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WSTĘP
Strategia rozwiązywania problemów społecznych pozwala na racjonalizację lokalnej
polityki społecznej. Określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których
wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów
społecznych i zminimalizować ich skutki. Dokument stanowi zatem podstawę do realizacji
stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które mają przyczynić się do poprawy
warunków życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją
i wykluczeniem społecznym, i doprowadzić do integracji społecznej.
Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych jest dokumentem
szczególnym. Zawierając bowiem założenia polityki społecznej uwzględniające kompetencje
samorządu powiatowego, bierze pod uwagę przesłanki wynikające z sytuacji panującej na
szczeblu gminnym. Dlatego też dokument przygotowany dla powiatu sygnalizuje problemy
społeczne występujące w gminach wchodzących w jego skład, zawierając rozwiązania
o charakterze systemowym pozostające poza kompetencjami samorządu gminnego.
Niniejsza strategia została opracowana w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Kościanie przy merytorycznym wsparciu Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych
i Socjalnych – Centrum AV w Częstochowie. Pomoc zewnętrzna polegała głównie na
doradztwie i systematyzacji układu głównych elementów wypracowanego dokumentu.
Strategia jest dokumentem uspołecznionym. W pracach nad nim uczestniczyli
przedstawiciele samorządu lokalnego, środowisk pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty,
kultury, ochrony zdrowia, policji i sądownictwa, przedstawiciele organizacji pozarządowych,
kościoła, mieszkańcy powiatu oraz eksperci.
Dokument ma charakter kilkuletni; został przygotowany na lata 2016-2020. Jest
zgodny z założeniami odnoszących się do polityki społecznej dokumentów strategicznych
przygotowanych na poziomie europejskim, ogólnopolskim i samorządowym i umożliwia
ubieganie się o środki zewnętrzne, m.in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów
i projektów pomocy społecznej. Skuteczność wyznaczonych w niej działań pomocowych
będzie zależała zarówno od posiadanych i pozyskanych środków finansowych, jak i szerokiej,
aktywnej i skoordynowanej współpracy przedstawicieli administracji samorządowej
i partnerów społecznych, w tym organizacji pozarządowych.
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I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA
1. STRUKTURA STRATEGII
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościańskiego składa się
z trzech zasadniczych części, tj. części wprowadzającej, diagnostyczno-analitycznej
i programowej.
Część wprowadzająca zawiera informacje na temat organizacji strategii oraz
uwarunkowań zewnętrznych (prawnych i strategiczno-programowych) tworzenia dokumentu.
Część diagnostyczno-analityczna zawiera informacje ogólne dotyczące powiatu oraz
gmin wchodzących w jego skład oraz diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej w powiecie,
która została oparta na badaniu źródeł zastanych, tj. danych pozyskanych z instytucji
i organizacji działających w powiecie, identyfikacji mocnych i słabych stron oraz szans
i zagrożeń lokalnego systemu polityki społecznej (SWOT), a także analizie ankiet
skierowanych do reprezentantów środowiska lokalnego (liderzy lokalni, mieszkańcy).
Diagnoza została przeprowadzona w następujących obszarach:


Demografia;



Sport, rekreacja i turystyka;



Infrastruktura techniczna;



Bezpieczeństwo publiczne;



Komunikacja i transport;



Sytuacja osób niepełnosprawnych;



Gospodarka;



Sytuacja osób starszych;



Rynek pracy;



Równość płci;



Edukacja;



Pomoc społeczna;



Kultura;



Sektor pozarządowy.



Ochrona zdrowia;
Część programowa zawiera najistotniejsze założenia polityki społecznej powiatu

na najbliższe lata. Są one ujęte w formie misji, celów strategicznych, celów operacyjnych
i kierunków działań. W części programowej są również wskazane podmioty realizujące
strategię i współdziałające w jej realizacji, źródła finansowania i czas realizacji
wyznaczonych w dokumencie działań. Ponadto przedstawione są ramy finansowe strategii,
prognoza zmian oraz informacja na temat sposobu wdrożenia dokumentu oraz prowadzenia
monitoringu jego realizacji. Dla realnej oceny stopnia wdrożenia dokumentu jest
przygotowany wykaz mierzalnych wskaźników monitoringowych. Część programowa
zawiera także omówienie projektów zaproponowanych przez przedstawicieli instytucji
powiatu i organizacji pozarządowych działających w obszarze polityki społecznej.
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Poniższy diagram prezentuje strukturę Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Powiatu Kościańskiego.

Diagram 1. Struktura dokumentu strategii
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2. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE TWORZENIA STRATEGII
2.1. PODSTAWY PRAWNE
Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych, podobnie jak inne
dokumenty strategiczne przygotowywane na różnych szczeblach administracji publicznej, jest
dokumentem uwarunkowanym prawnie. Obowiązek jej opracowania wynika wprost z art. 19
pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163
z późn. zm.), który w ramach zadań własnych powiatu przewiduje „opracowanie i realizację
powiatowej

strategii

rozwiązywania

problemów

społecznych,

ze

szczególnym

uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych
i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka –
po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami”.
Na treść i realizację powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych mają
również wpływ inne akty prawne. Należą do nich:
 ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz.
1445),
 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn.
zm.),
 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2011 r.
Nr 43, poz. 225 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286),
 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U.
z 2015 r., poz. 1390),
 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r.,
poz. 124 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r
poz. 114 z późn. zm.),
6
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 ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).
Podczas realizacji strategii zajdzie również potrzeba odwołania się do innych aktów
prawnych, m.in. z zakresu edukacji, kultury, ochrony zdrowia i budownictwa socjalnego.

2.2. PODSTAWY STRATEGICZNO-PROGRAMOWE
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościańskiego jest
dokumentem zgodnym z dokumentami strategicznymi i programowymi, które funkcjonują
na poziomie europejskim, ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym. Dokumenty te
tworzą warunki do podejmowania działań opartych na zasadzie pomocniczości państwa przy
wykorzystaniu zasobów tkwiących w środowiskach lokalnych i aktywności środowisk
zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

2.2.1. DOKUMENTY EUROPEJSKIE I KRAJOWE
Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu
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 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.
Dokument zawiera również kilka nadrzędnych celów Unii Europejskiej do 2020 roku:
7
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zwiększenie stopy zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata z obecnych 69% do co najmniej
75%,



osiągnięcie poziomu inwestycji w działalności badawczo-rozwojowej równego 3% PKB,
przede wszystkim poprzez poprawę warunków inwestowania w B+R przez sektor
prywatny i opracowanie nowego wskaźnika umożliwiającego śledzenie procesów
innowacji,



ograniczenie emisji dwutlenku węgla co najmniej o 20% w porównaniu z poziomem
z 1990 r. lub, jeśli pozwolą na to warunki, o 30%,



zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii do 20%
oraz zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20%,



ograniczenie liczby osób przedwcześnie kończących naukę szkolną do 10% z obecnych
15% oraz zwiększenie odsetka osób w wieku 30-34 lata posiadających wyższe
wykształcenie z 31% do co najmniej 40%,



ograniczenie liczby Europejczyków żyjących poniżej krajowej granicy ubóstwa o 25%
poprzez wydobycie z ubóstwa 20 mln osób.
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 MŚP, 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
8
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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.

Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2014-2020
Wieloletnie Ramy Finansowe (WRF) na lata 2014-2020 określają priorytety Unii
Europejskiej na najbliższe lata, stanowiąc ramy zarówno polityczne, jak i budżetowe
(odpowiadając na pytanie „w jakich obszarach UE powinna inwestować mniej lub więcej
w przyszłości”).
Na wniosek Komisji Europejskiej objęto Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności wspólnymi ramami strategicznymi,
które obejmują również Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki. Na podstawie przyjętych założeń w okresie
programowania 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny zapewni finansowanie działań
strukturalnych na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w ramach czterech
głównych obszarów inwestycji: zatrudnienia, edukacji, włączenia społecznego i usprawniania
administracji publicznej. Natomiast Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
posłuży do finansowania pomocy na rzecz pracowników zwolnionych w następstwie
poważnej zmiany strukturalnej oraz łagodzenia skutków, jakie dla rolników pociągają nowe
umowy handlowe.
W dziedzinie wzrostu zatrudnienia i spójności wprowadzono nowy instrument, jakim
jest zarządzany centralnie program „Łącząc Europę”, który ma na celu finansowanie
priorytetowych przedsięwzięć infrastrukturalnych w dziedzinie energii, transportu oraz
technologii informacyjno-komunikacyjnych, których realizacja leży w interesie całej Unii
Europejskiej.
Nowy program „Zdrowie na rzecz wzrostu” będzie ukierunkowany na działania
o wyraźnej unijnej wartości dodanej, zgodnie z celami Strategii „Europa 2020”. Głównym
celem programu jest współpraca z państwami członkowskimi UE w celu ochrony obywateli
przed transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, osiągnięcia większej stabilności usług
opieki zdrowotnej oraz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, przy jednoczesnym zachęcaniu
do innowacji w dziedzinie ochrony zdrowia.

9
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Narodowa Strategia Integracji Społecznej
Narodowa Strategia Integracji Społecznej jest dokumentem, którego celem jest pomoc
w procesie włączania się Polski w realizację drugiego z celów Strategii Lizbońskiej
stawiającego na modernizację europejskiego modelu socjalnego, inwestowanie w ludzi oraz
zwalczanie wykluczenia społecznego. Działania w tym zakresie mają przyczynić się do:


dostosowania edukacji i szkolenia do wymogów życia i pracy w społeczeństwie
opartym na wiedzy,



rozwijania aktywnej polityki zatrudnienia przyczyniającej się do tworzenia większej
liczby lepszych miejsc pracy,



modernizacji systemu ochrony socjalnej, w tym systemów emerytalnych i ochrony
zdrowia, m.in. w celu zapewnienia ich finansowej stabilności oraz odpowiedniej
koordynacji z celami polityki edukacyjnej i polityki zatrudnienia,



wspierania integracji społecznej, aby uniknąć pojawienia się trwale zmarginalizowanej
klasy ludzi niezdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy.



W ramach kilkunastu obszarów życia społecznego wyznaczonych w Narodowej
Strategii Integracji Społecznej sformułowano następujące priorytety:



wzrost uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym,



poprawa jakości kształcenia na poziomie gimnazjalnym i średnim,



upowszechnienie kształcenia wyższego i jego lepsze dostosowanie do potrzeb rynku
pracy,



rekompensowanie deficytów rozwoju intelektualnego i sprawnościowego dzieci,



radykalne ograniczenie ubóstwa skrajnego,



ograniczenie tendencji do wzrostu różnic dochodowych,



ograniczenie bezrobocia długookresowego,



zmniejszenie bezrobocia młodzieży,



zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych,



zwiększenie liczby uczestników w aktywnej polityce rynku pracy – ALMP,



upowszechnienie kształcenia ustawicznego,



wydłużenie przeciętnego dalszego trwania życia w sprawności,



powszechne ubezpieczenie zdrowotne,



kobiety i dzieci objęte programami zdrowia publicznego,



wzrost dostępu do lokali (mieszkań) dla grup najbardziej zagrożonych bezdomnością,
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dostęp do pracowników socjalnych,



rozwój pomocy środowiskowej – zwiększenie liczby osób objętych usługami pomocy
środowiskowej,



zaangażowanie obywateli w działalność społeczną,



realizacja NSIS przez samorządy terytorialne,



dostęp do informacji obywatelskiej i poradnictwa.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)
W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny będzie
współfinansował krajowy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
(PO WER), który został przyjęty uchwałą Rady Ministrów RP w dniu 8 stycznia 2014 roku.
Program powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia,
włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.
PO WER będzie również wspierać innowacje społeczne oraz współpracę ponadnarodową
w wyżej wymienionych obszarach, a także wdrażanie w naszym kraju „Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia osób młodych”. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest
ukierunkowany na następujące obszary:


realizację działań skierowanych do młodych, bezrobotnych osób w wieku od 15. do 24.
roku życia i poprawę ich sytuacji na rynku pracy w ramach „Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia osób młodych” i „Gwarancji dla młodzieży”,



wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych,
kluczowych z punktu widzenia Strategii „Europa 2020” i krajowych programów reform,



wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu
budowy gospodarki opartej o wiedzę,



poszukiwanie nietypowych, innowacyjnych, stosowanych w innych krajach metod
rozwiązywania problemów społecznych,



realizację programów w zakresie mobilności ponadnarodowej.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój wraz z 16 współfinansowanymi

z Europejskiego Funduszu Społecznego regionalnymi programami operacyjnymi stanowi
spójną całość, obejmującą interwencje w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego,
edukacji oraz dobrego rządzenia. Przy tym PO WER obejmuje 32% przyznanych Polsce
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast dla 16 regionalnych programach
operacyjnych przeznaczono łącznie 68% tych środków.
11
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2.2.2. DOKUMENTY REGIONALNE I LOKALNE
Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020.
Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku jest dokumentem,
który określa cele polityki rozwoju prowadzonej w regionie, w tym polityki społecznej. W jej
ramach sformułowano wizję rozwoju („Wielkopolska powinna być regionem zintegrowanym,
konkurencyjnym”) i misję województwa („Skupienie wszystkich podmiotów publicznych
działających na rzecz wzrostu konkurencyjności regionu i poprawy warunków życia
mieszkańców. Uzyskanie efektu synergii poprzez stworzenie spójnej koncepcji wykorzystania
środków publicznych”) oraz wyznaczono cel generalny („Poprawa jakości przestrzeni
województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca
wzrostem poziomu życia mieszkańców”), cele strategiczne, operacyjne i horyzontalne.
Założenia polityki społecznej ujęto w ramach celów strategicznych 3 i 4 oraz
służących ich osiągnięciu celów operacyjnych.
Cel strategiczny 3. Wzrost kompetencji mieszkańców i promocja zatrudnienia.


Ograniczanie barier w dostępie do edukacji.



Poprawa jakości oraz wzrost różnorodności form kształcenia.



Rozwój przedsiębiorczości i promocja samozatrudnienia.



Poprawa organizacji rynku pracy.

Cel strategiczny 4. Wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego.


Poprawa sytuacji demograficznej oraz stanu zdrowia mieszkańców.



Poprawa warunków mieszkaniowych.



Rozwój usług socjalnych.



Wzrost bezpieczeństwa.



Ograniczenie skali patologii oraz wykluczeń społecznych.



Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.



Wzrost udziału sportu i rekreacji w życiu mieszkańców regionu.

Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku
Strategia Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego uwzględnia zarówno
ciągłość, jak i zmianę działań w sferach decydujących o warunkach i jakości życia populacji
(zwłaszcza kondycji zdrowotnej populacji) – obok kontynuacji wielu sprawdzonych,
12
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realizowanych

i

koniecznych

programów

musi

nie

tylko

uzupełnić

ujawnione

w odtworzonych celach i kierunkach polityki społecznej braki, lecz także poszerzyć spektrum
działań zgodnie z kierunkami wyznaczonymi przez strategię rozwoju kraju i regionu, polityki
sektorowe oraz dyrektywy unijne. Zgodnie z tym dokumentem polityka społeczna
województwa wielkopolskiego stanowi integralną część rozwoju, a realizacja Strategii oraz
polityki społecznej województwa wielkopolskiego sprzyjać ma:
 zrównoważonemu rozwojowi,
 budowaniu spójnych i funkcjonalnych społeczności,
 ochronie podmiotowości i promocji zaradności obywateli,
 ustaleniu pewnego minimum i hierarchii chronionych zasad i priorytetów,
 realnemu udziałowi podmiotów niepublicznych w tworzeniu i realizacji programów
 społecznych.
W Strategii Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego określono priorytety
strategiczne polityki społecznej województwa, rozpisane na cele operacyjne i zadania
adresowane do: dzieci i młodzieży, seniorów, osób z ograniczeniem sprawności, osób z kręgu
wysokiego ryzyka socjalnego. Wspomniane powyżej priorytety strategiczne polityki
społecznej województwa wielkopolskiego do roku 2020 są następujące:
Priorytet I: Wielkopolska równych szans i możliwości;
Priorytet II: Zdrowi wielkopolanie;
Priorytet III: Bezpieczna wielkopolska (bezpieczeństwo publiczne i socjalne);
Priorytet IV: Wielkopolska obywatelska;
Priorytet V: Samorząd województwa wielkopolskiego partnerem, doradcą i konsultantem
lokalnych podmiotów polityki społecznej.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+)

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 jest instrumentem
polityki regionalnej województwa, realizującym działania prowadzące do zmniejszenia
dysproporcji gospodarczych, społecznych i terytorialnych. Przewidywane pole interwencji
w ramach WRPO 2014+ realizuje cele strategiczne i operacyjne zaktualizowanej Strategii
Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Zgodnie z nakreśloną w tym
dokumencie wizją województwa, według której Wielkopolska 2020 roku – w wyniku
stopniowego osiągania celów strategii – ma być regionem inteligentnym, innowacyjnym
i spójnym, gdzie m.in.:
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efektywnie wykorzystywany jest potencjał wewnętrzny,



istnieje klimat dla innowacji we wszystkich sferach funkcjonowania regionu,



konkurencyjność

budowana

jest

na

wzajemnie

korzystnych

powiązaniach

funkcjonalnych między ośrodkami wzrostu a ich otoczeniem, co generuje korzystne
procesy dyfuzyjne i absorpcyjne,


priorytetem i fundamentem rozwoju jest edukacja,



jednym z głównych priorytetów jest prowadzenie rozwoju regionu z uwzględnieniem
dbałości o potrzeby ochrony środowiska, czyli zielony aspekt rozwoju,



mieszkańcy wykazują wysoką aktywność zawodową, gospodarczą i społeczną,



wszystkie aspekty rozwoju uwzględniają zasadę włączenia społecznego,



każdy mieszkaniec ma dostęp do podstawowych standardów usług społecznych,



przestrzeń województwa pozbawiona jest barier dla mobilności mieszkańców.
Na zakres pola interwencji oraz kształt strategii realizacji Programu mają wpływ także

inne dokumenty regionalne. Przede wszystkim ustalenia Regionalnej Strategii Innowacji,
zgodnie z którą w ramach podsystemu społecznego do najważniejszych kierunków polityki
zorientowanej na wzmacnianie innowacyjności i konkurencyjności Wielkopolski powinny
należeć:

poprawa jakości

edukacji

oraz

poprawa

wydajności

pracy,

szczególnie

w podregionach poza centrum województwa:.
WRPO 2014+ realizuje także ustalenia Strategii Polityki Społecznej dla Województwa
Wielkopolskiego do 2020 roku. Jest to bardzo ważna kwestia, bowiem rozwój włączający jest
jednym z priorytetów Strategii Europa 2020. Biorąc pod uwagę potencjały i wyzwania
rozwojowe, jakie zidentyfikowano na etapie diagnozowania sytuacji w województwie, cele
innych polityk, w tym przede wszystkim Strategii Europa 2020, a także cele dokumentów
regionalnych, przyjęto następujący cel główny Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020: „Poprawa konkurencyjności i spójności województwa”.
Uznano, iż cel główny będzie realizowany poprzez cele tematyczne do których
zaliczono:
1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;
2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnokomunikacyjnych;
3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego
oraz sektora rybołówstwa i akwakultury;
4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
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5. Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania
ryzykiem;
6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami;
7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości
w działaniu infrastruktury sieciowej;
8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności
pracowników;
9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;
10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie.
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kościańskiego 2002-2015
W dokumencie sformułowano misję – „Powiat Kościański – To bezpieczne miejsce,
które

zamieszkuje

zintegrowana

społeczność,

kultywująca

bogatą

tradycję

Ziemi

Kościańskiej, ze zrównoważonym rynkiem pracy, dobrym zapleczem dla rolnictwa, małej
i średniej

przedsiębiorczości,

rozwiniętą

siecią

komunikacyjną

oraz

rozbudowaną

infrastrukturą społeczną”.
Cały obszar społeczno-gospodarczy podzielono na pięć obszarów: gospodarkę,
przestrzeń, społeczność, ekologię, infrastrukturę. Dla każdego z tych celów wyznaczono trzy
cele niezbędne, bez których dany obszar życia społeczno-gospodarczego nie ma możliwości
dalszego rozwoju. Jednocześnie wskazano na trzy cele pierwszorzędne, które powinny
znacznie przyspieszać rozwój w danym obszarze. Dodatkowo wskazano na cele drugorzędne,
które wspierają rozwój, a czas ich realizacji jest zdeterminowany przez wielość środków
budżetowych, wielkość dotacji i napływającego kapitału zewnętrznego i rosnącej siły
inwestycyjnej lokalnych podmiotów gospodarczych. Na podstawie takich zhierarchizowanych
celów określono priorytety w poszczególnych obszarach życia społeczno-gospodarczego
Społeczność. Priorytetem społecznym są działania ograniczające wzrost i skutki
bezrobocia oraz zwiększenie dostępności do kształcenia na poziomie średnim i wyższym przy
jednoczesnym działaniu na rzecz poprawy funkcjonowania służby zdrowia.
Cele niezbędne:
 podjąć działania w kierunku poprawy funkcjonowania służby zdrowia
 podjąć działania ograniczające wzrost i skutki bezrobocia

