obywatelska młodzieży”.
Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie.
 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej,
 Twoje Radio Włodawa,
 Poleskie Towarzystwo Medialne,
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie,
 Publiczne Gimnazja nr 1 i 2 we Włodawie,
 I LO we Włodawie,
 ZSZ nr 1 we Włodawie,
 II LO we Włodawie
Głównym celem projektu jest stworzenie dla młodzieży
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z Włodawy przestrzeni do
aktywnego działania na rzecz swojego środowiska oraz
własnego rozwoju osobistego.
Cele szczegółowe:
 Zachęcenie młodzieży do przezwyciężania apatii do działania
ze względu na odczuwalne wykluczenie młodych
mieszkańców małych miasteczek. Sprawienie, by ludzie
młodzi mogli wziąć odpowiedzialność za stworzenie
z Włodawy atrakcyjnego miejsca dla siebie i innych.
Przeciwdziałanie emigracji młodzieży z „miejsc rodzinnych”.
 Wspieranie młodzieży z brakiem dostępu do inicjatyw
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beneficjenci projektu

z zakresu edukacji nieformalnej poprzez: organizację spotkań
z ciekawymi ludźmi – młodymi specjalistami z podobnej
grupy wiekowej, którzy mogą podzielić się zdobytą wiedzą
i praktyką (konfrontacja umiejętności i zainteresowań).
 Zwiększenie świadomości obywatelskiej poprzez poznanie
bogactwa przeszłości dzięki zajęciom warsztatowym
ze specjalistami różnych dziedzin kultury i sztuki.
 Poszerzenie wiedzy na temat bogatej historii, tradycji
i kultury Ziemi Włodawskiej oraz poznawanie współczesnych
problemów miasta i okolic.
 Wzmocnienie dialogu międzypokoleniowego poprzez
spotkania z ciekawymi ludźmi starszego pokolenia.
Młodzież włodawska w wieku 13-19 lat – uczniowie szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Projekt 6.
nazwa projektu
wnioskodawca projektu

partnerzy w realizacji projektu

cele projektu

„Dziecięcy Festiwal Artystyczny Słowo – Muzyka – Obraz
–animacja kulturalna dzieci i młodzieży”
Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie.
 Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza
Kalinowskiego we Włodawie,
 „Grupa Mowa Żywa” z Włodawy,
 Świetlica środowiskowa Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Włodawie,
 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Kamyk”
we Włodawie,
 Miejskie Przedszkole Integracyjne we Włodawie,
 Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych we Włodawie.
Odkrywanie zainteresowań i zdolności artystycznych odbiorcy
dziecięcego jako alternatywa dla propozycji oferowanych przez
kulturę masową. Środki masowego przekazu (Internet,
telewizja) oraz gry komputerowe sprawiają, że młode pokolenie
rzadko podejmuje działania wymagające własnego wysiłku
twórczego. Promowanie aktywnych i twórczych form spędzania
czasu wolnego będzie dodatkowo wsparciem dzieci
pozostawionych przez rodziców, którzy wyjechali do pracy poza
granice kraju, tzw. „eurosierot.
Cele szczegółowe:
 Aktywizacja dzieci i młodzieży w pozaformalnej edukacji
kulturalnej.
 Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez
samorealizację artystyczną.
 Popularyzowanie twórczych form spędzania czasu wolnego
dzieci, stanowiących alternatywę dla propozycji oferowanych
przez kulturę masową.
 Rozbudzanie potrzeb wyrażania swojej osobowości
i wyznawanych wartości w formie działań artystycznych.
 Inspirowanie dzieci do podejmowania własnej działalności
twórczej (literackiej, plastycznej, teatralnej, muzycznej,
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beneficjenci projektu

itp.) poprzez organizację warsztatów interdyscyplinarnych.
 Promowanie młodych talentów poprzez organizację wystaw,
koncertów i spektakli jako efektów końcowych warsztatów.
Dzieci i młodzież w wieku 5-12 lat, ze szczególnym
uwzględnieniem wychowanków Świetlicy Środowiskowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie, Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej „Kamyk” we Włodawie i Miejskiego
Przedszkola Integracyjnego we Włodawie.