15

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020

 podjąć działania w kierunku zwiększenia dostępności do kształcenia na poziomie
średnim i wyższym
Cele pierwszorzędne:
 podtrzymanie i wzmocnienie tożsamości narodowej, tradycji i obyczajów lokalnych
 przeciwdziałać tworzeniu złego prawa.
 podjąć działania w kierunku ograniczenia przyczyn i skutków ubóstwa
Gospodarka. Stworzenie warunków do szybszego rozwoju gospodarczego, w tym
umożliwienie rozwoju lokalnego rolnictwa przy jednoczesnym przeciwdziałaniu negatywnym
zjawiskom polityki fiskalnej Państwa są priorytetami w obszarze gospodarczym.
Cele niezbędne:
 stworzyć warunki do szybkiego rozwoju gospodarczego
 tworzyć warunki do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom polityki fiskalnej
państwa


stworzyć warunki dla rozwoju lokalnego rolnictwa
Cele pierwszorzędne:

 podjąć działania dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego
 podjąć działania umożliwiające lepsze wykorzystanie zasobów bogactw naturalnych
 podjąć działania dla rozwoju różnych form oświaty i edukacji
Przestrzeń. Priorytetem w obszarze przestrzennym jest uaktywnienie prawa
miejscowego w zakresie planowania przestrzennego dla stworzenia warunków do rozwoju i
wykorzystania walorów turystycznych oraz pozyskania terenów pod nowe inwestycje.
Cele niezbędne:
 podjąć działania w kierunku pozyskania terenów dla rozwoju gospodarczego
 uaktywnić akty prawa miejscowego z zakresu planowania przestrzennego
 stworzyć warunki do rozwoju i wykorzystania walorów turystycznych
Cele pierwszorzędne:
 podjąć działania w kierunku optymalnego wykorzystania położenia geograficznego
powiatu kościańskiego
 podjąć działania w kierunku określenia obszarów chronionych
 stworzyć warunki do rewitalizacji obszarów wiejskich
Ekologia. Zwiększenie efektywności w zakresie ochrony powietrza, podjęcie działań
w kierunku ochrony zbiorników wodnych i jednolity system utylizacji i segregacji odpadów
są priorytetami ekologicznymi.
Cele niezbędne:
16
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 podjąć działania w kierunku ochrony gruntów
 stworzyć warunki dla zwiększenia efektywności ochrony powietrza
 podjąć działania w kierunku ochrony wody
Cele pierwszorzędne:
 stworzyć warunki zapobiegające dalszej degradacji środowiska.
 stworzyć warunki do realizacji międzygminnego zakładu utylizacji odpadów
 podjąć działania w kierunku rozwoju otoczenia ekologicznego
Infrastruktura. Podjęcie działań w kierunku rozbudowy infrastruktury komunalnej,
rozwój infrastruktury społecznej i działania na rzecz poprawy systemu ochrony środowiska są
priorytetami infrastrukturalnymi.
Cele niezbędne:
 podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury komunalnej
 stworzyć warunki do rozwoju infrastruktury ekologicznej.
 umożliwić rozwój infrastruktury społecznej
Cele pierwszorzędne:
 zwiększyć dostępność komunikacyjną i wykorzystać położenie geograficzne
 podjąć działania w kierunku poprawy stanu dróg
 stworzyć warunki do rozwoju infrastruktury okołobiznesowej
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II. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNO-ANALITYCZNA
1. POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
POWIATU
Powiat kościański powstał na mocy reformy samorządowej 1 stycznia 1999 roku, jest
jednym z 35 powiatów województwa wielkopolskiego; zajmuje obszar 722,5 km2
w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego; od północy graniczy
z powiatem poznańskim ziemskim, od wschodu z powiatem śremskim, od południa
z powiatem gostyńskim i leszczyńskim ziemskim, a od zachodu z powiatami wolsztyńskim
i grodziskim.
Siedzibą samorządowych władz miejskich, gminnych i powiatowych jest leżące
nad rzeką Obrą miasto Kościan, a na strukturę administracyjną powiatu składają się
następujące jednostki: miasto Kościan, gmina Kościan, miasto i gmina Czempiń, miasto
i gmina Krzywiń oraz miasto i gmina Śmigiel. Dane dotyczące gmin powiatu przedstawia
poniższa tabela.
Tabela 1. Podział administracyjny powiatu na koniec 2014 roku

lp.

nazwa jednostki

rodzaj jednostki

powierzchnia (w ha)

1.

Kościan

gmina miejska

879

2.

Kościan

gmina wiejska

20 272

3.

Czempiń

gmina miejsko-wiejska

14 219

4.

Krzywiń

gmina miejsko-wiejska

17 895

5.

Śmigiel

gmina miejsko-wiejska

18 977

Dane Głównego Urzędu Statystycznego.

2. DEMOGRAFIA
Z końcem 2014 roku powiat Kościański liczył 79 023 mieszkańców, w tym 40 235
kobiet, które stanowiły 50,9% ogółu ludności (na 100 mężczyzn przypadały 104 kobiety).
Gęstość zaludnienia w powiecie wynosiła 109 osób na km2.
Dane szczegółowe w tym zakresie w odniesieniu do poszczególnych gmin powiatu
przedstawia kolejna tabela.
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Tabela 2. Ludność w poszczególnych gminach powiatu na koniec 2014 roku
liczba mieszkańców

lp. nazwa jednostki
1.
2.
3.
4.
5.

ogółem
23 949
15 810
11 473
10 027
17 764

Kościan – miasto
Kościan – gmina
Czempiń – gmina miejsko-wiejska
Krzywiń – gmina miejsko-wiejska
Śmigiel – gmina miejsko-wiejska

kobiet
12 469
7 931
5 876
5 012
8 947

gęstość zaludnienia
(liczba osób na km2)
2 725
78
81
56
94

Dane Głównego Urzędu Statystycznego.

W latach 2012-2014 struktura wiekowa mieszkańców powiatu ulegała zmianom.
W okresie tym miał miejsce spadek liczby dzieci i młodzieży oraz ludności w wieku
produkcyjnym. Jednocześnie rosła systematycznie liczba osób starszych. Dane szczegółowe
w tym zakresie przedstawiają poniższe tabele.
Tabela 3. Struktura wiekowa ludności powiatu w latach 2012-2014
2012
15 430
50 900
12 513
78 843

liczba osób w wieku przedprodukcyjnym
liczba osób w wieku produkcyjnym
liczba osób w wieku poprodukcyjnym
ogółem

2013
15 207
50 767
13 007
78 981

2014
15 124
50 453
13 446
79 023

Dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Tabela 4. Struktura wiekowa ludności poszczególnych gmin powiatu w 2014 roku
lp. nazwa jednostki
1.
2.
3.
4.
5.

Kościan –miasto

Kościan - gmina
Czempiń – gmina miejsko-wiejska
Krzywiń –gmina miejsko-wiejska
Śmigiel - gmina miejsko-wiejska

liczba mieszkańców według wieku i w %
przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny
4 040 ( 16,8)
15 167 (63,3) 4 742 (19,8)
3 144 (19,8)
10 331 (65,3) 2 335 (14,7)
2 222 (19,3)

7 368 (64,2)

1 883 (16,4)

2 032 (20,2)

6 395 (63,7)

1 600 (15,9)

3 686 (20,7)

11 192 (63,0)

2 886 (16,2)

Dane Głównego Urzędu Statystycznego.

W latach 2012-2014 liczba mieszkańców powiatu rosła nieznacznie z roku na rok
(z 78 843 w 2012 r. do 79 023 w 2014 r.). Proces starzenia w największym stopniu dotykał
mieszkańców gminy miejskiej Kościan, w której na koniec 2014 roku osoby w wieku
poprodukcyjnym stanowiły 19,8% ogółu ludności. Najlepiej pod tym względem wyglądała
sytuacja w gminie wiejskiej Kościan, w której udział seniorów w ogóle mieszkańców wynosił
14,7%.
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Jeśli chodzi o osoby w wieku przedprodukcyjnym, największy ich udział w ogóle
ludności odnotowano w gminie Śmigiel (20,7%), najmniejszy natomiast w mieście Kościan
(16,8%). Z kolei największy procent ludności w wieku produkcyjnym zamieszkiwał gminę
Kościan (65,3%).
Według stanu na koniec 2014 roku we wszystkich gminach powiatu, z wyłączeniem
miasta Kościan, liczba dzieci i młodzieży przewyższała liczbę osób starszych.
Wpływ na sytuację demograficzną w powiecie miały m.in. takie czynniki,
jak kształtowany przez liczbę urodzeń żywych i zgonów przyrost naturalny oraz migracja,
odbywająca się zarówno w ruchu wewnętrznym, jak i zagranicznym. Dane szczegółowe
w tym zakresie przedstawiają poniższe tabele.
Tabela 5. Ruch naturalny ludności powiatu w latach 2012-2014
2012

2013

2014

liczba urodzeń żywych

855

816

863

liczba zgonów

728

737

739

przyrost naturalny

127

79

124

2012

2013

2014

-119

-59

-9

-3

-10

-5

-122

-69

-14

Dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Tabela 6. Ruch migracyjny ludności powiatu w latach 2012-2014
Saldo migracji gminnych wewnętrznych
Saldo migracji zagranicznych
saldo migracji ogółem

Dane Głównego Urzędu Statystycznego.

W latach 2012-2014 liczba urodzeń żywych w powiecie ulegała wahaniom,
zwiększała się natomiast nieznacznie liczba zgonów. Kształtowany przez oba czynniki
przyrost naturalny zmieniał się w tym okresie, pozostając cały czas na poziomie dodatnim.
Jeśli chodzi o ruch migracyjny w powiecie, to w analizowanym okresie saldo migracji
było niekorzystne, warto jednakże odnotować poprawę tych wskaźników w 2014 roku.
Analiza przytoczonych wyżej danych stanowi podstawę do sformułowania prognozy
ludności powiatu na najbliższe lata. Należy zwrócić uwagę na dwie istotne, wcześniej
odnotowane, kwestie. Pierwsza z nich dotyczy stale zmniejszającej się w powiecie liczby
dzieci i młodzieży oraz ludności w wieku produkcyjnym. Druga z kolei odnosi się do wzrostu
liczby osób starszych.
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Tego rodzaju trendy demograficzne będą z pewnością wymagały większego
dostosowania usług społecznych do potrzeb seniorów, którym trzeba będzie udzielić
stosownej pomocy materialnej i rzeczowej, ułatwić

korzystanie z usług medycznych,

opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz różnorodnych form aktywnego spędzania czasu
wolnego.

3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Powiat kościański posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Zdecydowana
większość jego mieszkańców 98,1% posiada dostęp do sieci wodociągowej, a 72,1%
ma możliwość korzystania z sieci kanalizacyjnej. 51,9% mieszkańców powiatu korzysta
z dostępu do sieci gazowej.
Dane szczegółowe na temat sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i drogowej
w powiecie przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7. Infrastruktura techniczna w powiecie w 2014 roku
sieć wodociągowa
odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej
sieć kanalizacyjna
odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej
sieć gazowa
odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej
sieć drogowa
długość dróg publicznych w powiecie ogółem (w km)
w tym długość dróg powiatowych (w km)

98,1
72,1
51,9
845,879
378,600

Dane Głównego Urzędu Statystycznego.

W uzupełnieniu danych dotyczących infrastruktury technicznej warto przedstawić
informacje na temat najważniejszych inwestycji, jakie zrealizowano bądź realizuje się obecnie
w powiecie.
1. Miasto Kościan


remont dworca PKP w Kościanie



rewitalizacja Parku Miejskiego



przebudowa i rozbudowa wieży ciśnień



przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej



rewitalizacja Kanału Obry
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liczne inwestycje drogowe (wykonywane wspólnie z powiatem kościańskim)



budowa szerokopasmowej sieci bezprzewodowej



przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS nr 2

2. Gmina Kościan


budowa kanalizacji sanitarnej w Darnowie, Nowych Oborzyskach, Wyskoci,
Turwi i Widziszewie



przebudowa ulic w Starym Luboszu, Racocie, Kiełczewie, Kurzej Górze,
Widziszewie



rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mikoszkach



budowa kanalizacji sanitarnej w Kurowie



przebudowy świetlic wiejskich



budowa boisk sportowych, placów zabaw, ścieżek rowerowych, fitnessów
zewnętrznych

3. Gmina Śmigiel


budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. „Kompleksowe zagospodarowanie
ścieków w zlewni rzeki Obry”

4. Gmina Czempiń


budowa targowiska wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem



budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach: Głuchowo, Jasień i Piotrowice



przebudowa świetlic wiejskich we wsiach: Donatowo, Betkowo, Słonin



termomodernizacja budynku Urzędu Gminy



budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej we wsi Jasień



budowa placu integracyjnego we wsi Gorzyczki



budowa ulic Malinowej i Rolnej



generalny remont budynków Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte
w Czempiniu

5. Gmina Krzywiń


budowa dróg osiedlowych – osiedle Witosa i osiedle Młodych



budowa dróg dojazdowych do gospodarstw domowych w Nowym Dworze



budowa drogi w Gierłachowie oraz drogi Czerwona Wieś – Kuszkowo - Jurkowo
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4. KOMUNIKACJA I TRANSPORT
Powiat kościański posiada dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną. Przez obszar
powiatu przebiegają ważne szlaki drogowe:
 droga krajowa Nr 5
 drogi wojewódzkie: 308, 310, 311, 312, 432
 drogi powiatowe: 3898P, 3899P, 3900P, 3901P, 2465P, 3897P, 3902P, 3903P, 3904P,
3820P
oraz główna linia kolejowa nr 271 Wrocław – Poznań (E 59 Poznań – Kościan - Leszno).
Deficyty w zakresie transportu zbiorowego odczuwają mieszkańcy najdalej
położonych miejscowości w gminie Śmigiel oraz Krzywiń.
Usługi komunikacyjne w powiecie świadczy PKS Leszno, firma Przewozy Osobowe
KARMAR Głogów, PKP oraz Zakład Usług Komunalnych z Mosiny.

5. GOSPODARKA
Powiat kościański ma charakter rolniczo-przemysłowy, na co w decydującym stopniu
wpływa położenie geograficzne oraz warunki geologiczne terenu. Powiat leży na Równinie
Kościańskiej oraz w Dolinie Środkowej Obry. Powierzchnia tego obszaru nie jest zbyt
urozmaicona; charakteryzuje się niewielkim zalesieniem i dość dobrą jakością gleb. Sprzyja to
rozwojowi rolnictwa w regionie, gdzie ok. 76% powierzchni zajmują użytki rolne. Dane
na temat struktury gruntów na terenie powiatu kościańskiego zawiera tabela zamieszczona
poniżej.
Tabela 8. Użytki rolne, lasy i grunty leśne
powierzchnia użytków rolnych ogółem (w ha)

57 567,27

grunty orne (w ha)
w tym:

47 352,74

sady (w ha)

559,57

łąki i pastwiska (w ha)

9 101,35

Powierzchnia lasów i gruntów leśnych (w ha)

9 800,45

Powierzchnia pozostałych gruntów i nieużytków (w ha)

4 505,96

Dane Starostwa Powiatowego w Kościanie

Wielkim atutem powiatu jest doskonałe połączenie drogowe z Poznaniem
i Wrocławiem, a także bliskość głównego szlaku kolejowego łączącego Śląsk z Wybrzeżem.
23

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020

Do atutów należy także zaliczyć utworzenie w Widziszewie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej oraz Strefy Aktywizacji Gospodarczej w Pianowie.
Istotnym czynnikiem rozwoju podnoszącym atrakcyjność inwestycyjną powiatu jest
z pewnością rozwinięta infrastruktura techniczna i bogate otoczenie okołobiznesowe,
dostępność banków, instytucji i urzędów. O przedsiębiorczości mieszkańców może świadczyć
liczba ponad 7 000 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Działają one głównie
w handlu, budownictwie oraz branżach powiązanych z produkcją rolną, ale nie tylko; oprócz
przetwórstwa mięsa, owoców i warzyw rozwija się przemysł chemiczny, metalowy, meblowy,
elektroniczny i poligraficzny. Działalność prowadzą także ośrodki małej i średniej
wytwórczości i rzemiosła.
W latach 2012-2014 rosła liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących
na terenie powiatu. Dane szczegółowe na temat podmiotów gospodarczych w powiecie
przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 9 Podmioty gospodarcze w powiecie w latach 2012-2014
2012

2013

2014

liczba podmiotów w sektorze publicznym

181

195

192

liczba podmiotów w sektorze prywatnym

7 462

7 593

7 647

liczba podmiotów ogółem

7 643

7 788

7 840

Dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Tabela 10. Podmioty gospodarcze w powiecie w poszczególnych sekcjach Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD 2007) na koniec 2014 roku
liczba
podmiotów

sekcja
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

866

górnictwo i wydobywanie

9

przetwórstwo przemysłowe

721

budownictwo

1 094

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając
motocykle

1 931

hotele i restauracje

158

transport, gospodarka magazynowa i łączność

423

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

503

działalność w zakresie administrowania i działalność wspierająca

181

pośrednictwo finansowe

142

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości i firm

364
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administracja publiczna i obrona narodowa

83

edukacja

226

opieka zdrowotna i pomoc społeczna

385

działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

143

pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna

471

Dane Głównego Urzędu Statystycznego.

6. RYNEK PRACY
Rejestrowany od wielu lat dość wysoki poziom bezrobocia generuje liczne problemy
i prowadzi do obniżenia standardu życia ludności. Długotrwałe pozostawanie bez zatrudnienia
ogranicza szanse na podjęcie pracy, przyczynia się do ubożenia ludności, a nawet może
powodować wykluczenie społeczne.
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie, w latach 2012-2014 liczba
osób bezrobotnych w powiecie kościańskim spadała z roku na rok (z 2 705 na koniec 2012 r.
do 1 884 na koniec 2014 r.). Wśród pozostających bez pracy w latach 2012-2014 większość
stanowiły kobiety (odpowiednio 1 599, 1 446 i 1 171). Dane szczegółowe w tym zakresie
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 11. Bezrobotni w powiecie według płci i ich udział w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym w latach 2012-2014
2012
2013

2014

liczba bezrobotnych w powiecie

2 705

2 519

1 884

udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym

5,3%

5,0%

3,7%

liczba bezrobotnych kobiet w powiecie

1 599

1 446

1 171

udział kobiet w liczbie bezrobotnych

59,1%

57,4%

62,1%

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie.

Nieco odmiennie kształtował się poziom bezrobocia w poszczególnych gminach
powiatu. Na koniec 2014 roku największy udział osób pozostających bez pracy w ogóle
będących w wieku produkcyjnym odnotowano w gminie miejsko-wiejskiej Krzywiń (6,2%),
a najmniejszy w gminie miejskiej Kościan (3,2%). Dane w tym zakresie przedstawia poniższa
tabela.
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Tabela 12. Bezrobotni w gminach powiatu na koniec 2014 roku
lp.

nazwa jednostki

liczba bezrobotnych

1.
2.
3.
4.
5.

Kościan - miasto
Kościan - gmina
Czempiń
Krzywiń
Śmigiel

491
383
269
275
466

udział bezrobotnych
w ogóle ludności
w wieku produkcyjnym
3,2%
3,7%
3,7%
6,4%
4,2%

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie i Głównego Urzędu Statystycznego.

Przedstawione wyżej dane warto zestawić z zamieszczonymi w kolejnej tabeli
informacjami na temat stopy bezrobocia, jaką odnotowano w latach 2012-2014 w powiecie
kościańskim, województwie wielkopolskim i w kraju.
Tabela 13. Stopa bezrobocia w powiecie, w województwie i w kraju w latach 2012-2014
2012

2013

2014

stopa bezrobocia w powiecie kościańskim

9,7

9,0

6,7

stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim

9,8

9,6

7,8

stopa bezrobocia w kraju

13,4

13,4

11,5

Dane Głównego Urzędu Statystycznego.

W latach 2012-2014 powiat kościański charakteryzował się niższą, w stosunku
do województwa wielkopolskiego i kraju, stopą bezrobocia. Zarówno w powiecie,
województwie, jak i w kraju w 2014 roku odnotowano jej wyraźny spadek w porównaniu
z rokiem poprzednim.
Analiza

danych

dotyczących

podziału

bezrobotnych

według

wieku,

czasu

pozostawania bez pracy, stażu pracy i wykształcenia pozwala scharakteryzować problem
bezrobocia w powiecie. Dane szczegółowe w tym zakresie na koniec 2014 roku przedstawia
poniższa tabela.
Tabela 14. Bezrobotni w powiecie na koniec 2014 roku według wieku, czasu pozostawania
bez pracy, stażu pracy i wykształcenia
liczba bezrobotnych
ogółem

kobiet

udział kobiet
(w %)

18-24 lata

372

243

65,3

25-34 lata

549

406

73,9

35-44 lata

344

246

71,5

45-54 lata

325

171

52,6

wiek
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55-59 lat

203

96

47,2

60-64 lata

91

9

9,8

liczba bezrobotnych
ogółem

kobiet

udział kobiet
(w %)

do 1 miesiąca

247

114

46,1

1-3 miesiące

418

243

58,1

3-6 miesięcy

336

236

70,2

6-12 miesięcy

329

213

64,7

12-24 miesiące

285

191

67,0

powyżej 24 miesięcy

269

174

64,6

czas pozostawania bez pracy

liczba bezrobotnych
ogółem

kobiet

udział kobiet
(w %)

bez stażu

176

127

72,1

do 1 roku

262

194

74,0

1-5 lat

450

321

71,3

5-10 lat

295

191

64,7

10-20 lat

320

185

57,8

20-30 lat

256

117

45,7

30 lat i więcej

125

36

28,8

staż pracy

liczba bezrobotnych
ogółem

kobiet

udział kobiet
(w %)

wyższe

260

207

79,6

policealne i średnie zawodowe

429

296

68,9

średnie ogólnokształcące

153

108

70,5

zasadnicze zawodowe

634

341

53,7

gimnazjalne i niższe

408

219

53,6

wykształcenie

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie.

Na koniec 2014 roku wśród bezrobotnych w powiecie najliczniejszą grupą były osoby
w wieku 25-34 lata, (549 osób), osoby pozostające bez zatrudnienia od 1 do 3 miesięcy
(418 osób), osoby ze stażem pracy od 1 do 5 lat (450 osób), a także osoby z wykształceniem
zasadniczym zawodowym (634 osoby).
Liczne grupy wśród będących bez zatrudnienia stanowiły również osoby w wieku 18 –
24 lata (372 osoby), osoby pozostające bez pracy od 3 do 6 miesięcy (336 osób), osoby
ze stażem pracy od 10 do 20 lat (320 osób) oraz osoby z wykształceniem policealnym
i średnim zawodowym (429 osób).
Największy udział kobiet w ogóle bezrobotnych odnotowano wśród osób w wieku 25 34 lata (73,9%) i 35-44 lata (71,50%), osób pozostających bez pracy od 3 do 6 miesięcy
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(70,2%), osób ze stażem pracy do 1 roku (74,0%), osób bez stażu pracy (72,1%) oraz osób
z wykształceniem wyższym (79,6%) i średnim ogólnokształcącym (70,5%).
Pełna charakterystyka problemu bezrobocia w powiecie wymaga uzupełnienia
powyższych danych o informacje na temat rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy
oraz ofert pracy. Dane te zawiera kolejna tabela.
Tabela 15. Bezrobotni w powiecie na koniec 2014 roku według wybranych rodzajów działalności
ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy
rodzaj działalności ostatniego miejsca pracy
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
górnictwo i wydobywanie
przetwórstwo przemysłowe
budownictwo
handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle
działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe
zabezpieczenie społeczne
edukacja
opieka zdrowotna i pomoc społeczna
działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
pozostała działalność usługowa

liczba
bezrobotnych
90
1
369
136

liczba ofert
pracy
6
0
45
50

309

41

37

3

39

5

65

0

32
38
2
84

0
0
0
4

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie.

Na koniec 2014 roku wśród bezrobotnych w powiecie dominowały osoby, dla których
ostatnimi miejscami pracy były podmioty gospodarcze prowadzące działalność w takich
działach, jak: przetwórstwo przemysłowe (369 osób), handel hurtowy i detaliczny, naprawa
pojazdów samochodowych, włączając motocykle (309 osób) oraz budownictwo (136 osób).
Warto podkreślić, iż na koniec 2014 roku liczba ofert pracy dla bezrobotnych
z powiatu była zbyt mała w stosunku do potrzeb.
Z powyższych danych wynika, że programami aktywizującymi osoby bezrobotne
z powiatu należy objąć przede wszystkim osoby młode z krótkim stażem pracy, którym
powinno się zapewnić możliwość poszerzenia doświadczenia zawodowego.
Nie należy również zapominać o osobach mających za sobą od 10 do 20 lat pracy,
które powinny dostać możliwość przekwalifikowania, aby wzmocnić swoją konkurencyjność
na rynku pracy. W szczególności dotyczy to tych, którzy przed zwolnieniem z pracy byli
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zatrudnieni w przetwórstwie przemysłowym, handlu hurtowym i detalicznym; naprawie
pojazdów samochodowych, włączając motocykle oraz budownictwie.
Mając na uwadze fakt, że problem bezrobocia w powiecie w największym stopniu
dotykał osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, ale także policealnym i średnim
zawodowym oraz

gimnazjalnym

i niższym, warto nadal przekonywać młodzież

do zdobywania wykształcenia, natomiast w przypadku osób pozostających na rynku pracy
bez zatrudnienia, szczególny nacisk należy położyć na dokształcanie oraz podniesienie lub
zmianę kwalifikacji zawodowych.

7. EDUKACJA
Pojęcie edukacji w jego szerokim znaczeniu obejmuje wychowanie, wykształcenie,
naukę oraz zdobywanie wiedzy, umiejętności i kształcenie. Tak pojmowana edukacja pełni
zasadniczą rolę w rozwoju człowieka. Jako proces trwający od dzieciństwa jest sposobem
na podniesienie jakości zasobów ludzkich, a tym samym poziomu konkurencyjności
gospodarki i przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego.
Głównym problemem edukacji jest nierówny dostęp do niej przez całe życie, efektem
czego są zróżnicowane szanse życiowe poszczególnych grup ludności, np. młodzieży
mieszkającej na wsi i w mieście, dziewcząt i chłopców, dorosłych bez wykształcenia
i z wykształceniem.
Powiat kościański dysponuje bardzo dobrze rozwiniętą bazą edukacyjną. Na jego
terenie mieszczą się: 22 szkoły podstawowe, 15 gimnazjów, 4 szkoły ponadgimnazjalne
oraz 20 przedszkoli. Dane szczegółowe dotyczące placówek oświatowo-wychowawczych
w powiecie przedstawiają poniższe tabele.
Tabela 16. Typy placówek oświatowo-wychowawczych w powiecie wraz z liczbą uczniów i
nauczycieli
typ placówki

liczba placówek

liczba
dzieci/uczniów
objętych ofertą
placówki

liczba nauczycieli

placówki wychowania
przedszkolnego

30

2 808

172

w tym

przedszkola

20

2 212

140

oddziały przedszkolne
w szkołach

10

596

32

22

4 602

429

w tym

szkoły podstawowe
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szkoły gimnazjalne

15

2 543

357

szkoły ponadgimnazjalne

4

824

72

Dane Starostwa Powiatowego w Kościanie.

Tabela 17. Placówki oświatowo-wychowawcze w powiecie w roku szkolnym 2014/2015
lp. nazwa placówki
Miasto Kościan
1.

Zespół Szkół nr 1

2.

Zespół Szkół nr 2

3.

Zespół Szkół nr 3

4.

Zespół Szkół nr4

5.

I Liceum Ogólnokształcące im. O.Kolberga

6.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

7.

Państwowa Szkoła Muzyczna I. stopnia

8.

Przedszkola Samorządowe – liczba 4

9.

Przedszkola Niepubliczne – liczba 2

10. Zespół Szkół Specjalnych
11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Gmina Kościan
1.

Przedszkole i SP w Racocie oraz Szkoła Filialna w Turwi

2.

Przedszkole i SP w Bonikowie

3.

Przedszkole i SP w Starych Oborzyskach

4.

Przedszkole i SP w Starym Luboszu

5.

Szkoła Podstawowa w Kiełczewie oraz budynek w Kokorzynie

6.

Gimnazjum w Racocie

7.

Gimnazjum w Starych Oborzyskach

8.

Prywatne Przedszkole w Kiełczewie
Gmina Czempiń

1.

Przedszkole Samorządowe w Czempiniu

2.

Szkoła Podstawowa w Czempiniu

3.

Szkoła Podstawowa w Głuchowie

4.

Gimnazjum w Borowie
Gmina Krzywiń

1.

Szkoła Podstawowa w Bieżyniu

2.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu

3.

Zespół Szkół w Jerce

4.

Zespół Szkół w Krzywiniu

5.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu
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6.

Gminne Przedszkole Samorządowe w Krzywiniu
Gmina Śmigiel

1

Przedszkole Samorządowe w Śmiglu

2.

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu

3.

Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu

4.

Szkoła Filialna w Wonieściu

5.

Zespół Szkół w Starej Przysiece Drugiej

6.

Zespół Szkół w Bronikowie

7.

Zespół Szkół w Czaczu

8.

Zespół Szkół w Starym Bojanowie

9.

Zespół Szkół Ponadgimnzjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie
Dane Starostwa Powiatowego w Kościanie.

Na terenie powiatu funkcjonuje również placówka dla dzieci i młodzieży
o specjalnych potrzebach edukacyjnych – Zespół Szkół im. M. Konopnickiej.

8. KULTURA
Poziom rozwoju społecznego populacji wyznacza wiele czynników; kultura należy
do tych najważniejszych. Uczestniczenie w działaniach kulturotwórczych oraz korzystanie
z dóbr kultury w znaczący sposób wpływa na jakość życia ludności i świadczy o poziomie
jej rozwoju.
W powiecie Kościańskim życie kulturalne skupia się wokół licznych instytucji,
organizacji i stowarzyszeń, które za cel obrały sobie propagowanie szeroko rozumianej
kultury i dziedzictwa lokalnych tradycji i obyczajów. We wszystkich gminach powiatu
odbywa się wiele imprez, spośród których warto wymienić m. in.:
 doroczne Gminne Dożynki
 Międzynarodowy Dzień Muzyki
 Dni Kościana
 Turniej Dudziarzy Wielkopolskich
 Zdarzenia Teatralne
 Koncerty Noworoczne
 Plener Malarski „Gryżynka”
 Noc Świętojańska
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 Spotkania z Poezją
 Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Czempiń „Song”
 Przegląd Twórców „Krzywiniacy dla Krzywinia”
 Przegląd Zespołów i Form Tanecznych „Tańczący Krzywiń”
 Warsztaty Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży
 Koncerty z cyklu „Spotkania z Gwiazdą”
 Koncerty z cyklu „Spotkania z Operetką”
 Dni Czempinia
 Dni Śmigla
 Wielkopolskie Święto Pieśni i Muzyki
 Piknik pod Wiatrakami
Ponadto na terenie powiatu prezentowane są liczne wystawy fotografii i malarstwa,
organizowane są konkursy literackie, odbywają się wykłady i prelekcje adresowane
do szerokiego grona odbiorców i uczestników, do wszystkich zainteresowanych kulturą
w każdym znaczeniu tego słowa. Blisko 200 imprez o charakterze kulturalnym
i rozrywkowym organizuje w ciągu roku Kościański Ośrodek Kultury. Należy w tym miejscu
wspomnieć, iż w Kościanie istnieje także „Teatr 112”; znany ze swego awangardowego
repertuaru zdobywca licznych nagród na festiwalach i przeglądach teatralnych.
Ważnym punktem na kulturalnej mapie miasta i powiatu jest Miejska Biblioteka
Publiczna w Kościanie. Placówka ta może się pochwalić prawie 100 tysięcznym
księgozbiorem, z którego korzysta wielu mieszkańców miasta i okolic. Biblioteka, oprócz
propagowania czytelnictwa, ma do zaoferowania znacznie więcej: rokrocznie prezentowane
są tutaj ciekawe wystawy, a mieszkańcy często zapraszani są do uczestnictwa w odczytach,
spotkaniach autorskich, czy też do spróbowania swoich sił w konkursach literackich.
Kościan

szczyci

się

od

lat

różnorodnymi

tradycjami

muzycznymi,

które

z powodzeniem kontynuowane są także współcześnie. W mieście działa Towarzystwo
Śpiewacze „Lutnia”, Chór Męski „Arion”, Chór Kościelny przy kościańskiej farze, Chór
Szkoły Muzycznej, Chór Akademicki, Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej, Orkiestra
Dęta „TON”. Z pewnością warto nadmienić, że Chór „Lutnia” jest najstarszym chórem
rzemieślniczym i jednym z najstarszych istniejących chórów w Polsce.
Do

koordynacji

życia

kulturalnego

w

poszczególnych

gminach

powiatu

kościańskiego powołane zostały Centra Kultury, które organizują i koordynują działalność
kulturalną na swoim terenie, patronują lokalnym inicjatywom, kultywują tradycje i zachęcają
mieszkańców do uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu i czerpania z jego dorobku.
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Cyklicznie w gminach odbywa się szereg imprez o charakterze kulturalnym, do których
zaliczyć można m.in. wystawy fotograficzne, plenery, wystawy malarskie, spektakle teatralne,
koncerty i wystawy twórców ludowych.
Istotną rolę w upowszechnianiu kultury i propagowaniu tradycji odgrywają lokalne
stowarzyszenia, spośród których na uwagę zasługuje m. in. Krzywińskie Towarzystwo
Kulturalne. Tworzą je działacze społeczni, przedstawiciele lokalnego samorządu, nauczyciele
i twórcy kultury. Stawiają sobie za cel wspieranie inicjatyw kulturalnych w gminie,
upowszechnianie tradycji i historii regionu, kultywowanie pamięci o ludziach, którzy w tej
historii odegrali znaczącą rolę. Ważnym zadaniem jest dla członków Towarzystwa dbałość o
zabytki historyczne i miejsca pamięci narodowej. Jednym z przykładów takiej działalności
jest utworzenie izby poświęconej upamiętnieniu pobytu Adama Mickiewicza na Ziemi
Krzywińskiej. Izba mieści się w dawnym pałacu Chłapowskich w Kopaszewie, gdzie poeta
przebywał w latach 1831-1832. Zorganizowano również wystawę dokumentującą wizyty
Heleny Modrzejewskiej tamże. Krzywińskie Towarzystwo Kulturalne prowadzi także
działalność

edytorską,

jest

bowiem

wydawcą

czasopisma

„Wieści

Krzywińskie”

poświęconego bieżącym sprawom społecznym, gospodarczym, kulturalnym i historii gminy.
Z inicjatywy Towarzystwa wydano kilkanaście publikacji dotyczących dziejów regionu i
związanych z nim ważnych postaci historycznych, do których, oprócz wspomnianego już
Adama Mickiewicza należy również Melchior Wańkowicz. Wybitnemu pisarzowi i
reportażyście poświęcona jest wystawa w zespole szkół w Jerce, który nosi imię właśnie
Melchiora Wańkowicza.
Na terenie gminy Krzywiń prężnie działa Bractwo Rycerskie Kasztelanii
Krzywińskiej. Zrzesza ono głównie młodych miłośników historii, którzy aktywnie
uczestniczą w wielu imprezach kulturalnych, festynach i uroczystościach gminnych.
Współpracują także ze szkołami, samorządem i instytucjami pozarządowymi organizując
żywe lekcje historii, pokazy i warsztaty dla uczniów.
W powiecie kościańskim funkcjonuje kilkanaście placówek i instytucji kultury. Dane
szczegółowe na ich temat przedstawia poniższa tabela.
Tabela 18. Placówki kultury w powiecie w 2014 roku
lp. nazwa i adres placówki

miejscowość

1.

Kościański Ośrodek Kultury

Kościan

2.

Miejska Biblioteka Publiczna

Kościan

3.

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna

Kościan

4.

Muzeum Regionalne

Kościan

5.

Biblioteka Publiczna Gminy Kościan

Kiełczewo
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6.

Filia Biblioteki Publicznej Gminy Kościan

Widziszewo

7.

Filia Biblioteki Publicznej Gminy Kościan

Racot

8.

Filia Biblioteki Publicznej Gminy Kościan

Turew

8.

Filia Biblioteki Publicznej Gminy Kościan

Stary Lubosz

9.

Centrum Kultury w Czempiniu

Czempiń

10. Gminna Biblioteka Publiczna

Czempiń

11. Gminna Biblioteka Publiczna - Filia

Stary Gołębin

12. Gminna Biblioteka Publiczna - Filia

Borowo

13. Gminna Biblioteka Publiczna - Filia

Głuchowo

14. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń

Krzywiń

15. Filia Biblioteki M. i G. Krzywiń

Jerka

16. Filia Biblioteki M. i G. Krzywiń

Bieżyń

17. Filia Biblioteki M. i G. Krzywiń

Lubiń

18. Centrum Kultury w Śmiglu

Śmigiel

19. Miejska Biblioteka Publiczna w Śmiglu

Śmigiel

20. Miejska Biblioteka Publiczna w Śmiglu – Filia

Czacz

21. Miejska Biblioteka Publiczna w Śmiglu – Filia

Stare Bojanowo

22. Miejska Biblioteka Publiczna w Śmiglu – Filia

Nietążkowo

Dane Starostwa Powiatowego w Kościanie.

9. OCHRONA ZDROWIA
Kondycję zdrowotną populacji determinuje wiele czynników, spośród których
wiodące znaczenie przypisuje się stylowi życia i przejawianym zachowaniom zdrowotnym.
Do czynników zagrażających zdrowiu należą przede wszystkim: mała aktywność fizyczna,
nieprawidłowości w sposobie żywienia, palenie tytoniu, nadmierne spożycie alkoholu,
używanie narkotyków, zły stan środowiska naturalnego, niewłaściwe warunki bezpieczeństwa
pracy, wypadki drogowe oraz niewystarczające działania profilaktyczne.
Władze powiatu bardzo dużą wagę przywiązują do zapewnienia mieszkańcom dostępu
do usług medycznych i opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie. Może o tym świadczyć
modernizacja i rozwój Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
czego efektem było otwarcie nowego oddziału ratunkowego i rehabilitacyjnego, remont
oddziałów położniczego i chirurgicznego oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego.
Szpital został także wyposażony w nowoczesną bezobsługową kotłownię. Wszelkie prace
remontowo-modernizacyjne mają za cel podnoszenie poziomu udzielanych świadczeń oraz
w istotny sposób umożliwiają poszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych.
Ogółem na terenie powiatu funkcjonują 42 zakłady opieki zdrowotnej, które
zapewniają świadczenia medyczne z zakresu podstawowej
34
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zdrowotnej, zarejestrowanych jest 7 indywidualnych praktyk lekarskich, działa też
28 ogólnodostępnych aptek. Poniższa tabela zawiera dane na temat liczby poszczególnych
rodzajów placówek służby zdrowia w powiecie kościańskim.
Tabela 19 Jednostki służby zdrowia w powiecie w 2014 roku
Lp.

rodzaj placówki

Liczba placówek

1.

zakłady opieki zdrowotnej ogółem

42

2.

w tym

niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

15

3.

w tym

zakłady opieki zdrowotnej prowadzone przez powiat

0

4.

indywidualne praktyki lekarskie

7

5.

szpitale na terenie powiatu

2

6.

w tym

1

7.

liczba łóżek w szpitalach na terenie powiatu

788

8.

w tym

252

szpitale prowadzone przez powiat
liczba łóżek w szpitalach prowadzonych przez powiat
Dane Starostwa Powiatowego w Kościanie.

10. SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA
Propagowany w dzisiejszych czasach zdrowy styl życia obejmuje m.in. właściwe
odżywianie, aktywny wypoczynek oraz uprawianie różnorodnych dyscyplin sportowych.
Sport wpływa bowiem nie tylko na kondycję zdrowotną człowieka, ale również jego cechy
charakteru, postawę, relacje z innymi ludźmi, umiejętność współpracy i asertywność.
Na terenie powiatu kościańskiego działają liczne kluby i stowarzyszenia sportowe,
w których dzieci, młodzież i dorośli uprawiają wiele dyscyplin sportowych, m.in. piłkę nożną,
piłkę ręczną, koszykówkę, tenis ziemny i stołowy, hokej, sporty walki, żeglarstwo, biegi,
kręgle oraz karate. Prężnie działają:
 Międzyszkolny Klub Sportowy Tęcza Kościan
 Ludowy Klub Sportowy „SANA Kościan”
 Basket Club „Obra” Kościan
 Klub Piłkarski Obra 1912 Kościan
 Klub Tańca Sportowego „Poezja” w Kościanie
 Klub Sportowy „Kobra Kościan” w Kościanie
 Kościański Klub Żeglarski w Kościanie
 Klub Karate „Gottsu” w Kościanie
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 Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Kościanie
 Uczniowski Klub Sportowy „HELLADA” w Kościanie
 Uczniowski Klub Żeńskiej Piłki Siatkowej „UKŻPS” Kościan
 Uczniowski Klub Sportowy „TROPS SPRAWNI - RAZEM” w Kościanie
 Stowarzyszenie „Klub Wujka Karola w Kościanie
 Stowarzyszenie „Grupa Rowerowa im. Jana Pawła II” w Kościanie
 Ludowy Zespół Sportowy „RYWAL-EWMAR” w Kurzej Górze
 Piłkarski Klub Sportowy „RACOT” w Racocie
 Szkolny Klub Sportowy „JANTAR” w Racocie
 Racocki Klub Jeździecki w Racocie
 Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” Kokorzyn
 Uczniowski Klub Sportowy „TUR” w Turwi
 Stowarzyszenie sportowe „PEGAZ” w Śmiglu
 Klub Sportowy Polonia Śmigiel w Śmiglu
 Ludowy Klub Sportowy „MAS-ROL” w Spławiu
 Klub Sportowy „Pogoń 1929” Śmigiel
 Gminny Ludowy Klub Sportowy „ORLĘTA” Czacz
 Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” w Nietążkowie
 Uczniowski Klub Sportowy „AS” w Czempiniu
 Czempiński Klub Sportowy „HELIOS” w Czempiniu
 Klub Sportowy „Sportowiec Borowo”

Szczegółowy wykaz organizacji pozarządowych - klubów, stowarzyszeń

działających

w powiecie kościańskim znajduje się w dalszej części strategii, począwszy od str. 96.
W powiecie kościańskim od lat odbywa się wiele różnorodnych imprez, podczas
których zawodnicy zrzeszeni w lokalnych klubach i związkach sportowych mogą wykazać się
swoimi umiejętnościami. Do ciekawszych wydarzeń należy zaliczyć Mistrzostwa Świata
Juniorów w Trójboju Siłowym. Współorganizatorem tej prestiżowej imprezy był

klub

„Kobra-Jass-Kościan”, który z powodzeniem kontynuuje świetne tradycje sekcji trójboju
siłowego działającej w mieście na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Młodzi
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adepci tej dyscypliny sportu zdobyli już sporo medali i innych trofeów na różnej rangi
zawodach zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
Bogata infrastruktura pozwala organizować na terenie powiatu zawody w wielu
różnych dyscyplinach.
w Kościanie, basen

Jednym z najnowocześniejszych obiektów jest kryta pływalnia
posiada homologację Polskiego Związku Pływackiego i prawo

do organizacji wszelkich zawodów. Stałym punktem sportowego kalendarza powiatu są
Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie. Z roku na
rok impreza ta cieszy się coraz większą popularnością. Współorganizatorami są Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy i Uczniowski Klub Sportowy „Hellada”. Kolejną imprezą, która
przyciągnęła setki zawodników i sympatyków był Międzynarodowy Kościański Półmaraton
im. dra Henryka Florkowskiego organizowany przez starostwo i samorządy gminne. Inną
ważną imprezą biegową są organizowane w Racocie od 1994 roku „Biegi Olimpijskie”.
Uczestniczy w nich rokrocznie kilka tysięcy osób. Jest to niewątpliwy sukces środowiska
skupionego wokół miejscowego SKS „JANTAR”, którego celem jest propagowanie wśród
mieszkańców gminy zdrowego stylu życia oraz krzewienie szlachetnej idei olimpijskiej. Mają
temu służyć liczne spotkania z polskimi olimpijczykami oraz wyjazdy na igrzyska
olimpijskie. Wielkim zainteresowaniem widzów i uczestników cieszą się organizowane
w Śmiglu Włościańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami, a także wyścigi chartów.
Uprawianiu sportu i szeroko pojętej rekreacji sprzyja położenie powiatu; liczne jeziora
i rzeki stwarzają okazję do rozwijania wielu dyscyplin, spośród których warto wymienić
żeglarstwo, windsurfing i kajakarstwo, a także wędkarstwo. Rozległe tereny zielone i parki
krajobrazowe stanowią piękne tło dla wytyczonych tutaj szlaków pieszych, rowerowych
i kajakowych. Ponadto na terenie powiatu znajduje się stadnina koni, gdzie można uprawiać
jeździectwo rekreacyjne i hipoterapię. Ogólną liczbę wszystkich obiektów rekreacyjnosportowych znajdujących się na terenie powiatu szacuje się na 91.
Bogatą infrastrukturę służącą mieszkańcom i gościom powiatu do uprawiania sportu
i rekreacji tworzą m. in.; boiska wielofunkcyjne, korty tenisowe, sale gimnastyczne, place
zabaw, strzelnice, lodowiska, siłownie, hipodrom.
Dane dotyczące wybranych obiektów sportowo-rekreacyjnych i ich liczby w powiecie
kościańskim zawiera poniższa tabela.
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Tabela 20. Wybrane obiekty sportowo-rekreacyjne w powiecie w 2014 roku
sale sportowe/
gimnastyczne

Boiska
hale
Baseny/
korty
stadiony
„Orlik”
sportowe pływalnie tenisowe

Kościan12
1
1
miasto
Kościan 6
1
gmina
Gmina
2
1
2
Czempiń
Gmina
4
1
–
Krzywiń
Gmina
6
1
1
Śmigiel
łączna liczba wymienionych obiektów sportowych

razem
obiekty
sportowe

1

1

1

18

-

-

-

7

1

-

3

9

2

–

-

7

1

1

1

8
49
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Ziemia kościańska może poszczycić się pięknem i bogactwem przyrody Parku
Krajobrazowego

im.

Dezyderego

Chłapowskiego,

Wielkiego

Łęgu

Obrzańskiego

i Zachodniego Pojezierza Krzywińskiego. Na terenie powiatu znajdują się zabytki
architektury; kościoły i klasztory, a także dworki i pałace należące niegdyś do wielkopolskich
rodów ziemiańskich często otoczone pięknymi zespołami parkowymi
Do najciekawszych zabytków na terenie Miasta Kościana należą:
Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP z XIV w.
Kościół parafialny p.w. Pana Jezusa z XVII w.
Kościół p.w. św. Ducha z XVII w.
Zespół dawnego klasztoru Bernardynów (Plac Paderewskiego), obecnie szpital.
Mauzoleum na cmentarzu parafialnym.
Ratusz (Rynek) - późnoklasycystyczny, zbudowany w połowie XIX wieku na miejscu
pierwotnego z XV wieku.
Wieża ciśnień zbudowana w 1908 roku.
Wiatrak koźlak zbudowany z drewna w 1714 roku. W wiatraku mieści się obecnie galeria.
Do najciekawszych zabytków na terenie Gminy Kościan należą:
STARE OBORZYSKA Gotycki kościół parafialny z I połowy XVI wieku pod wezwaniem
Najświętszej Marii Panny Pocieszenia i św. Mikołaja.
RACOT. Zespół pałacowy zbudowany w latach 1780-1791 - zaprojektowany zapewne przez
słynnego architekta włoskiego Dominika Merliniego. Obecnie siedziba dyrekcji Stadniny
Koni w Racocie.
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CHORYŃ.


Dwór klasycystyczny z 1759 roku, w którym mieszkał i tworzył Adam Mickiewicz.



Kościół parafialny pw. św. Katarzyny. Zbudowany w roku 1851.

TUREW. Zespół pałacowo-parkowy założony w II połowie XVIII wieku.
GRYŻYNA. Kościół parafialny pod wezwaniem św. Barbary. Zbudowany w XIX w.
WYSKOĆ. Kościół parafialny pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła z XIX w.
Do najpiękniejszych zabytków na terenie Miasta i Gminy Śmigiel należą:
Śmigiel. Śmigielska Kolej Dojazdowa Stacja kolei wąskotorowej zbudowana została w latach
1898-1900. Trasa kolejki (23 km) wiedzie przez bardzo malownicze okolice.
STARY BIAŁCZ. Figura przydrożna św. Jana Nepomucena z XIX wieku, zabudowania
folwarczne (XIX / XX w.), Kościół p.w. Wszystkich Świętych (XVII w).
BRONIKOWO.
 Kościół w Bronkowie Kościół parafialny pw. św. Franciszka z Asyżu - odbudowany
lub zbudowany na nowo po pożarze w 1738 roku.
 Zespół pałacowo - parkowy z końca XIX wieku.
Najciekawsze zabytki na terenie Miasta i Gminy Czempiń:
Czempiń.


Zabudowa rynku z połowy XIX wieku.



Kościół p.w. św. Michała Archanioła zbudowany w latach 1895 – 1899



Zespół pałacowy (na terenie Borówka Starego). Obecny pałac barokowy zbudowany
został w latach 1698 – 1700.

BOROWO.


Pałac z początków XX wieku o charakterze barokowej willi w parku krajobrazowym
z wieloma pomnikowymi drzewami. W sąsiedztwie pałacu stoi obelisk nagrobkowy
z 1794 roku płk J. Mojaczewskiego.



Szkoła z 1878 roku, później rozbudowana, neogotycka.

PIOTRKOWICE. Dwór zbudowany pod koniec XIX wieku, późnoklasycystyczny,.
STARY GOŁĘBIN. Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii – drewniany,
wzniesiony około 1660-70 roku.
GORZYCE. Głaz narzutowy Z tablicą (1994 rok) w formie krzyża harcerskiego ustawiony
w miejscu nieistniejącego domu - miejsca urodzenia Floriana Marciniaka.
JAROGNIEWICE. Pałac zbudowany około 1792 roku dla Celestyna Sokolnickiego - stolnika
poznańskiego
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GŁUCHOWO.


Pałac z początku XVIII wieku



Kościół parafialny p.w. św. Katarzyny wzniesiony w 1751 roku

Do najciekawszych zabytków i miejsc wartych zobaczenia na terenie Miasta i Gminy
Krzywiń należą:
KRZYWIŃ.


Ratusz zbudowany w 1905 roku.



W krzywińskim rynku kilkanaście zabytkowych domów.



Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja Zbudowany z fundacji benedyktynów z Lubinia.

CICHOWO. Niewątpliwą atrakcją gminy Krzywiń jest Skansen Filmowy „Soplicowo”
w Cichowie. Jest to oryginalna scenografia do filmu Andrzeja Wajdy "Pan Tadeusz - czyli
ostatni zajazd na Litwie", której autorem jest znany w świecie scenograf Allan Starski (laureat
"Oscara"). Skansen Filmowy tworzą lamus, wozownia, stajnie, spichlerz, stodoła, kurnik,
żuraw, studnia oraz płoty. Wszystko to, z zachowaniem historycznej wierności, wykonane
zostało przez góralską ekipę cieśli na powierzchni dwóch i pół tysiąca metrów kwadratowych.
„Soplicowo” staje się miejscem niecodziennych lekcji historii i literatury narodowej
dla uczestników wycieczek szkolnych i wszystkich odwiedzających Cichowo. Wieś położona
nad jeziorem Cichowo - Mórka (7 km długości) staje się z każdym rokiem coraz
atrakcyjniejszym miejscem letniego wypoczynku.
KOPASZEWO.


Zespół pałacowo-parkowy Pałac zbudowany został w latach 1800-1801, spalony,
a następnie w 1892 roku odbudowany. W latach 1921-1923 został odnowiony
dla Mieczysława Chłapowskiego. W 1831 roku przebywał tu Adam Mickiewicz.



Późnobarokowa kaplica pałacowa z 1794 roku p.w. M.B. Śnieżnej



Kopaszewska Droga Krzyżowa zlokalizowana wśród pól i zadrzewień, liczy około
16 kilometrów. Odlewy przedstawiające poszczególne stacje Kopaszewskiej Drogi
Krzyżowej (po dwie) wmurowane są w przydrożne kapliczki, w taki sposób,
aby wskazywać kierunek dalszej drogi.

LUBIŃ.


Klasztor benedyktynów z XI w. W XII wieku powstało przy klasztorze skryptorium
znane z pięknych, bogato zdobionych rękopisów.



Kościół klasztorny p.w. Narodzenia N.P.M. Pierwotnie romański, murowany z ciosów
granitowych, trójabsydialny. Przebudowany na gotycki w XV i XVI wieku.



Kościół p.w. św. Leonarda z początku XIII wieku
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MOŚCISZKI. Nad jeziorem znajduje się dwór zbudowany w początkach XX wieku. Obecnie
dwór jest siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.
RĄBIŃ. Kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła Zbudowany na przełomie XV/XVI wieku.
Mieszkańcy powiatu i przybywający doń turyści mają do dyspozycji liczne,
przebiegające przez ciekawe okolice, ścieżki rowerowe, w tym sieć „Romantyczne ścieżki
rowerowe” oraz szlaki turystyczne o zróżnicowanym stopniu trudności.
Szlaki turystyczne na terenie powiatu:
 Szlak niebieski: Czempiń (PKP, PKS) – Zgliniec, dł. 26,5 km.
 Szlak zielony: dawna leśniczówka Krzan – Dolsk, dł. 81 km.
 Szlak żółty: Błotkowo – Piotrowo, dł. 45,6 km.
 Szlak czarny: Śmigiel – Krzywiń, dł. 32,1 km.
 Szlak czarny: Krzan – Rąbiń, dł. 36 km.


Szlak czerwony: Rogaczewo Małe – Turew, dł. 10 km.
Niewątpliwą atrakcją tego terenu są jeziora stwarzające wiele możliwość rekreacji

i wypoczynku oraz uprawiania sportów wodnych. Miłośnicy jeździectwa i amatorzy
hipoterpii mogą skorzystać z oferty stadniny koni w Racocie.
Turystyka jest jedną z dobrze rokujących gałęzi gospodarki powiatu kościańskiego
i stwarza okazję do powstawania nowych miejsc pracy. Powiat dysponuje dynamicznie
rozwijającą się, bazą noclegową i gastronomiczną. Turyści mogą także skorzystać z bogatej
oferty agroturystyki. Dane na temat bazy turystycznej w powiecie kościańskim zawierają
poniższe tabele.
Tabela 21. Obiekty turystyczne w powiecie w 2014 roku
rodzaj obiektu

liczba

obiekty rekreacyjno-sportowe

91

obiekty zbiorowego zakwaterowania

33

ośrodki wczasowe

8

gospodarstwa agroturystyczne

15

Dane Starostwa Powiatowego w Kościanie.

Tabela 22. Gospodarstwa agroturystyczne w powiecie w 2014 roku
nazwa gospodarstwa

adres gospodarstwa

Marzena Kmieć „Amazonka”

64-005 Racot
Ul. Kościańska 42
64-010 Krzywiń
Cichowo 11

D. i M. Pinkowscy Pensjonat „Gerwazy”
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Łagowo 52
64-010 Krzywiń
Bieżyń 90
64-010 Krzywiń
Zbęchy 139
64-010 Krzywiń
Bieżyń 92
64-010 Krzywiń
Bieżyń 110
64-010 Krzywiń
Cichowo
64-010 Krzywiń
Żelazno 29
64-010 Krzywiń
Bronikowo, ul. Kasztanowa11
64 -030 Śmigiel
Nietążkowo, ul. Arciszewskich 30
64 -030 Śmigiel
Cichowo 10
64-010 Krzywiń
Zgliniec 7a
64-010 Krzywiń
Zgliniec 3
64-010 Krzywiń
Zbęchy 1
64-010 Krzywiń
Czarkowo28
64-000 Kościan
Wonieść 7
64 -030 Śmigiel

K. i S. Olejniczakowie
J. i W. Szajek
A. i B. Kraśniewscy
M. i J. Kozłowscy
W. i T Bąkowie
R. i Z. Szymańscy Karczma „Pod bocianem”
A. i P. Bukowieccy
E. i R. Habernikowie
K. Prasoł
D. i Cz. Kaczmarek „Zielona chatka”
E. i J. Gała
B. i W. Kraśniewscy
E. Nowaczyk
R. Widomski
J. i D. Wawrzyniakowie

Dane Starostwa Powiatowego w Kościanie.

11. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Bezpieczeństwo

publiczne

stanowi

niezbywalny

warunek

funkcjonowania

społeczeństwa. Przestępczość, choć stanowi margines życia społecznego, poprzez swą
intensywność i częstotliwość może mieć wpływ na formowanie się postaw i zachowań
ludności oraz odciskać dotkliwe piętno na jej funkcjonowaniu.
Według danych Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, w 2014 roku w powiecie
kościańskim odnotowano w sumie 3 443 przestępstwa, o 1 232 więcej niż w roku
poprzednim. Największy wzrost liczby przestępstw w powiecie miał miejsce w odniesieniu
do całej sfery przestępczości gospodarczej; stwierdzono tu o 1 638 czynów karalnych więcej
niż w poprzednim roku. Wyraźny spadek nastąpił natomiast w kategorii przestępczości
narkotykowej (189 czynów zabronionych w 2014 roku w stosunku do 245 w 2013 roku).
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Mniej odnotowano także przestępstw drogowych, aczkolwiek na ich znacznie mniejszą liczbę
w 2014 roku wpłynęła w dużym stopniu zmiana kwalifikacji prawnej niektórych czynów
z przestępstwa na wykroczenie.
Najbardziej dotkliwie odczuwaną przez społeczność kategorią przestępstw są
przestępstwa kryminalne, potocznie często nazywane pospolitymi; tych popełniono w sumie
695, o 270 mniej niż przed rokiem. Dane dotyczące przestępczości w powiecie kościańskim
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 23. Przestępstwa popełnione w powiecie w 2014 roku
kategoria przestępstwa

liczba przestępstw

przestępstwa kryminalne ogółem

695

w tym m. in.:
kradzież cudzej rzeczy

118

kradzież poprzez włamanie

96

kradzież pojazdu

18

przestępstwa rozbójnicze

11

uszkodzenie mienia

23

uszczerbek na zdrowiu

8

bójki i pobicia

11

przestępstwa narkotykowe

189

przestępstwa drogowe

164

Przestępstwa gospodarcze

2 529
Dane Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

W 2014 roku dał się zauważyć wyraźny spadek, jeśli chodzi o przestępczość nieletnich;
popełnili oni w sumie 74 przestępstwa, tj. o 30 mniej niż przed rokiem. Ustalono 55 nieletnich
sprawców tych przestępstw. Najczęściej popełniane przez nieletnich były przestępstwa
narkotykowe. Dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.
Tabela 24. Wybrane przestępstwa popełnione w powiecie przez nieletnich w 2014 roku
kategoria przestępstwa

liczba przestępstw

bójka i pobicie

10

kradzież cudzej rzeczy

5

kradzież z włamaniem

7

przestępstwo narkotykowe

11
Dane Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.
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W badaniu ankietowym zadano mieszkańcom powiatu pytanie, pozwalające uzyskać
opinie na temat poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Rozkład uzyskanych
odpowiedzi przedstawia poniższy wykres.
Wykres 1. Czy czuje się Pani / Pan bezpiecznie w miejscu zamieszkania?
2,1%2,1%
7,3%

raczej tak
tak
51,0%

trudno powiedzieć
raczej nie

37,5%

nie

Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym.