Projekt 7.
nazwa projektu
wnioskodawca projektu
partnerzy w realizacji projektu

cele projektu

beneficjenci projektu

„Niezależny Emeryt – edukacja i aktywizacja seniorów”
Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie.
 Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów,
 Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu osób starszych poprzez ich aktywizację i edukację.
Cele szczegółowe:
 Nabycie przez seniorów podstawowych umiejętności
w zakresie obsługi nowoczesnych mediów cyfrowych oraz
korzystania z komunikatorów internetowych.
 Zagwarantowanie fizycznego dostępu do Internetu,
dającego możliwość poszukiwania różnorodnych wiadomości
– na temat kultury i rozrywki, materiałów publicystycznych,
prawnych, zdrowotnych, sportowych, motoryzacyjnych itp.
oraz korzystania z najpopularniejszych komunikatorów.
 Podniesienie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności
w zakresie bezpiecznego korzystania z różnorodnych
produktów finansowych oferowanych przez banki i inne
podmioty z uwzględnieniem podnoszenia kompetencji
seniorów w obszarze korzystania z nowoczesnych technologii
informatycznych niezbędnych do efektywnego zarządzania
finansami osobistymi.
 Wspieranie
nabytych
w
wieku
„produkcyjnym”
umiejętności i wiedzy seniorów, pozwalających na pełniejsze
uczestnictwo w życiu społecznym.
 Wspieranie działań na rzecz integracji międzypokoleniowej,
partycypacji społecznej, opieki i wsparcia najstarszego
pokolenia.
 Promowanie działań na rzecz podnoszenia świadomości
społecznej na temat potrzeb i uprawnień osób
niepełnosprawnych.
 Wspieranie inicjatyw promujących kształcenie i edukację
mających na celu podtrzymywanie sprawności intelektualnej
oraz życiowej ludzi starszych.
 Ukazywanie osobom starszym alternatywnych sposobów
spędzania czasu: organizowanie spotkań integracyjnych,
kółek zainteresowań, warsztatów i kursów.
Mieszkańcy Włodawy w wieku 50+.
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V. WDROŻENIE I MONITOROWANIE STRATEGII
Zgodnie z art. 110 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, koordynatorem realizacji
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Włodawa na lata 2014-2020 będzie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie. Sformułowane w dokumencie kierunki
działań będą wdrażane przez wyznaczonych realizatorów oraz partnerów w realizacji,
w zależności od posiadanych i pozyskanych środków finansowych. Poniższa tabela
przedstawia ramy finansowe strategii, które obejmują szacunkową wielkość wydatków na jej
realizację w kolejnych latach.
Tabela 16. Ramy finansowe strategii w latach 2014-2020
szacunkowa wielkość wydatków (w tys. złotych) w latach:
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
2018 r.
2019 r.
7.840,00
8.250,00
8.700,00
9.100,00
9.550,00
10.050,00

2020 r.
10.550,00

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie.

Monitoring zapisów strategicznych, polegający na systematycznym zbieraniu
i analizowaniu informacji dotyczących realizowanych bądź zrealizowanych już działań, będzie
prowadzony przez zespół oceniający strategię. Gromadzone dane pozwolą zidentyfikować
i rozwiązać problemy, które pojawią się w trakcie wdrażania dokumentu, oraz stwierdzić, czy
wyznaczone działania zmierzają w słusznym kierunku i przynoszą zakładane zmiany.
Zespół oceniający zostanie powołany zarządzeniem Burmistrza, a w jego skład wejdą
m.in.: przedstawiciele podmiotów realizujących strategię i współdziałających w jej realizacji,
w tym pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek mu podległych.
Zasady działania zespołu zostaną określone zarządzeniem Burmistrza.
Zespół oceniający strategię będzie oceniał poziom wdrożenia zapisów strategicznych
raz na rok, a następnie przygotuje raport monitoringowy. Zawartą w nim ocenę skuteczności
polityki społecznej prowadzonej w mieście przekaże Burmistrzowi i Radzie, sugerując
przyjęcie proponowanych rozwiązań (np. programów celowych) oraz, w przypadku
stwierdzenia istotnych zmian społecznych, podjęcie ewentualnych działań korygujących
i wszelkich prac mających na celu aktualizację obowiązującej strategii.
Do oceny stopnia wdrożenia wyznaczonych działań zostaną wykorzystane
przedstawione poniżej wskaźniki monitoringowe. W większości są one dostępne w zbiorach
statystyki publicznej oraz w zasobach informacyjnych instytucji i organizacji realizujących
strategię i współdziałających w jej realizacji. W przypadku części danych może zaistnieć
potrzeba przeprowadzenia badań ankietowych wśród mieszkańców miasta oraz
w kluczowych dla rozwiązywania lokalnych problemów społecznych podmiotach.
Przygotowany wykaz nie wyczerpuje wszystkich wskaźników, jakie mogą być
zastosowane w procesie monitorowania realizacji strategii. W miarę rozwoju systemu
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monitorowania dokumentu będą mogły zostać zidentyfikowane nowe wskaźniki, które
w odpowiedni sposób będą charakteryzowały przebieg realizacji podejmowanych działań.
Cel strategiczny 1.:
 wielkość stopy bezrobocia,
 liczba osób bezrobotnych,
 liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy objętych różnymi formami wsparcia
przez Powiatowy Urząd Pracy,
 liczba osób bezrobotnych, ubogich i bezdomnych objętych pracą socjalną oraz liczba
osób objętych kontraktami socjalnymi,
 liczba beneficjentów systemu pomocy społecznej objętych wsparciem z powodu
bezrobocia, ubóstwa i bezdomności,
 liczba podmiotów ekonomii społecznej,
 liczba nowych inwestorów,
 liczba nowych podmiotów gospodarczych,
 liczba opracowanych i realizowanych projektów w zakresie aktywizacji grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz liczba osób nimi objętych,
 liczba dzieci z rodzin ubogich objętych wsparciem,
 liczba nowych mieszkań komunalnych, w tym socjalnych,
 liczba opracowanych i realizowanych indywidualnych programów wychodzenia
z bezdomności oraz liczba osób nimi objętych,
 liczba osób bezdomnych, którym zapewniono schronienie, w tym korzystających
z noclegowni.
Cel strategiczny 2.:
 liczba rodzin objętych pracą socjalną,
 liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych przez nich wsparciem,
 liczba rodzin objętych wsparciem z systemu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych,
 liczba osób i rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym oraz liczba porad,
 liczba opracowywanych i realizowanych programów i projektów na rzecz rodziny i dziecka
oraz liczba osób nimi objętych,
 liczba nauczycieli i pedagogów szkolnych doskonalących swoje kwalifikacje zawodowe,
 liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego oraz liczba dzieci
i młodzieży objętych w ich ramach opieką,
 liczba uczniów objętych wsparciem w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.
Cel strategiczny 3.:
 liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
 liczba osób objętych świadczeniami zdrowotnymi,
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liczba opracowanych i realizowanych programów zdrowotnych oraz liczba osób nimi
objętych,
liczba osób objętych pomocą terapeutyczną i rehabilitacyjną,
liczba rodzin objętych wsparciem psychologicznym, prawnym oraz z systemu pomocy
społecznej z powodu alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie,
liczba osób objętych pomocą w ramach Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości,
Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Centrum Pomocy
Interdyscyplinarnej,
liczba osób uczestniczących w spotkaniach grup samopomocowych,
liczba udzielonych porad i przeprowadzonych interwencji w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,
liczba osób objętych oddziaływaniem zespołu interdyscyplinarnego,
liczba osób umieszczonych w ośrodkach wsparcia,
liczba osób skierowanych do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych,
liczba popełnionych i wykrytych przestępstw,
liczba przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych,
liczba zrealizowanych inwestycji w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze.

Cel strategiczny 4.:
 liczba osób w wieku poprodukcyjnym i ich udział w ogóle mieszkańców,
 liczba osób dotkniętych niepełnosprawnością,
 liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych pracą socjalną,
 liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych wsparciem z systemu pomocy
społecznej,
 liczba osób objętych usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi,
 liczba osób objętych pomocą w ramach domu dziennego pobytu,
 liczba osób uczestniczących w zajęciach warsztatu terapii zajęciowej,
 liczba zlikwidowanych barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
 liczba nowo utworzonych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.
Cel strategiczny 5.:
 liczba pracowników MOPS-u, w tym liczba pracowników socjalnych,
 liczba szkoleń, w których uczestniczyła kadra pomocy społecznej,
 liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze polityki społecznej,
 liczba wspieranych przez samorząd miasta organizacji pozarządowych,
 liczba wolontariuszy.
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SPIS TABEL I WYKRESÓW
Tabele:
Tabela 1. Dodatki mieszkaniowe przyznane w mieście w latach 2010-2012
Tabela 2. Przedszkola i szkoły w mieście w roku szkolnym 2013/2014
Tabela 3. Placówki prowadzące działalność kulturalną w mieście w 2013 roku
Tabela 4. Obiekty sportowo-rekreacyjne w mieście w 2013 roku
Tabela 5. Podmioty świadczące w mieście usługi w zakresie ochrony zdrowia będące
pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie w 2013 roku
Tabela 6. Apteki w mieście w 2013 roku
Tabela 7. Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych
Tabela 8. Podmioty działające w mieście w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom
i przemocy w rodzinie w 2012 roku
Tabela 9. Kadra MOPS-u i jej kwalifikacje w 2012 roku
Tabela 10. Wydatki MOPS-u na realizację zadań z zakresu polityki społecznej w latach 2010
-2012
Tabela 11. Formy świadczeń pomocy społecznej udzielonych w mieście przez MOPS w latach
2010-2012
Tabela 12. Świadczenia rodzinne przyznane w mieście w latach 2010-2012
Tabela 13. Świadczenia alimentacyjne przyznane w mieście w latach 2010-2012
Tabela 14. Instytucje wsparcia w mieście w 2012 roku
Tabela 15. Organizacje pozarządowe w mieście w 2012 roku
Tabela 16. Ramy finansowe strategii w latach 2014-2020
Wykresy:
Wykresy 1-2. Ludność miasta oraz jej struktura wiekowa w latach 2010-2012
Wykresy 3-4. Ruch naturalny i migracyjny ludności miasta w latach 2010-2012
Wykres 5. Podmioty gospodarcze w mieście w latach 2010-2012
Wykres 6. Podmioty gospodarcze w mieście w poszczególnych sekcjach Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) w 2012 roku
Wykres 7. Użytki rolne, lasy i grunty leśne, pozostałe grunty i nieużytki (w ha)
Wykres 8. Mieszkańcy miasta posiadający zatrudnienie w latach 2010-2012
Wykres 9. Bezrobotni w mieście według płci w latach 2010-2012
Wykres 10. Stopa bezrobocia w powiecie włodawskim, w województwie lubelskim i w kraju
w latach 2010-2012 (w %)
Wykresy 11-14. Bezrobotni w mieście na koniec 2012 roku według wieku, czasu
pozostawania bez pracy, stażu pracy i poziomu wykształcenia
Wykres 15. Bezrobotni w mieście na koniec 2012 roku według rodzaju działalności
ostatniego miejsca pracy
Wykres 16. Zasoby mieszkaniowe w mieście w latach 2010-2012
Wykres 17. Mieszkania pozostające w zasobach miasta w latach 2010-2012
89