Zdecydowana większość ankietowanych (w sumie 88,5%) stwierdziła, że czuje się
raczej bezpiecznie lub bezpiecznie w miejscu zamieszkania. Odmienną opinię wyraziło
łącznie 4,2% badanych. Jednocześnie zdania w tej sprawie nie miało 7,3% respondentów.
W odpowiedzi na pytanie, jakie działania należałoby podjąć na terenie powiatu w celu
zmniejszenia przestępczości i poprawy poczucia bezpieczeństwa, ankietowani mieszkańcy
powiatu najczęściej wskazywali na potrzebę zwiększenia liczby patroli policji i straży
miejskiej, utworzenie „patroli obywatelskich”, instalowanie monitoringu w miejscach
publicznych, uświadamianie osób starszych o grożących im niebezpieczeństwach ze strony
oszustów oraz zapewnienie młodzieży miejsc spotkań (kluby osiedlowe).
Z kolei jako działania, które należałoby podjąć na terenie powiatu w celu poprawy
bezpieczeństwa na drodze respondenci wymienili: poprawę stanu technicznego dróg,
szczególnie gminnych, wycinanie drzew na poboczach, lepsze oznakowanie przejść
dla pieszych, ograniczenie prędkości w najbardziej niebezpiecznych miejscach, edukowanie
społeczeństwa w kierunku zwalczania przyzwolenia dla pijanych kierowców, budowę ścieżek
rowerowych. Niektórzy spośród ankietowanych postulowali wymianę kadry w sekcji
drogowej KPP oraz zainstalowanie fotoradarów na szczególnie niebezpiecznych odcinkach
dróg w powiecie.
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12. SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról
społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu,
w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Schorzeniami, które najczęściej
przyczyniają się do niepełnosprawności, są choroby układu krążenia oraz dysfunkcje narządu
ruchu.
Z uwagi na to, że jedynym pełnym badaniem, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę
osób niepełnosprawnych oraz umożliwiają ich charakterystykę, są narodowe spisy
powszechne, w analizie sytuacji tej grupy ludności powiatu kościańskiego wykorzystano
dane z ostatniego spisu przeprowadzonego w 2011 roku.
W 2011 roku w powiecie kościańskim mieszkało ogółem 11 070 osób
niepełnosprawnych (5 260 mężczyzn i 5 810 kobiet), w tym 8 743 osoby niepełnosprawne
prawnie i 2 327 osób niepełnosprawnych tylko biologicznie
Udział osób dotkniętych niepełnosprawnością w ogóle ludności powiatu wynosił 14%.
Strukturę wiekową osób niepełnosprawnych w powiecie w 2011 roku i procentowy udział
tych osób w populacji poszczególnych grup wiekowych przedstawia tabela zamieszczona
poniżej.
Tabela 25. Struktura wiekowa osób niepełnosprawnych i ich udział w liczbie ludności powiatu
w 2011 r.
udział osób niepełnosprawnych
liczba osób
wiek
w liczbie ludności w danej grupie
niepełnosprawnych
wiekowej
przedprodukcyjny
556
3,5%
produkcyjny

5 978

11,6%

poprodukcyjny

4 536

3,7%
Dane GUS.

Do orzecznictwa w zakresie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
powołany jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W latach 2012-2014
mieszkańcom powiatu kościańskiego wydano w sumie 7 646 takich orzeczeń, z czego 1 284
orzeczenia dotyczyły dzieci i młodzieży przed ukończeniem 16 roku życia, a 6 362 orzeczenia
otrzymały osoby powyżej 16 roku życia. Dane o liczbie orzeczeń o niepełnosprawności,
a także stopniu niepełnosprawności dotyczące mieszkańców powiatu kościańskiego zawiera
tabela zamieszczona poniżej.
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Tabela 26. Orzeczenia wydane mieszkańcom powiatu przez Powiatowy Zespół d/s. Orzekania
o niepełnosprawności
2012 r.
2013 r.
2014 r.
liczba orzeczeń o niepełnosprawności wydanych
dzieciom do lat 16
liczba orzeczeń o niepełnosprawności wydanych osobom
powyżej 16 roku życia
w tym
o znacznym stopniu niepełnosprawności
w tym

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

w tym

o lekkim stopniu niepełnosprawności

430

455

399

1 986

2 054

2 222

470

450

528

1 001

1 025

1 229

515

579

465

Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

W przypadku osób niepełnosprawnych szczególnych wysiłków wymaga rehabilitacja,
w tym rehabilitacja społeczna. Ma ona na celu umożliwianie osobom dotkniętym
niepełnosprawnością

uczestnictwa

w

życiu

społecznym.

Jest

ona

realizowana

przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i polega przede wszystkim na:
 wyrabianiu zaradności osobistej i pobudzaniu aktywności społecznej,
 wyrabianiu umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;
 likwidacji

barier,

w

szczególności

architektonicznych,

urbanistycznych,

transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji;
 kształtowaniu w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających
integracji z osobami niepełnosprawnymi.
Poniższe tabele zawierają dane na temat realizowanych w powiecie kościańskim zadań
z zakresu rehabilitacji społecznej. W pierwszej kolejności odnoszą się one do środków
finansowych przeznaczonych na ten cel w latach 2012-2014.
Tabela 27. Środki finansowe przeznaczone na rehabilitację społeczną w powiecie w latach 20122014
środki finansowe przeznaczone na:
dofinansowanie uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych
dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego
i środków pomocniczych
dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
likwidację barier architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu się

2012

2013

2014

343 261,00 zł

153 227,00 zł 190 188,00 zł

430 587,00 zł

211 922,00 zł 258 392,00 zł

248 653,00 zł

173 371,00 zł 154 058,00 zł

1 022 501,00 zł 538 520,00 zł 602 638,00 zł

Razem

Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.
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Tabela 28. Zakres rehabilitacji społecznej w powiecie w latach 2012-2014
liczba osób uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych
w tym

liczba dzieci i młodzieży

liczba osób, którym dofinansowano zakup sprzętu
ortopedycznego i środków pomocniczych
oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego
w tym

liczba dzieci i młodzieży

liczba osób, którym zlikwidowano bariery
architektoniczne
w tym

liczba dzieci i młodzieży

2012
407

2013
182

2014
217

59

48

48

623

375

343

77

50

36

51

36

36

5

2

-

Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

W latach 2012-2014 wysokość wydatków na rehabilitację społeczną w powiecie
ulegała wahaniom, przy czym w latach 2013-2014 była bardzo wyraźnie mniejsza niż w 2012
roku (z 1 022 501 zł w 2012 r. poprzez 538 520 zł w 2013 r. do 602 638 zł w 2014 r.).
Generalnie w analizowanym okresie stale zmniejszały się środki finansowe przeznaczane
na likwidację barier architektonicznych, wahaniom ulegała natomiast (przy zachowaniu
wspomnianej dysproporcji między latami 2013-14 a rokiem 2012) wielkość środków
wydatkowanych na pozostałe cele.
W

latach

2012-2014

wydatkowano

także

środki

finansowe

przeznaczone

na dofinansowanie rehabilitacji społecznej w zakresie sportu, kultury i turystyki, których
wysokość z każdym rokiem ulegała zmniejszeniu ( z 29 409,00 zł w 2012 r. do 24 017,00 zł
w 2014 r.).
Posiadane środki finansowe wpływały na zakres świadczonej rehabilitacji społecznej
oraz liczbę osób nią objętych. W latach 2012-2014 liczba osób z terenu powiatu
kościańskiego, którym dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych ulegała
wahaniom. Spadała natomiast liczba osób, którym zlikwidowano bariery architektoniczne,
a także liczba osób, którym dofinansowano zakup sprzętu ortopedycznego i środków
pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego.
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13. SYTUACJA OSÓB STARSZYCH
Jednym z głównych problemów demograficznych w Polsce jest zjawisko starzenia się
społeczeństwa. Według przewidywań GUS-u, liczba osób w wieku emerytalnym wzrośnie
z niemal 6,5 miliona, w 2010 roku do co najmniej 9,6 miliona w 2035 roku, co stanowić
będzie 26,7% całej populacji kraju.
Struktura wiekowa ludności powiatu kościańskiego jest w pewnym sensie
potwierdzeniem tej tendencji. W ostatnich latach ma tutaj miejsce wzrost liczby osób w wieku
poprodukcyjnym przy jednoczesnym kurczeniu się populacji młodszych grup wiekowych.
Dane szczegółowe zawiera poniższa tabela.
Tabela 29. Struktura wiekowa ludności powiatu w latach 2012-2014
2012

2013

2014

liczba osób w wieku przedprodukcyjnym

15 430

15 207

15 124

liczba osób w wieku produkcyjnym

50 900

50 767

50 453

liczba osób w wieku poprodukcyjnym

12 513

13 007

13 446

ogółem

78 843

78 981

79 023

Dane Starostwa Powiatowego w Kościanie.

Z analizy danych statystycznych dotyczących sytuacji demograficznej powiatu
wynika, że systematycznie wzrasta udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie
ludności; w latach 2012-2014 wynosił on odpowiednio: 15,8%, 16,4% i 17,0%.
Należy także mieć na uwadze zmienną dzietność rodzin, a z drugiej strony
wydłużający się średni okres życia. Stanowi to dobitne potwierdzenie procesu starzenia się
społeczeństwa i jest bardzo niekorzystną przesłanką, a zarazem wyzwaniem dla służb
i instytucji realizujących założenia polityki społecznej. Sytuacja ta wymaga ukierunkowania
działań pomocowych w większym stopniu na potrzeby ludzi starszych, aby udzielać
odpowiedniego do potrzeb wsparcia – materialnego bądź rzeczowego, ale także zapewnić
dostęp do usług medycznych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz zorganizować
różnorodne formy aktywizacji ruchowej, towarzyskiej i kulturalnej.
Biorąc pod uwagę prognozy demograficzne, należy oczekiwać, że problemy związane
z wiekiem będą w kolejnych latach ulegać nasileniu. Osoby starsze są z reguły bardziej
narażone na choroby. Wiąże się z tym problem występowania niepełnosprawności
i uzależnienia od pomocy innych.
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Innego rodzaju problemami, z którymi borykają się osoby w podeszłym wieku są:
istotne obniżenie poziomu życia, samotność oraz poczucie nieprzydatności i niedostosowania
do wymogów współczesnego świata.
Poprawa kondycji i jakości życia osób starszych staje się coraz ważniejszym
zadaniem, przed którym stają instytucje i organizacje adresujące swoją działalność do tej
grupy społecznej. W powiecie kościańskim są to przede wszystkim liczne Kluby Seniora,
których działania w poszczególnych miejscowościach koordynują ośrodki pomocy
społecznej. W klubach realizowane są programy informacyjne, edukacyjne, aktywizujące
i integrujące osoby w podeszłym wieku, m. in. „Babcia, dziadek i ja!”, „Jesień życia – radość
bycia”, „Bezpieczny senior”. W ramach takich programów odbywają się cykliczne spotkania,
pogadanki, prelekcje z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, służby zdrowia i innych
instytucji. W czasie tych spotkań uczestnicy mają możliwość zdobycia wiedzy o metodach
zapobiegania zagrożeniom i sposobach rozwiązywania problemów.
Seniorzy biorą także udział w różnego rodzaju warsztatach, np. artystycznych
czy kulinarnych, na które zaprasza się dzieci i młodzież. Wspólne zajęcia są okazją
do lepszego wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń, zacieśnienia więzi
międzypokoleniowej. Kluby Seniora oferują wiele różnorodnych form spędzania wolnego
czasu i umożliwiają starszym ludziom realizowanie pasji i zainteresowań oraz prowadzenie
aktywnego życia w wymiarze towarzyskim i społecznym. Temu celowi służą liczne spotkania
świąteczne i okolicznościowe, festyny, wycieczki, ale też zawody sportowe, jak choćby
organizowane od kilku lat „Igrzyska III Wieku.
Warto w tym miejscu wspomnieć także o Uniwersytecie Trzeciego Wieku, który
od dziesięciu lat działa na terenie powiatu kościańskiego. Został on powołany z inicjatywy
Stowarzyszenia „Porozumienie Ziemia Kościańska” w 2005 roku. Honorowy patronat zgodził
się sprawować J M Rektor poznańskiego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, co owocuje
wsparciem potencjału naukowego uczelni. Podstawowym celem Kościańskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku jest wspieranie osób starszych, które pragną pogłębiać swoją wiedzę i jak
najdłużej zachować sprawność fizyczną i intelektualną. Uniwersytet prowadzi działalność
w formie wykładów ogólnych i zajęć profilowanych w sekcjach. Ze względu na duże
zainteresowanie ze strony miejscowych seniorów zostały utworzone filie uniwersytetu
w Krzywiniu i Śmiglu.
Na terenie powiatu działa także Oddział Terenowy Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów oraz Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej.
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14. POMOC SPOŁECZNA
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, 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.
14.1. POMOC SPOŁECZNA W GMINACH
Zadania pomocy społecznej w gminach wchodzących w skład powiatu kościańskiego
wykonuje pięć ośrodków pomocy społecznej, w tym: Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kościanie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czempiniu, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu
oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu.
Do ich podstawowych obowiązków należy: prowadzenie diagnostyki jednostkowej
i środowiskowej, bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń, aktywizowanie środowiska
lokalnego oraz współpraca z instytucjami i organizacjami, a zwłaszcza z samorządem
lokalnym.
Na koniec 2014 roku kadrę OPS-ów funkcjonujących w powiecie stanowiło łącznie
155 osób, w tym 46 pracowników socjalnych.
Dane szczegółowe na temat stanu zatrudnienia w poszczególnych ośrodkach
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 30. Stan zatrudnienia w OPS-ach w powiecie na koniec 2014 roku

lp.

nazwa jednostki

1.

OPS Kościan
GOPS Kościan
OPS Czempiń
MGOPS Krzywiń
OPS Śmigiel

2.
3.
4.
5.

liczba
pracowników
ogółem

liczba
pracowników
socjalnych

79

18

liczba mieszkańców
przypadająca
na 1 pracownika
socjalnego
1 330

16

8

1 976

14

5

2 294

20

6

1 671

26

9

1 973

Dane ośrodków pomocy społecznej w powiecie kościańskim.
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Zapis ustawy o pomocy społecznej nakłada obowiązek zatrudnienia 1 pracownika
socjalnego na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej niż 3 pracowników socjalnych w Ośrodku
Pomocy Społecznej.
Najbliżej realizacji tego wskaźnika były: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kościanie (1 976) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu (1 973). Najgorzej
przedstawiała

się

sytuacja

w Ośrodku

Pomocy Społecznej

w

Czempiniu

(2 294

mieszkańców). Najmniej mieszkańców na jednego pracownika socjalnego przypadało w OPS
Kościan i MGOPS Krzywiń (odpowiednio 1 330 i 1 671).
Ośrodki Pomocy Społecznej realizują zadania wynikające z kilkunastu ustaw, wśród
których zasadniczą stanowi ustawa o pomocy społecznej. Prawo do wsparcia udzielanego
na jej podstawie mają osoby i rodziny, które spełniają kryterium dochodowe. Obecnie jest ono
ustalone na poziomie 634 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 514 zł
na osobę w rodzinie.
Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące kwot wydatkowanych przez OPS-y
na pomoc społeczną w 2014 roku.
Tabela 31. Środki finansowe wydatkowane przez OPS-y na pomoc społeczną w 2014 roku

lp. nazwa jednostki
1.
2.

OPS Kościan
GOPS Kościan

wysokość wydatków
na pomoc społeczną
w gminie ogółem (w zł)
14 799 437,60

6 033 147,55

wysokość wydatków
na pomoc społeczną
na 1 mieszkańca
gminy (w zł)
618

1 467 051-bez świadczeń.

1 464 40-1

93

5 886 661,41
5 285 724

2 197 359,83

513

745 455

527

8 947 070,14

1 931 164,51

503

wysokość wydatków
na zadania własne
(w zł)

rodzinnych

3.
4.
5.

OPS Czempiń
MGOPS Krzywiń
OPS Śmigiel

Dane ośrodków pomocy społecznej w powiecie kościańskim.

Wielkość środków finansowych przeznaczonych w 2014 roku na pomoc społeczną
w poszczególnych gminach powiatu kościańskiego była zróżnicowana. Największe wydatki
na 1 mieszkańca poniesiono w gminie miejskiej Kościan (618 zł. na 1 mieszkańca).
Wysokość budżetu przeznaczanego na pomoc społeczną uzależniona jest z jednej
strony od zamożności jednostki samorządu terytorialnego, która może wyasygnować mniej
lub więcej pieniędzy na wsparcie ludności, a z drugiej stanowi odzwierciedlenie istniejącego
ubóstwa mieszkańców i związanych z nim realnych potrzeb.
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Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące liczby mieszkańców poszczególnych gmin
powiatu kościańskiego objętych przez Ośrodki Pomocy Społecznej wsparciem z zakresu
pomocy społecznej w 2014 roku.
Tabela 32. Beneficjenci pomocy społecznej w gminach powiatu w 2014 roku
liczba osób,
którym decyzją
przyznano
świadczenie
1 777

lp. nazwa jednostki

udział liczby
liczba osób osób w rodzinach
w rodzinach w ogóle ludności
gminy (w %)
1 884
7,8

liczba
rodzin

1.

OPS Kościan

2.

GOPS Kościan

760

424

1 275

8,0

3.

OPS Czempiń

413

290

752

6,5

4.

MGOPS Krzywiń

291

182

578

5,7

5.

OPS Śmigiel

933

500

1 380

7,7

753

Dane ośrodków pomocy społecznej w powiecie kościańskim.

Liczba beneficjentów OPS-ów w poszczególnych gminach powiatu kościańskiego
była podobnie zróżnicowana, jak wielkość środków finansowych przeznaczanych na pomoc
społeczną. Największy odsetek osób korzystających ze wsparcia w 2014 roku odnotowano
w gminie wiejskiej Kościan (8,0%), najmniejszy zaś w gminie miejsko-wiejskiej Krzywiń
(5,7%).
Generalnie liczba mieszkańców powiatu kościańskiego objętych pomocą społeczną
w 2014 roku wyniosła 5 869, a ich udział w ogóle ludności to 7,4%. Najważniejsze powody
korzystania ze wsparcia OPS-ów przedstawia poniższa tabela.

ubóstwo

bezrobocie

potrzeba ochrony
macierzyństwa

niepełnosprawność

długotrwała lub
ciężka choroba

bezradność w spraw.
opiekuńczych.

przemoc w rodzinie

alkoholizm

Tabela 33. Najczęstsze powody przyznawania pomocy społecznej w gminach powiatu
w 2014 roku

1 604

800

532

812

727

579

18

182

2. GOPS Kościan

916

525

481

266

248

109

219

29

3. OPS Czempiń

173

449

137

230

238

172

47

22

4. MGOPS Krzywiń

480

325

404

232

70

56

21

40

5. OPS Śmigiel

754

505

570

496

538

73

10

64

lp. nazwa jednostki

1. OPS Kościan

Dane ośrodków pomocy społecznej w powiecie kościańskim.
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Pomoc społeczną w powiecie kościańskim w 2014 roku najczęściej przyznawano
z powodu ubóstwa. Liczba osób w rodzinach objętych wsparciem z tego powodu wyniosła
3 927, a jej udział w ogóle beneficjentów Ośrodków Pomocy Społecznej stanowił 66,9%.
Ubóstwo było główną przyczyną udzielania pomocy w czterech spośród pięciu gmin powiatu;
jedynie w gminie miejsko-wiejskiej Czempiń znalazło się na dalszym, a konkretnie czwartym
miejscu zestawienia wszystkich powodów świadczenia wsparcia.
Drugą ważną przyczyną przyznawania pomocy społecznej w powiecie kościańskim
było bezrobocie. Liczba osób w rodzinach, które korzystały ze wsparcia z powodu braku
zatrudnienia wyniosła 2 604, a ich udział w ogólnej liczbie beneficjentów wynosił 44,3%.
Bezrobocie było pierwszą przyczyną udzielania wsparcia w gminie miejsko-wiejskiej
Czempiń (449 osób w rodzinach), drugą w gminie wiejskiej Kościan (525 osób w rodzinach),
a trzecią w gminie miejskiej Kościan (800 osób w rodzinach).
Istotnymi powodami świadczenia wsparcia były: potrzeba ochrony macierzyństwa
(2 124 osoby w rodzinach), niepełnosprawność (2 036 osób w rodzinach) oraz długotrwała
lub ciężka choroba (1 821 osób w rodzinach).
Potrzeba ochrony macierzyństwa była drugą

przyczyną przyznawania pomocy

w gminie miejsko-wiejskiej Śmigiel (570), a trzecią w gminie wiejskiej Kościan (481)
oraz w gminie miejsko-wiejskiej Krzywiń (404). Liczba mieszkańców powiatu, którym
świadczono pomoc z tego powodu wyniosła 2 124, co przełożyło się na 36,1% wszystkich
mieszkańców objętych pomocą społeczną.
Niepełnosprawność była drugim powodem przyznawania pomocy w gminie miejskiej
Kościan (812), trzecim w gminie miejsko-wiejskiej Czempiń (230), a czwartym w gminie
wiejskiej Kościan (266) oraz w gminie miejsko-wiejskiej Krzywiń (232). Liczba mieszkańców
powiatu, którzy zmagali się z niepełnosprawnością i w związku z tym udzielano im pomocy
w 2014 roku wyniosła 2 036. Jeśli zaś chodzi o udział tych osób w ogólnej liczbie
beneficjentów pomocy społecznej w powiecie, było to 34,6% .
Długotrwała lub ciężka choroba była drugim powodem przyznawania wsparcia
w gminie miejsko-wiejskiej Czempiń (238), trzecim w gminie miejsko-wiejskiej Śmigiel (538),
a czwartym w gminie miejskiej Kościan (727). Liczba mieszkańców powiatu, którzy otrzymali
wsparcie z tego powodu wyniosła 1 821, co stanowiło 31,0% ogólnej liczby beneficjentów
pomocy społecznej w powiecie kościańskim w 2014 roku.
Znacznie mniejszy był zakres pomocy przyznawanej w powiecie ze względu
na bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
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domowego. W tym przypadku wsparciem objęto 990 osób w rodzinach - 16,8% wszystkich
osób korzystających z pomocy społecznej.
W bardzo niewielkim stopniu mieszkańcy gmin powiatu kościańskiego korzystali
ze wsparcia z takich powodów, jak alkoholizm czy przemoc w rodzinie.
Liczba osób w rodzinach objętych wsparciem z powodu alkoholizmu wyniosła 337,
co przełożyło się na 5,7% wszystkich beneficjentów pomocy społecznej.
Przemoc w rodzinie była przyczyną udzielenia pomocy 315 osobom w rodzinach.
Stanowiły one 5,3% ogólnej liczby mieszkańców powiatu, którzy w 2014 roku otrzymali
wsparcie ze strony Ośrodków Pomocy Społecznej.
Powody przyznania pomocy społecznej w gminie przez OPS wpływały na formę
udzielanego wsparcia. Najczęściej były nią: zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasiłki celowe
i w naturze, posiłek, którym obejmowano głównie dzieci, oraz usługi opiekuńcze.

Infrastruktura socjalna w gminach
Pomoc społeczna polega m.in. na prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury
socjalnej. W gminach wchodzących w skład powiatu kościańskiego są to: Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kościanie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, Ośrodki Pomocy
Społecznej w Czempiniu i Śmiglu, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywiniu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie i Krzywiniu, świetlica
socjoterapeutyczna w Kościanie, jadłodajnia i Gminny Punkt Wsparcia Rodziny w Śmiglu,
kluby seniora w kilkunastu miejscowościach.
Dane dotyczące infrastruktury pomocy społecznej w gminach powiatu kościańskiego
zawierają zamieszczone poniżej karty zasobów.
Nazwa i adres jednostki
Podmiot prowadzący
Zakres oferowanych usług

Do kogo skierowana jest oferta
jednostki (kategorie i liczba
klientów objętych wsparciem
w 2014 r.)

Świetlica Socjoterapeutyczna,
ul. Bernardyńska 3, 64-000 Kościan
OPS w Kościanie




zajęcia socjoterapeutyczne w grupach rówieśniczych
indywidualne zajęcia terapeutyczne
zajęcia tematyczne – np. sportowe, plastyczne, kulinarne,
techniczno – konstrukcyjne, relaksacyjne, teatralne,
bajkoterapia
 wyjścia i wyjazdy edukacyjne i rekreacyjne
 poradnictwo dla rodzin podopiecznych
Dzieci w wieku 6 – 16 lat, pochodzące a rodzin dysfunkcyjnych.
Liczba osób objętych wsparciem - 65
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Propozycje w zakresie rozwoju
placówki (potrzeby)



Nazwa i adres jednostki

OPS – Środowiskowy Dom Samopomocy,
ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Kościan
Gmina Miejska Kościan
 trening funkcjonowania w życiu codziennym
 trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania
problemów
 trening umiejętności spędzania czasu wolnego
 poradnictwo psychologiczne
 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych
 niezbędna opieka
 terapia ruchowa
 przygotowanie do uczestnictwa w WTZ lub podjęcia
zatrudnienia
 gorący posiłek
 usługi transportowe
Osoby chore psychicznie i upośledzone umysłowo
Objęto wsparciem 36 osób miesięcznie

Podmiot prowadzący
Zakres oferowanych usług

Do kogo skierowana jest oferta
jednostki (kategorie i liczba
klientów objętych wsparciem
w 2014 r.)
Propozycje w zakresie rozwoju
placówki (potrzeby)

zwiększenie ilości zajęć indywidualnych z podopiecznymi
podejmowanie wspólnych działań z Klubem Integracji
Społecznej i Centrum Wolontariatu w celu poprawy
funkcjonowania najbliższej rodziny podopiecznego świetlicy

Modernizacja bazy lokalowej
 wymiana wykładzin na płytki
 malowanie pomieszczeń
 remont podjazdu dla niepełnosprawnych

Do kogo skierowana jest oferta
jednostki (kategorie i liczba
klientów objętych wsparciem
w 2014 r.)
Propozycje w zakresie rozwoju
placówki (potrzeby)

Dom Dziennego Pobytu,
ul, Wały Żegockiego 2, 64-000 Kościan
Ośrodek Pomocy Społecznej
Jednostka oferuje różne formy terapii zajęciowej, np. zajęcia
manualne, terapia ruchem, muzykoterapia. W ramach zajęć
rekreacyjno – kulturalnych organizowane są imprezy
okolicznościowe, wycieczki, wyjazdy do kina, operetki i teatru.
Zapewnione jest całodzienne wyżywienie (śniadania, obiady,
kolacje)
Oferta skierowana jest do osób starszych, samotnych,
o zmniejszonej sprawności psycho – ruchowej, znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej, mieszkaniowej lub rodzinnej.
Wsparciem objęto 116 osób
Zakup kompletu wypoczynkowego. Zakup nowych mebli na salę.
Zorganizowanie wycieczki nad morze

Nazwa i adres jednostki
Podmiot prowadzący
Zakres oferowanych usług
Do kogo skierowana jest oferta
jednostki (kategorie i liczba
klientów objętych wsparciem
w 2014 r.)

Jadłodajnia
OPS w Śmiglu
Wydawanie ciepłych posiłków
Osoby spełniające kryterium dochodowe ustawy o pomocy
społecznej oraz mające trudności z przygotowaniem ciepłego
posiłku.
Pomocą objęto 43 osoby

Nazwa i adres jednostki
Podmiot prowadzący
Zakres oferowanych usług
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Nazwa i adres jednostki
Podmiot prowadzący
Zakres oferowanych usług
Do kogo skierowana jest oferta
jednostki (kategorie i liczba
klientów objętych wsparciem
w 2014 r.)
Propozycje w zakresie rozwoju
placówki (potrzeby)
Nazwa i adres jednostki
Podmiot prowadzący
Zakres oferowanych usług
Do kogo skierowana jest oferta
jednostki (kategorie i liczba
klientów objętych wsparciem
w 2014 r.)
Nazwa i adres jednostki
Podmiot prowadzący
Zakres oferowanych usług

Do kogo skierowana jest oferta
jednostki (kategorie i liczba
klientów objętych wsparciem
w 2014 r.)
Propozycje w zakresie rozwoju
placówki (potrzeby

Gminny Punkt Wsparcia Rodziny,
ul. Mickiewicza 11, 64-030 Śmigiel
OPS w Śmiglu
 specjalistyczne poradnictwo prawne
 specjalistyczne poradnictwo psychologiczne
Wszyscy mieszkańcy gminy.
Z oferty skorzystały 173 osoby
Poszerzenie oferty o innych specjalistów

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywiniu,
ul. Gen. Chłapowskiego 28
OPS w Krzywiniu
Opieka i terapia dla osób niepełnosprawnych
Działalnością placówki objęto 35 osób niepełnosprawnych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
Ośrodek Rehabilitacyjny, Kościan, ul. Bączkowskiego 11A
Urząd Miasta
Pomoc dzieciom i młodzieży w samodzielnym funkcjonowaniu
oraz rozwijaniu i podtrzymywaniu nabytych wcześniej
umiejętności. Kompleksowa rehabilitacja lecznicza od urodzenia
W 2014 r. – rehabilitacja 382 dzieci z zaburzeniem rozwoju,
poradnictwo logopedyczne objęło 179 osób

Poszerzenie bazy lokalowej

Tabela 34. Kluby Seniora na terenie powiatu kościańskiego
Liczba klientów
objętych wsparciem
18
53
37
72
26
28
27
30
30
43
35
33
42
66

Nazwa jednostki
Klub Seniora „Złota Jesień” w Krzywiniu
Klub Seniora w Jurkowie
Klub Seniora w Bieżyniu
Klub Seniora w Lubiniu
Klub Seniora „Spokojna Przystań” w Krzywiniu
Klub Seniora w Świńcu
Klub Seniora w Mościszkach
Klub Seniora w Łagowie
Klub Seniora w Kopaszewie
Klub Seniora „Pogodna Jesień”w Darnowie
Klub Seniora w Kiełczewie
Klub Seniora „Wrzosy”w Kurzej Górze
Klub Seniora „Złota Jesień” w Łagiewnikach
Klub Seniora „Złota Jesień” w Luboszu
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Klub Seniora „Złota Jesień” w Racocie
Klub Seniora w Starych Oborzyskach
Klub Seniora „Bursztyn” w Luboszu
Klub Seniora „Złota Jesień” w Turwi
Klub Seniora „Złoty Liść” w Widziszewie
Klub Seniora „Wrzos” w Kościanie
Klub Seniora Starszych Pań i Panów w Kokorzynie

72
47
39
72
66
29
30

Zakres usług oferowanych przez kluby seniora: spotkania integracyjne, wyjazdy kulturalno –
rekreacyjne, zajęcia rękodzieła artystycznego, wycieczki krajoznawcze, prelekcje edukacyjne,
spotkania okolicznościowe.
14.2. POMOC SPOŁECZNA W POWIECIE
Pomoc społeczną o charakterze powiatowym realizuje w powiecie kościańskim
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. Poza zadaniami pomocy społecznej
jednostka ta wykonuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
a także sprawuje nadzór nad powiatowymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.
Na koniec 2014 roku kadrę PCPR w Kościanie stanowiło 14 osób. Dane na temat
stanu zatrudnienia w Centrum oraz potrzeb w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.

Tabela 35. Stan zatrudnienia w PCPR-ze na koniec 2014 roku
liczba osób

rodzaj stanowiska
dyrektor

1

kierownik działu, sekcji

1

pracownicy socjalni (specjalista pracy socjalnej, koordynator
pieczy zastępczej)

2

główny specjalista

1

specjalista pracy z rodziną (pedagog)

1

Pozostali pracownicy

8

o ile etatów powinno
być więcej

1
2
(koordynator pieczy
zastępczej)

Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Zgłoszono potrzebę zatrudnienia dodatkowej osoby na stanowisku kierowniczym oraz
dwóch osób w charakterze koordynatora pieczy zastępczej.
Dane dotyczące wykształcenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kościanie zawiera tabela zamieszczona poniżej.
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Tabela 36. Wykształcenie kadry PCPR -oraz potrzeby w tym zakresie na koniec 2014 roku

rodzaj wykształcenia, dodatkowe kwalifikacje i zainteresowanie
w tym zakresie

wykształcenie

liczba osób
kadra
kierownicza

pracownicy
socjalni

wyższe kierunkowe

1

2

wyższe niekierunkowe

1

średnie kierunkowe
średnie niekierunkowe
zawodowe i niższe

dodatkowe
kwalifikacje

specjalizacja z zakresu
organizacji pomocy
społecznej

ukończona

specjalizacja I stopnia
w zawodzie pracownika
socjalnego

posiadany

0

0

w trakcie realizacji

0

0

specjalizacja II stopnia
w zawodzie pracownika
socjalnego

posiadany

2

1
0

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

osoby zainteresowane podjęciem specjalizacji z zakresu organizacji
pomocy społecznej

2

osoby zainteresowane podjęciem specjalizacji I stopnia w zawodzie
pracownik socjalny

0

osoby zainteresowane podjęciem specjalizacji II stopnia
w zawodzie pracownik socjalny

0

Dane PCPR w Kościanie.

Na koniec 2014 roku wykształcenie wyższe posiadali wszyscy zatrudnieni w PCPR
pracownicy związani z pomocą społeczną, a także dyrektor i kierownik. Ponadto 2 osoby
z kadry kierowniczej oraz 1 pracownik legitymowały się ukończoną specjalizacją z zakresu
organizacji pomocy społecznej, a 2 osoby były zainteresowane podjęciem takiej specjalizacji.
W ramach dokształcania kadry pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie organizowało w latach 2012-2014 po dwa szkolenia i narady rocznie dla swoich
pracowników.
Kolejna tabela przedstawia dane dotyczące kwot wydatkowanych przez PCPR
na realizację zadań w latach 2012-2014.
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Tabela 37. Środki finansowe wydatkowane przez PCPR na realizację zadań w latach 2012-2014
wielkość wydatków (w zł) w latach

rodzaj wydatków

2012

2013

2014

ogółem

6 184 055

5 465 456

5 489 920

na zadania własne powiatu

3 562 881

3 325 877

3 268 610

MPiPS: 16 436
EFS: 962 777

MPiPS: 10 675
EFS: 804 656

MPiPS: 88 075
EFS: 625 941

1 641 961

2 481 324

1 507 294

na zadania zlecone powiatowi
z PFRON

Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Wielkość wydatków przeznaczonych przez PCPR na wykonanie zadań w latach 20122014 ulegała wahaniom; najwyższy poziom odnotowano w 2012 roku. Wpływ na taki stan
rzeczy miało zróżnicowanie kwot wydatkowanych zarówno na zadania własne powiatu, jak
i zadania zlecone powiatowi. Warto przy tym podkreślić, iż wysokość środków otrzymanych
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych była w roku 2013 znacznie
wyższa niż w pozostałych latach rozpatrywanego okresu.

Dziecko pozbawione opieki rodziny i usamodzielniane. Deinstytucjonalizacja w pieczy
zastępczej.
Dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej zapewnia się
pieczę zastępczą w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, natomiast osobom opuszczającym, po osiągnięciu pełnoletności,
rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub
regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, a także dom pomocy społecznej dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolnowychowawczy i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, specjalne ośrodki wychowawcze,
młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki
wychowawcze udzielana jest pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację
ze środowiskiem. Priorytetem dla powiatu kościańskiego jest deinstytucjonalizacja w pieczy
zastępczej, dlatego systematycznie rozwijane są formy rodzinne pieczy.
Rodzina zastępcza zapewnia dziecku opiekę, wychowanie i możliwości rozwoju
odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju. Przyjęcie dziecka do rodziny przez
małżeństwo lub osobę samotną następuje najczęściej bez zrywania więzi z rodziną
biologiczną dziecka. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej ustaje natomiast z mocy prawa
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w momencie osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości (wychowankowie mają również
możliwość pozostania w rodzinie do czasu ukończenia 25 lat, o ile się uczy.
W roku 2014 na rodziny zastępcze w powiecie kościańskim przeznaczono większe
środki finansowe niż w latach 2012-2013 (odpowiednio 1 926 377,78 zł. w stosunku
do 1 848 337,81 zł i 1 846 682,57 zł.). Dane szczegółowe na temat kwot przeznaczonych
na rodziny zastępcze w powiecie oraz typów rodzin zastępczych funkcjonujących w powiecie
w analizowanym okresie przedstawiają poniższe tabele.
Tabela 38. Środki finansowe przeznaczone na rodziny zastępcze w latach 2012-2014
wysokość środków ogółem w latach (w zł.)
2012 r.

2013 r.

2014 r.

1 848 237,81

1 846 682,57

1 926 377,78

Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Tabela 39 Rodziny zastępcze w powiecie w latach 2012-2014
liczba dzieci
umieszczonych
w rodzinach

liczba rodzin

typ rodziny zastępczej

2012

2013

2014

2012

2013

2014

rodziny spokrewnione z dzieckiem

34

31

37

42

39

45

Rodziny niezawodowe

29

28

31

46

42

47

1

1

1

5

5

5

7

8

8

30

30

31

71

68

77

123

116

128

rodziny zawodowe o charakterze pogotowia
rodzinnego
rodziny zawodowe specjalistyczne
liczba rodzin i dzieci w rodzinach ogółem

Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

W latach 2012-2014 liczba rodzin zastępczych w powiecie kościańskim ulegała
wahaniom (odpowiednio: 71, 68 i 77), podobnie, jak liczba dzieci w takich rodzinach
umieszczanych (z 123 w 2012 r. poprzez 116 w 2013 r. do 128 w 2014 r.). Wśród ogólnej
liczby rodzin zastępczych zdecydowanie dominowały rodziny spokrewnione z dzieckiem,
które mają one pierwszeństwo przy doborze rodziny dla dziecka.
Powiat kościański dąży do deinstytucjonalizacji, dlatego rozwija rodzinne formy
pieczy zastępczej. W powiecie kościańskim nie ma placówki opiekuńczo-wychowawczej.
W wyjątkowych sytuacjach dziecko może zostać umieszczone w placówce na terenie innego
powiatu. Wówczas powiat kościański ponosi wydatki na jego utrzymanie na podstawie
porozumienia zawartego z powiatem prowadzącym placówkę. Dane szczegółowe dotyczące
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dzieci z powiatu kościańskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
w latach 2012-2014 przedstawia poniższa tabela.
Tabela 40. Dzieci z powiatu umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w latach
2012-2014
2012
2013
2014
liczba dzieci umieszczonych w placówkach poza powiatem

10

7

5

Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

W latach 2012-2014 liczba dzieci z powiatu kościańskiego umieszczonych
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zmniejszyła się z 10 do 5 w 2014 r. Na dzień
31.12.2015r. przebywało w placówce 1 dziecko.
Pełnoletnim

wychowankom

rodzin

zastępczych

i

placówek

opiekuńczo-

wychowawczych, o których w tym kontekście wspomniano wcześniej, udzielana jest pomoc
mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. Wsparcie to polega
na: pracy socjalnej, wyznaczeniu opiekuna osoby usamodzielniającej się, opracowaniu
indywidualnego programu usamodzielnienia się, udzieleniu pomocy w znalezieniu
zatrudnienia,

przeprowadzeniu

wywiadu

środowiskowego,

przyznaniu

pomocy

na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie oraz na pobyt
w mieszkaniu chronionym, udzieleniu pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków
mieszkaniowych oraz zapewnieniu mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków
opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze, którzy z różnych
względów nie mogą powrócić do domów rodzinnych.
Dane dotyczące dzieci usamodzielnianych z powiatu kościańskiego w latach 20122014 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 41. Dzieci usamodzielniane w powiecie w latach 2012-2014
2012

2013

2014

liczba dzieci usamodzielnianych z rodzin zastępczych

21

17

15

liczba dzieci usamodzielnianych z placówek opiekuńczowychowawczych

6

4

4

liczba dzieci ogółem

27

21

19

Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

W latach 2012-2014 liczba dzieci usamodzielnianych sukcesywnie się zmniejszała
(z 27 w 2012 r. poprzez 21 w 2013 r. do 19 w 2014 r.). Wysokość środków przeznaczonych
na pomoc dzieciom usamodzielnionym także spadała z roku na rok (w 2012 r. – 267 244,00
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zł., w 2013 r. – 262 559,00 zł., w 2014 r. – 193 383,00 zł.). Zdecydowana większość dzieci
usamodzielnianych opuszczała rodziny zastępcze.
Poniższe tabele przedstawiają dane szczegółowe dotyczące wysokości środków
przeznaczonych na pomoc dzieciom usamodzielnianym oraz form wsparcia udzielonego
dzieciom usamodzielnianym w latach 2012-2014.
Tabela 42. Środki finansowe przeznaczone na pomoc dzieciom usamodzielnianym w latach 20122014
wysokość środków ogółem w latach (w zł.)
2012

2013

2014

267 244,00

262 559,00

193 383,00

Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Tabela 43. Formy wsparcia udzielonego dzieciom usamodzielnianym w powiecie w latach 20122014
liczba dzieci usamodzielnianych
w latach

formy pomocy

2012
27

2013
21

2014
19

pomoc pieniężna na usamodzielnienie

11

12

10

pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych

5

5

3

pomoc na zagospodarowanie

8

14

13

pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Najczęstszą formą wsparcia udzieloną dzieciom usamodzielnianym w powiecie
kościańskim w latach 2012-2014 była pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki. Liczba
dzieci nią objętych w latach 2012-2014 zmniejszała się stopniowo (z 27 w 2012 r. do 19
w 2014 r.). Liczba dzieci objętych pomocą przeznaczoną na usamodzielnienie w latach 20122014 nieznacznie się wahała i wyniosła odpowiednio 11, 12 i 10.