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Włodawa na lata 2014-2020

Wykres 18. Osoby bezdomne objęte pomocą społeczną w mieście w latach 2010-2012
Wykres 19. Schorzenia najczęściej stwierdzane u dzieci i młodzieży z miasta w 2012 roku
Wykres 20. Schorzenia najczęściej stwierdzane u osób dorosłych z miasta w 2012 roku
Wykres 21. Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z miasta w 2012 roku
Wykres 22. Osoby niepełnosprawne w ogóle mieszkańców miasta w 2002 roku
Wykres 23. Struktura wiekowa osób niepełnosprawnych w mieście w 2002 roku
Wykres 24. Osoby niepełnosprawne w wieku 13 lat i więcej w mieście według poziomu
wykształcenia w 2002 roku
Wykres 25. Osoby niepełnosprawne w mieście według aktywności ekonomicznej w 2002
roku
Wykres 26. Środki finansowe wydatkowane na profilaktykę i rozwiązywanie problemów
uzależnień w mieście w latach 2010-2012
Wykres 27. Wybrane kategorie przestępstw stwierdzonych w 2012 roku na terenie działania
Komendy Powiatowej Policji we Włodawie
Wykres 28. Korzystający z pomocy społecznej w mieście w latach 2010-2012
Wykres 29. Struktura wiekowa korzystających z pomocy społecznej w mieście w latach 20102012
Wykres 30. Powody przyznawania pomocy społecznej w mieście w latach 2010-2012
Wykres 31. Warunki życia w mieście
Wykres 32. Problemy najczęściej dotykające mieszkańców miasta
Wykres 33. Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym w mieście
Wykres 34. Jaki jest poziom bezrobocia w mieście?
Wykres 35. Jakie działania należałoby podjąć w celu poprawy sytuacji osób bezrobotnych?
Wykres 36. Przyczyny ubóstwa wśród mieszkańców miasta
Wykres 37. Jakie działania powinny być podejmowane na rzecz dotkniętych problemem
ubóstwa?
Wykres 38. Jaka jest skala problemu bezdomności w mieście?
Wykres 39. Jakie działania byłyby najskuteczniejsze w zapobieganiu
i rozwiązywaniu problemu bezdomności?
Wykres 40. Przyczyny bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego w mieście
Wykres 41. Jakie działania poprawiłyby sytuację rodzin niewydolnych wychowawczo
w mieście?
Wykres 42. Na jakie negatywne zjawiska społeczne najbardziej narażone są dzieci i młodzież
z miasta?
Wykres 43. Przyczyny występowania problemu uzależnień wśród mieszkańców miasta
Wykres 44. Jakie działania powinny być podejmowane na rzecz osób uzależnionych i ich
rodzin?
Wykres 45. Znajomość przypadków przemocy w rodzinie w mieście
Wykres 46. Jakie kroki byłyby najskuteczniejsze w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie?
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Wykres 47. Problemy najczęściej dotykające osoby starsze z miasta
Wykres 48. Jakie działania poprawiłyby sytuację osób starszych w mieście?
Wykres 49. Problemy, których najczęściej doświadczają osoby niepełnosprawne z miasta
Wykres 50. Jakie działania umożliwiłyby osobom niepełnosprawnym pełniejszy udział w życiu
społecznym?
Wykres 51. Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie w mieście?
Wykres 52. Przyczyny braku bezpieczeństwa w mieście
Wykres 53. Co wpłynęłoby na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w mieście?
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