Infrastruktura socjalna w powiecie
Na infrastrukturę socjalną prowadzoną przez powiat kościański lub organizacje
pozarządowe, którym samorząd powiatowy zlecił prowadzenie jednostki, składają się, obok
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, następujące jednostki:
 Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach dla osób przewlekle chorych psychicznie
 DPS w Jarogniewicach dla osób niepełnosprawnych
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Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kościanie dla ofiar przemocy w rodzinie



77 rodzin zastępczych w powiecie

 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kościanie dla osób niepełnosprawnych
 Ośrodek Wsparcia w Kościanie dla osób z upośledzeniem umysłowym.
Szczegółowe dane na temat wymienionych placówek zawierają zamieszczone poniżej
karty zasobów.
Nazwa i adres jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

Podmiot prowadzący

Powiat Kościański

Zakres oferowanych usług

Zapewnienie całodobowej opieki z powodu niepełnosprawności
osobom niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania
w codziennym życiu
Osoby niepełnosprawne fizycznie ze szczególnym
uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących.
W 2014 roku zostało objętych pomocą 77 osób

Do kogo skierowana jest oferta
jednostki (kategorie i liczba
klientów objętych wsparciem
w 2014 r.)
Propozycje w zakresie rozwoju
placówki (potrzeby
Nazwa i adres jednostki

Dom posiada standard
Dom Pomocy Społecznej w Mościskach

Podmiot prowadzący

Powiat Kościański

Zakres oferowanych usług

Zapewnienie całodobowej opieki z powodu choroby osobom
niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania w codziennym
życiu
DPS przeznaczony jest dla osób przewlekle chorych psychicznie.
W 2014 r. zostało objętych pomocą 68 osób

Do kogo skierowana jest oferta
jednostki (kategorie i liczba
klientów objętych wsparciem
w 2014 r.)
Propozycje w zakresie rozwoju
placówki (potrzeby

Dom posiada standard

Nazwa i adres jednostki

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kościanie, ul. Szpitalna 7a

Podmiot prowadzący

PCPR w Kościanie

Zakres oferowanych usług

Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, osobom znajdującym się w
sytuacji kryzysowej
Pomoc skierowana jest do osób dotkniętych przemocą w rodzinie
oraz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.
W Ośrodku znajduje się 14 miejsc całodobowych.

Do kogo skierowana jest oferta
jednostki (kategorie i liczba
klientów objętych wsparciem
w 2014 r.)
Propozycje w zakresie rozwoju
placówki (potrzeby

Poszerzenie działalności o pomoc terapeutyczną.
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Nazwa i adres jednostki

Ośrodek Wsparcia w Kościanie, ul. Gostyńska 52

Podmiot prowadzący

PCPR w Kościanie

Zakres oferowanych usług

Placówka dziennego pobytu dla osób z głębokim upośledzeniem
umysłowym
Opieka skierowana jest do 20 osób ze znacznym i głębokim
upośledzeniem umysłowym

Do kogo skierowana jest oferta
jednostki (kategorie i liczba
klientów objętych wsparciem
w 2014 r.)

Nazwa i adres jednostki

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kościanie, Os. Jagiellońskie 48

Podmiot prowadzący

Organizacja pozarządowa – Stowarzyszenie „Światło Nadziei”
w Śmiglu
Placówka dzienna dla osób niepełnosprawnych – przygotowanie
do samodzielności, znalezienia zatrudnienia
Działalność placówki obejmowała 33 osoby niepełnosprawne

Zakres oferowanych usług
Do kogo skierowana jest oferta
jednostki (kategorie i liczba
klientów objętych wsparciem
w 2014 r.)
Propozycje w zakresie rozwoju
placówki (potrzeby

Pozyskanie środków na budowę bądź adaptację budynku na
potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dotychczas WTZ
mieszczą się w bloku mieszkalnym.

Dzieci i młodzież z terenów powiatu kościańskiego obejmuje wsparciem Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościanie. Poradnia wspomaga wszechstronny rozwój
dzieci i młodzieży, efektywność uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności
negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów. Do innych zadań Poradni należy
m.in.: wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od urodzenia do 7 roku życia,
udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, profilaktyka uzależnień i innych
problemów dzieci i młodzieży, terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery
zawodowej, prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości
oraz mocnych stron uczniów, wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji zarówno
rodziny jak i szkoły.
Poniższa tabela przedstawia dane szczegółowe dotyczące rodzajów orzeczeń
wydanych przez Poradnię w roku szkolnym 2014/2015.
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Tabela 44. Rodzaje orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w roku
szkolnym 2014/2015
liczba
orzeczeń

rodzaj wydanego orzeczenia
Porady bez badań

58

z niepełnosprawnością ruchową

2

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

12

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym

4

niewidome i słabo widzące

1

z niepełnosprawnościami sprzężonymi

2

zagrożonych niedostosowaniem społecznym

2

terapia psychologiczna

6

diagnoza pedagogiczna

318

diagnoza psychologiczna

516

diagnoza logopedyczna

174

o potrzebie indywidualnego nauczania

14

diagnoza związana z wyborem kierunku kształcenia

2

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

25

o specyficznych trudnościach w uczeniu się

45

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

6

niedostosowanie społeczne

1

objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu

23

przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy

11

objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce

151

Dane Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 2014 roku przeprowadziła także 6
specjalnych zajęć warsztatowych dla rodziców oraz zorganizowała, również z myślą
o rodzicach, 6 wykładów i prelekcji.
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15. PROBLEMY SPOŁECZNE W OPINII MIESZKAŃCÓW POWIATU
Istotnym

warunkiem

miarodajności

każdego

postępowania

diagnostycznego

są badania pozwalające poznać opinię środowiska lokalnego na temat przedmiotu diagnozy.
W ramach opracowywania diagnozy problemów społecznych powiatu kościańskiego badania
takie zostały przeprowadzone przy zastosowaniu ankiety rozesłanej do osób mających wpływ
na kształt lokalnej polityki społecznej (m.in. starosty, burmistrzów i wójtów, radnych,
naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego, kierowników jednostek pomocy społecznej,
przedstawicieli placówek oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, służby zdrowia, policji,
organizacji pozarządowych, kościoła) oraz mieszkańców powiatu. Do analizy przedłożono
w sumie 96 wypełnionych anonimowo ankiet, w których badani odnieśli się do wybranych
zagadnień dotyczących sytuacji społecznej w powiecie.

Atuty powiatu
Na wstępie zapytano przedstawicieli środowiska lokalnego o największe atuty
powiatu. Wskazując je, respondenci zwrócili szczególną uwagę na położenie geograficzne –
blisko dużych ośrodków miejskich: Poznania i Leszna, przy drodze krajowej nr 5 i przy
ważnej linii kolejowej Poznań – Wrocław. Taka lokalizacja i wynikająca z niej dostępność
komunikacyjna stwarza dogodne warunki dla szeroko pojętego rozwoju; stanowi ułatwienie
dla lokalnych przedsiębiorców i zachętę dla przybywających tu inwestorów. Sprzyja im także
dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna oraz, co pojawiało się w wypowiedziach
respondentów, wysoka kultura gospodarcza, pracowitość, zaradność i gospodarność cechująca
wielkopolską mentalność. Zwracano również uwagę na potencjał w postaci dobrze
wykształconej młodzieży, co jest efektem dobrej dostępności szkół i wysokiego poziomu
edukacji. W tym kontekście nie zaskakuje stosunkowo niskie bezrobocie wymieniane często
wśród atutów powiatu.
Ankietowani podkreślali także walory naturalnego środowiska: piękno miejscowej
przyrody, parki krajobrazowe, rozległe tereny zielone i jeziora, które stanowią o atrakcyjności
turystycznej powiatu. Nie zapomnieli również wspomnieć o dobrze rozwiniętej bazie
hotelowo – gastronomicznej, licznych gospodarstwach agroturystycznych i bogatej
infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej.
Respondenci docenili także rozbudowaną sieć placówek służby zdrowia oraz obiektów
handlowych i usługowych.
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Dla części ankietowanych najważniejszym atutem powiatu było bezpieczeństwo i
porządek. Niektórzy respondenci nie wymienili żadnych atutów swojego powiatu.

Słabe strony powiatu
Poproszeni następnie o określenie słabych stron powiatu, ankietowani wskazywali
przede wszystkim na niewystarczającą liczbę zakładów pracy i występujące w związku z tym
bezrobocie, które powoduje liczne problemy dotkniętych brakiem zatrudnienia mieszkańców
i ich rodzin, obniżając w istotny sposób poziom ich życia i ograniczając funkcjonowanie
w społeczeństwie. Podkreślano także wyjątkowo duży udział kobiet w ogólnej liczbie osób
pozostających bez pracy.
Pod adresem władz samorządowych wysunięto poważne zarzuty o brak planu
zagospodarowania terenu i brak spójnej wizji rozwoju powiatu.
W zakresie infrastruktury drogowej badani wskazywali na zły stan techniczny dróg
lokalnych, narzekano też na brak komunikacji miejskiej.
Niektórzy spośród ankietowanych dostrzegli zagrożenia wynikające z emigracji
młodych ludzi i postępującego starzenia się społeczności lokalnej.
Według respondentów problemem powiatu jest także zła sytuacja mieszkaniowa,
szczególnie młodych rodzin, zbyt mała liczba mieszkań komunalnych i niewystarczająca
w stosunku do potrzeb liczba miejsc w żłobkach i przedszkolach.
Analizując słabe strony powiatu, przedstawiciele środowisk lokalnych wspominali
także o braku miejsc, w których młodzież mogłaby atrakcyjnie spędzić czas wolny.
Narzekano również na zbyt dużą liczbę zagranicznych sklepów, utrudniającą rozwój
rodzimego handlu oraz wszechobecność punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Pojawiły
się też zarzuty o niewystarczające odśnieżanie dróg i chodników.
Nieliczni spośród badanych nie potrafili wymienić żadnych słabych stron powiatu,
w którym mieszkają.
W kolejnym pytaniu poproszono badanych o wskazanie problemów, które najczęściej
dotykają mieszkańców powiatu. Rozkład odpowiedzi przedstawia poniższy wykres.
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Wykres 2. Problemy najczęściej dotykające mieszkańców powiatu
5,6%

2,6%

bezrobocie
20,2%

6,4%

roblemy mieszkaniowe
dysfunkcyjność rodzin

7,5%

niezaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony
zdrowia
alkoholizm

7,9%

13,5%

problemy wynikające z niepełnosprawności
niezaspokojenie potrzeb w zakresie
transportu publicznego
problemy związane ze starzeniem się

11,2%

ubóstwo
12,7%

niezaspokojenie potrzeb w zakresie polityki
prorodzinnej

12,4%

Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym.

Ankietowani do problemów, które najczęściej dotykają mieszkańców powiatu
zaliczyli bezrobocie (20,2%), problemy mieszkaniowe (13,5%), dysfunkcyjność rodzin
(12,7%), niezaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony zdrowia (12,4%), alkoholizm (11,2%),
problemy wynikające z niepełnosprawności (7,9%), niezaspokojenie potrzeb w zakresie
transportu publicznego (7,5%). Za istotne problemy uznano także problemy związane
ze starzeniem się (6,4%), ubóstwo (5,6%) i niezaspokojenie potrzeb w zakresie polityki
prorodzinnej (2,6%).
W kolejnym pytaniu poproszono badanych o wskazanie kategorii osób i grup, które
najbardziej odczuwają skutki problemów społecznych występujących w powiecie. Rozkład
odpowiedzi przedstawia poniższy wykres.
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Wykres 3. Kategorie osób i grup najbardziej odczuwających skutki problemów społecznych
występujących w powiecie
osoby i rodziny dotknięte bezrobociem

6,2%
19,0%

9,0%

rodziny dotknięte problemami uzależnień
i przemocy domowej
osoby i rodziny dotknięte ubóstwem
9,7%
osoby i rodziny zmagające się z problemami
opiekuńczo-wychowawczymi
15,9%

11,4%

osoby niepełnosprawne i ich rodziny
dzieci z rodzin ubogich
osoby starsze

15,6%

13,1%

usamodzielnieni wychowankowie placówek
opiekuńczo - wychowawczych
Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym.

Zdaniem respondentów, grupą, która najbardziej odczuwa skutki problemów
społecznych w powiecie, są osoby i rodziny dotknięte bezrobociem (19,0%). Nieco mniej
badanych dostrzegło sytuację rodzin dotkniętych problemami uzależnień i przemocy
domowej (15,9%). 15,6% uznało, że grupą, która najbardziej odczuwa skutki problemów
społecznych są osoby i rodziny dotknięte ubóstwem, 13,1% wskazało na osoby i rodziny
zmagające

się

z

problemami

opiekuńczo-wychowawczymi,

a

11,4%

na osoby

niepełnosprawne i ich rodziny. Według części ankietowanych (9,7%) są to dzieci z rodzin
ubogich. Jeszcze mniej wypełniających ankietę wymieniło osoby starsze (9,0%), a 6,2%
badanych wskazało na usamodzielnionych wychowanków placówek oświatowo

–

wychowawczych.
W kolejnym pytaniu poproszono badanych o wskazanie obszarów, w których
podejmowane na terenie powiatu działania przynoszą najmniej zadowalające efekty. Rozkład
odpowiedzi przedstawia poniższy wykres.
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Wykres 4. Obszary, w których podejmowane na terenie powiatu działania przynoszą najmniej
zadowalające efekty
5,4%

4,5%

aktywizacja lokalnego rynku pracy

17,2%

pomoc rodzinie i dziecku

6,8%

wsparcie osób bezrobotnych
pomoc rodzinom ubogim

8,1%
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

15,8%

pomoc uzależnionym od alkoholu lub narkotyków i
ich rodzinom
wsparcie osób starszych

9,0%

wsparcie dzieci i młodzieży w kształceniu i
wszechstronnym rozwoju

9,5%

pomoc wychowankom opuszczającym rodziny
zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze

12,2%

wspieranie rodzin wielodzietnych

11,3%
Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym.

W opinii ankietowanych podejmowane na terenie powiatu działania przynoszą
najmniej zadowalające efekty w takich obszarach, jak: aktywizacja lokalnego rynku pracy
(17,2%), pomoc rodzinie i dziecku (15,8%), wsparcie osób bezrobotnych (12,2%), pomoc
rodzinom ubogim (11,3%). Mniejsze grupy respondentów wskazały na przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie (9,5%), pomoc uzależnionym od alkoholu lub narkotyków i ich
rodzinom (9,0%) oraz wsparcie osób starszych (8,1%). Jeszcze mniej badanych wymieniło
wsparcie dzieci i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym rozwoju (6,8%), pomoc
wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze
(5,4%) oraz wsparcie rodzin wielodzietnych (4,5%).
Czynniki mające najbardziej negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rodzin
zamieszkałych na terenie powiatu
Respondenci mieli również okazję wypowiedzieć się na temat czynników mających
negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rodzin zamieszkałych na terenie powiatu.
Przytłaczająca większość odpowiadających wskazywała w tym kontekście na bezrobocie.
Brak zatrudnienia uznano za największą trudność w funkcjonowaniu rodzin, a także
za przyczynę wielu problemów, jakie dotykają mieszkańców. Zwracano uwagę na niski
poziom materialny wielu rodzin, wysokie opłaty w żłobkach i przedszkolach. Według części
ankietowanych funkcjonowanie rodzin w powiecie utrudniają problemy wynikające
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z uzależnień, głównie alkoholizmu, ale były też wypowiedzi wskazujące na pracoholizm.
Respondenci zauważyli problemy opiekuńczo-wychowawcze, niezaradność życiową, brak
poczucia bezpieczeństwa socjalnego. utrudniony dostęp do wsparcia specjalistycznego
oraz trudności mieszkaniowe i komunikacyjne.
Działania, jakie należałoby podjąć w celu poprawy sytuacji rodzin zamieszkałych
na terenie powiatu
Przedstawicieli środowisk lokalnych poproszono również o wskazanie działań, jakie
należałoby podjąć w celu poprawy sytuacji rodzin zamieszkałych na terenie powiatu.
W odpowiedziach ankietowani najczęściej wymieniali: zmniejszenie skali bezrobocia,
budowę mieszkań komunalnych i socjalnych, zapewnienie większej liczby miejsc w żłobkach
i przedszkolach przy jednoczesnym obniżeniu odpłatności w tych placówkach, podniesienie
wysokości zasiłków rodzinnych i rozszerzenie ich zakresu. Postulowano również
wprowadzenie obowiązku terapii dla uzależnionych.
Czynniki ograniczające prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży w powiecie
Respondenci mieli również okazję wypowiedzieć się na temat czynników
ograniczających prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu.
Przytłaczająca większość odpowiadających wskazywała w tym kontekście na uleganie
różnym uzależnieniom i wpływom niewłaściwych wzorców zachowania. W tym kontekście
często pojawiała się kwestia zbyt łatwego dostępu do alkoholu, ale także narkotyków
i dopalaczy oraz daleko niewystarczającej oferty miejsc i sposobów spędzania wolnego czasu
dla młodych ludzi. Respondenci zwrócili także uwagę na rozpad rodziny, emigrację
i ubożenie rodzin. Podkreślano także niewielkie zaangażowanie nauczycieli w procesie
wychowawczym spowodowane najczęściej brakiem powołania do zawodu.
Działania, jakie należałoby podjąć w celu poprawy sytuacji dzieci i młodzieży
Przedstawicieli środowisk lokalnych poproszono również o wskazanie działań, jakie
należałoby podjąć w celu poprawy sytuacji dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie
powiatu. W odpowiedziach ankietowani najczęściej wymieniali: profilaktykę uzależnień,
utrudnienie dostępu do używek, zapobieganie przemocy w rodzinie, kreowanie pozytywnych
wzorców zachowania i promowanie tradycyjnych wartości, poszerzenie oferty zajęć
dodatkowych i sieci placówek dla młodzieży. Za ważne uznano wszechstronne wspieranie
rodzin ubogich i rodzin wielodzietnych oraz pedagogizację rodziców. Wśród zgłoszonych
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postulatów znalazł się i ten o zwiększeniu kontroli nad metodami wychowawczymi i
poziomem edukacji w szkołach.
Kolejną kwestią poruszoną w ankiecie był dostęp do placówek oświatowowychowawczych. Jednocześnie poproszono badanych o wskazanie deficytów w powyższym
zakresie. Rozkład otrzymanych odpowiedzi przedstawia kolejny wykres.
Wykres 5. Jaki jest dostęp do placówek oświatowo-wychowawczych w powiecie?
10,4%

14,6%

dobry
46,9%
wystarczający
niewystarczający
nie mam zdania

28,1%

Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym.

Większość respondentów pozytywnie oceniła dostęp do placówek oświatowowychowawczych w powiecie. Za wystarczający i dobry uznało go 75% badanych.
Negatywnie dostępność placówek oświatowo-wychowawczych w powiecie oceniło 14,6%
ankietowanych. Żaden z badanych nie przyznał oceny bardzo dobrej. Zdania w tej sprawie nie
miało 10,4% respondentów.
W kolejnym pytaniu poproszono respondentów o ocenę adresowanych do dzieci
i młodzieży działań profilaktycznych i edukacyjnych. Rozkład odpowiedzi przedstawia
poniższy wykres.
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Wykres 6. Jak Pani/Pan ocenia adresowane do dzieci i młodzieży działania profilaktyczne
i edukacyjne, realizowane na terenie powiatu?
19,8%
31,3%

niewystarczająco
wystarczająco
nie mam zdania

22,9%

dobrze

26,0%
Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym.

45,8% respondentów wystarczająco lub dobrze oceniło adresowane do dzieci
i młodzieży działania profilaktyczne i edukacyjne, realizowane na terenie powiatu, ale 31,3%
przyznało, że są one niewystarczające. Bardzo dobrej opinii w tej sprawie nie miał nikt
spośród ankietowanych. Zdania na ten temat nie miało 22,9% respondentów.
W następnym pytaniu poproszono o ocenę oferty spędzania czasu wolnego
adresowaną do rodzin, dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu. Rozkład
odpowiedzi przedstawia kolejny wykres.
Wykres 7. Jak Pani/Pan ocenia ofertę spędzania czasu wolnego adresowaną do rodzin, dzieci
i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu??
10,4%

11,5%

niewystarczająco
wystarczająco
52,1%

dobrze
nie mam zdania

26,0%

Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym.
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Większość respondentów (52,1%) negatywnie oceniła ofertę spędzania czasu wolnego
adresowaną do rodzin, dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu. 26,0% z nich
uznało ją za wystarczającą, 11,5% za dobrą, a 10,4% badanych nie miało w tej sprawie
zdania. Nikt nie przyznał oceny bardzo dobrej.
Kolejne kwestie poruszone w ankiecie dotyczyły przemocy w rodzinie. Rozkład
uzyskanych odpowiedzi przedstawiają wykresy, które zostały zamieszczone poniżej.
Wykres 8. Jaka jest Pani/Pana zdaniem najczęstsza przyczyna stosowania przemocy w rodzinie?
2,2% 1,1% 1,1%
5,5%
6,6%
alkoholizm
bezrobocie
narkomania
brak wsparcia społecznego
problemy w pracy
trudno powiedzieć
83,5%

Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym.

Zdecydowanie najczęstszą przyczyną przemocy w rodzinie jest, zdaniem większości
respondentów, alkoholizm; tak sądzi 83,5% z nich. Niektórzy wskazywali na bezrobocie
(6,6%), narkomanię (5,5%), brak wsparcia społecznego i problemy w pracy. 2,2% badanych
nie było w stanie wskazać przyczyny przemocy w rodzinie.
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Wykres 9. Czy Pani/Pana zdaniem na postępowanie sprawców przemocy w rodzinie mają wpływ
poniższe czynniki?
7,5%

23,3%

wzorzec zachowania wyniesiony z domu
rodzinnego

9,0%

poczucie bezkarności
cechy chrakteru

9,7%

przyzwolenie ofiary
poziom wykształcenia
10,8%
22,9%

przyzwolenie otoczenia
naśladowanie zachowania innych

16,8%
Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym.

Największy wpływ na postępowanie sprawców przemocy w rodzinie ma, według
23,3% badanych, wzorzec zachowania wyniesiony z domu. Duży wpływ ma także poczucie
bezkarności, na które wskazało 22,9% respondentów. Część ankietowanych (16,8%) uznała,
że na postępowanie sprawców przemocy wpływają cechy charakteru. Przyzwolenie ofiary
ma wpływ na postępowanie sprawców przemocy w rodzinie według 10,8% badanych. 9,7%
z nich wskazało na poziom wykształcenia, a 9,0% na naśladowanie zachowania innych.
Wykres 10. Czy postrzega Pani/Pan przemoc w rodzinie jako istotny problem na terenie
powiatu?
11,5%
30,2%
tak
raczej tak
nie
33,3%

raczej nie
trudno powiedzieć

16,7%
8,3%
Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym.

75

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020

Większość badanych (44,8%) uważa, że przemoc w rodzinie jest istotnym problemem
społecznym. Przeciwnego zdania jest (25,0%), opinii w tej sprawie nie ma 30,2%
respondentów.
Wykres 11. Jak Pani/Pan ocenia prowadzone na terenie powiatu działania profilaktyczne
związane z problemem przemocy w rodzinie?
10,4%

dobrze
20,8%

45,8%

wystarczająco
niewystarczająco
nie mam zdania

22,9%
Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym.

Wielu wypowiadających się w badaniu ankietowym mieszkańców powiatu (45,8%)
ma trudności z oceną działań profilaktycznych dotyczących przemocy w rodzinie. Wśród
tych, którzy mają swoją opinię na ten temat 31,2% oceniło w/w działania pozytywnie –
wystarczająco lub dobrze, a za niewystarczające uznało je 22,9% respondentów. Nikt
nie przyznał oceny bardzo dobrej.
Wykres 12. Czy Pani/Pana zdaniem istnieje ryzyko nasilenia się problemu przemocy w rodzinie
na terenie powiatu?
10,4%

tak
39,6%
20,8%

raczej tak
nie
raczej nie
trudno powiedzieć

9,4%
19,8%
Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym.
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Blisko 40% badanych nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie. 31,2%
ankietowanych uważa, że istnieje lub raczej istnieje ryzyko nasilenia się przemocy w rodzinie
na terenie powiatu, przeciwnego zdania jest 29,2% respondentów.
Wskazując działania, jakie należałoby podjąć w celu zmniejszenia problemu przemocy
w rodzinie na terenie powiatu, badani kładli szczególny nacisk na wzmożenie działań służb
i pracowników socjalnych, a także policji oddelegowanych do zajmowania się tym
problemem. Podkreślano konieczność zaostrzenia, a przede wszystkim nieuchronności kar
dla sprawców przemocy w rodzinie. Za ważne uznano rozszerzenie wsparcia dla ofiar
przemocy domowej, czy to w postaci interwencji kryzysowej, poradnictwa, czy terapii.
Postulowano

także

organizowanie

w

szerokim

zakresie

warsztatów

umiejętności

interpersonalnych i terapii rodzin.
Jakie instytucje i organizacje mogą w największym stopniu przyczynić się do złagodzenia
problemów rodzin, dzieci i młodzieży w powiecie

Uczestników badania ankietowego poproszono również o wskazanie instytucji
i organizacji, które mogą przyczynić się do złagodzenia problemów rodzin, dzieci i młodzieży
w powiecie. W odpowiedziach respondenci wskazywali: Policję, Ośrodki Pomocy
Społecznej,

organizacje

pozarządowe,

placówki

oświatowe,

Kościół,

Poradnię

Psychologiczno – Pedagogiczną, PCPR i Sąd Rodzinny.
Ocena sytuacji osób niepełnosprawnych i oferowanego dla nich wsparcia w powiecie
Kolejne pytania ankiety pozwoliły badanym wyrazić swoje opinie na temat dostępu
do wsparcia i rehabilitacji dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi oraz realizowane
na terenie powiatu działania na rzecz osób niepełnosprawnych, Rozkład odpowiedzi
prezentują kolejne dwa wykresy.
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Wykres 13. Jaki jest na terenie powiatu dostęp do wsparcia i rehabilitacji dla rodzin z dziećmi
niepełnosprawnymi?
27,1%
27,1%
dobry
wystarczający
nie mam zdania
4,2%

bardzo dobry
niewystarczający
16,7%

25,0%

Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym.

Ponad połowa respondentów (56,3%) pozytywnie oceniła dostęp do wsparcia
i rehabilitacji

dla

rodzin

z

dziećmi

niepełnosprawnymi

na

terenie

powiatu.

Za niewystarczający uznało go 27,1% , a 16,7% badanych nie miało w tej sprawie zdania.
Wykres 14. Jak Pani/Pan ocenia działania na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowane
na terenie powiatu?
4,2%
20,8%
bardzo dobrze
26,0%
dobrze
wystarczająco
niewystarczająco
nie mam zdania

27,1%
21,9%

Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym.

Wypełniający ankietę respondenci w większości (52,1%) pozytywnie ocenili
realizowane na terenie powiatu działania na rzecz osób niepełnosprawnych, jednak 27,1%
z nich wystawiło ocenę negatywną, a 20,8% badanych nie umiało w ogóle ocenić tych
działań.
78

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020

W odpowiedzi na kolejne pytanie ankietowani wskazywali działania, jakie należałoby
podjąć w powiecie w celu poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych. Respondenci wskazali,
że winno to być w pierwszej kolejności usunięcie barier architektonicznych, a więc
przystosowanie budynków, chodników, przystanków i przejść dla pieszych oraz innych
miejsc

użyteczności

publicznej

do

specyficznych

potrzeb

i

wymagań

osób

niepełnosprawnych. Właściwa i skuteczna pomoc osobom niepełnosprawnym to, w opinii
badanych, także więcej miejsc pracy i rozwój systemu edukacji i przygotowania zawodowego
pod kątem potrzeb rynku pracy. Ankietowani postulowali także, podwyższenie wszelkich
świadczeń i zasiłków dla tych osób, w tym dofinansowania uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.. Oczekiwana pomoc osobom
niepełnosprawnym, jak wynika z ankiety, to również łatwiejszy dostęp do lekarzy
specjalistów, rehabilitacji i terapii.
Wskazując instytucje i organizacje, które mogą w największym stopniu przyczynić się
do złagodzenia problemów osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu,
ankietowani wymieniali: PCPR, OPS, WTZ, PFRON, PCK, Samorząd.
Ocena sytuacji osób starszych i oferowanego dla nich wsparcia w powiecie
Kolejne pytania dotyczyły sytuacji osób starszych. Odpowiadając na pierwsze z nich
ankietowani wyrazili swoją opinię o realizowanych w powiecie działaniach na rzecz osób
starszych. Rozkład odpowiedzi przedstawia poniższy wykres.
Wykres 15. Jak Pani/Pan ocenia działania na rzecz osób starszych, realizowane na terenie
powiatu?
6,3%
26,0%
dobrze

31,3%

wystarczająco
niewystarczająco
nie mam zdania

36,5%
Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym.
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37,6% ankietowanych pozytywnie wypowiedziało się o realizowanych w powiecie
działaniach na rzecz osób starszych. Jednak prawie tyle samo respondentów (36,5%) uznała je
za niewystarczające. Nikt nie wystawił oceny bardzo dobrej, a 26,0% badanych nie miało
w tej sprawie swojego zdania.
W odpowiedzi na kolejne pytanie respondenci wskazywali problemy, z jakimi
najczęściej borykają się osoby starsze zamieszkałe na terenie powiatu. Najczęściej
wymieniano: istotne obniżenie poziomu życia, utratę sprawności ruchowej, często
niepełnosprawność, większą podatność na choroby, samotność, poczucie nieprzydatności
i braku zrozumienia. Z kolei w odpowiedzi na pytanie, co należałoby zrobić, by skuteczniej
pomagać osobom starszym, ankietowani wskazywali: zapewnienie seniorom wszelkiej
pomocy materialnej, w zakresie poradnictwa, przy załatwianiu spraw urzędowych, ułatwienie
dostępu do opieki medycznej, umożliwienie im aktywności zawodowej i społecznej,
organizowanie imprez integracyjnych, tworzenie domów dziennego pobytu, rozwijanie usług
opiekuńczych

w

miejscu

zamieszkania.

Priorytetem

powiatu

kościańskiego

jest

deinstytucjonalizacja w opiece nas osobami niesamodzielnymi, pozostawienie ich jak
najdłużej w środowisku rodzinnym.
Wskazując instytucje i organizacje, które mogą w największym stopniu przyczynić się
do złagodzenia problemów osób starszych zamieszkałych na terenie powiatu, ankietowani
wymieniali: .OPS, PCPR, Samorząd, Kościół, instytucje kultury, organizacje pozarządowe.
O jakie przedsięwzięcia należałoby poszerzyć ofertę spędzania czasu wolnego na terenie
powiatu
W następnym pytaniu ankiety poproszono o wskazanie przedsięwzięć, adresowanych
do różnych grup wiekowych, o które należałoby poszerzyć ofertę spędzania czasu wolnego
na terenie powiatu. W odniesieniu do dzieci i młodzieży najczęściej wymieniano: stworzenie
klubów dla młodzieży i kino. Jako przedsięwzięcia adresowane dla osób w wieku
produkcyjnym wskazywano: organizację dużych imprez kulturalnych i rozrywkowych.
Z kolei dla osób starszych w opinii ankietowanych wskazane by było: poszerzenie oferty
klubów seniora i ułatwić większy udział seniorów w życiu społecznym.
Instytucje i organizacje, które mogą przyczynić się do złagodzenia bądź rozwiązania
lokalnych problemów społecznych
Respondentów poproszono także o wskazanie instytucji, które mogą w największym
stopniu przyczynić się do złagodzenia bądź rozwiązania lokalnych problemów społecznych.
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Wśród instytucji powiatowych badani najczęściej wymieniali: Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe, Poradnię PsychologicznoPedagogiczną, Komendę Powiatową Policji.
Z kolei wśród instytucji i organizacji funkcjonujących w gminach powiatu najczęściej
wskazywano: Ośrodki Pomocy Społecznej, urzędy gmin, placówki oświatowo-wychowawcze
i kulturalne. Zauważono również znaczenie ośrodków zdrowia oraz różnorodnych fundacji
i stowarzyszeń,

działających

m.in.

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych,

chorych

czy uzależnionych.

16. PROBLEMY RÓWNOŚCI PŁCI
Polityka równości szans płci jest celowym, systematycznym i świadomym ocenianiem
prowadzonych działań z perspektywy wpływu na warunki życia kobiet i mężczyzn, które ma
na celu przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć i osiągnięcie równości kobiet
i mężczyzn. Problemy oraz doświadczenia kobiet i mężczyzn powinny być integralnym
elementem planowania, wdrażania i monitorowania realizowanych programów i projektów,
aby nierówność się nie utrwalała, a kobiety i mężczyźni odnosili równe korzyści. Dzięki
wdrażaniu zasady równości szans płci w realizowanych przedsięwzięciach, odpowiadają one
lepiej na specyficzne potrzeby zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
Według Komisji Europejskiej barierami równości płci są:
 segregacja pionowa i pozioma rynku pracy,
 różnice w płacach kobiet i mężczyzn,
 mała dostępność elastycznych form czasu pracy,
 niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych,
 niski udział kobiet w podejmowaniu decyzji,
 przemoc ze względu na płeć,
 niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia,
 niewystarczający system opieki przedszkolnej,
 stereotypy płci we wszystkich obszarach,
 dyskryminacja wielokrotna, szczególnie w odniesieniu do kobiet starszych,
imigrujących, niepełnosprawnych, należących do mniejszości etnicznych.
Wprowadzenie w życie zasad polityki równości płci wymaga przeprowadzenia analizy
sytuacji kobiet i mężczyzn, która opiera się na przedstawieniu danych ilościowych
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i jakościowych w podziale na płeć oraz odniesieniu się do występujących barier równości
płci.
W rozpatrywanym okresie struktura ludności powiatu kościańskiego pod względem
płci nie ulegała zmianom. W latach 2012-2014 w powiecie było nieco więcej kobiet niż
mężczyzn. W poszczególnych latach na 100 mężczyzn przypadało 103 kobiety. Odsetek
kobiet w ogólnej liczbie ludności powiatu pozostawał, jak widać, na podobnym poziomie.
Dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.
Tabela 45. Udział kobiet w liczbie ludności powiatu w latach 2012-2014
liczba ludności powiatu ogółem

2012
78 843

2013
78 981

2014
79 023

liczba kobiet

40 123

40 225

40 235

50,8

50,9

50,9

udział kobiet w liczbie ludności powiatu ogółem w %

Dane Głównego Urzędu Statystycznego.

W analizowanym okresie kobiety stanowiły ponad połowę ogólnej liczby osób
bezrobotnych w powiecie, przy czym ich udział w liczbie osób bezrobotnych, mimo,
że zmalał nieco w 2013 roku, pozostawał na niepokojąco wysokim poziomie. Dane w tym
zakresie przedstawia poniższa tabela.
Tabela 46. Udział kobiet w liczbie osób bezrobotnych w powiecie w latach 2012-2014
liczba osób bezrobotnych w powiecie ogółem

2012
2 705

2013
2 519

2014
1 884

liczba bezrobotnych kobiet

1 599

1 446

1 171

udział kobiet bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w %

59,1

57,4

62 1

Dane Głównego Urzędu Statystycznego.

W ramach diagnozy sytuacji w zakresie równości płci w powiecie przeprowadzono
badanie przy zastosowaniu anonimowej ankiety, w której pytano o wybrane zagadnienia
dotyczące równości szans kobiet i mężczyzn oraz dyskryminacji ze względu na płeć.
Do analizy przedłożono 92 ankiety wypełnione przez wybranych losowo mieszkańców.
W pierwszym pytaniu poproszono badanych o odpowiedź na pytanie, czy istnienie
nierówności szans kobiet i mężczyzn jest dużym problemem społecznym. Łącznie 39,1%
ankietowanych uznało, że jest lub raczej jest to duży problem społeczny. Odmiennego zdania
było łącznie 41,8% respondentów. Skali problemu nie potrafiło określić 9,8%, a 8,7%
w ogóle nie dostrzega istnienia tego problemu. Rozkład odpowiedzi przedstawia poniższy
wykres.
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Wykres 16. Czy postrzega Pani/Pan istnienie nierówności szans kobiet i mężczyzn jako problem
społeczny?
8,7%

13,0%

9,8%

26,1%
33,7%

tak
raczej tak
nie
raczej nie
trudno powiedzieć
nie dostrzegam problemu

8,7%
Dane z badania ankietowego.

Zasada równości szans płci nie jest zasadą dotyczącą tylko kobiet, tworzoną przez
kobiety i dyskryminującą mężczyzn, ani też nie ma na celu doprowadzenia do tego, aby
kobiety i mężczyźni stali się tacy sami. Ma ona ograniczać dyskryminację zarówno kobiet,
jak i mężczyzn, przypisując taką samą wartość społeczną, równe prawa oraz równy dostęp
do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju) kobietom i mężczyznom. Z tego względu
w następnym pytaniu zapytano respondentów, kto jest bardziej zagrożony problemem
nierówności szans kobiet i mężczyzn. Rozkład odpowiedzi przedstawia poniższy wykres.
Wykres 17. Kto jest bardziej zagrożony problemem nierówności szans kobiet i mężczyzn
w powiecie?

22,8%
53,3%

kobiety
trudno powiedzieć
nie dostrzegam problemu

23,9%

Dane z badania ankietowego.
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Warto zauważyć, że większość badanych (53,3%) stwierdziła, że zagrożone
problemem nierówności są kobiety. 46,7% ankietowanych nie potrafiło odpowiedzieć na to
pytanie lub w ogóle nie dostrzegło tego problemu, a nikt nie odpowiedział, że problem ten
dotyczy mężczyzn.
Odpowiadając na następne pytanie ankiety, respondenci wskazywali grupy osób,
najbardziej zagrożone w powiecie dyskryminacją ze względu na płeć. Najczęściej
wskazywano odpowiedź, że są to osoby bezrobotne lub poszukujące pracy (19,2%), osoby
o niskich kwalifikacjach (18,0%), osoby starsze (15,0%),osoby samotnie wychowujące dzieci
(14,4%), osoby młode wkraczające na rynek pracy (10,8%). 8,4% badanych uważa,
że w ogóle nie ma takich osób. Rozkład odpowiedzi przedstawia poniższy wykres.
Wykres 18. Jakie grupy mieszkańców powiatu są zagrożone dyskryminacją ze względu na płeć?
8,4%
3,0%

10,8%

osoby młode wkraczające na rynek pracy
osoby samotnie wychowujące dzieci

9,0%
14,4%

osoby o niskich kwalifikacjach
osoby bezrobotne lub poszukujące pracy

2,4%

osoby starsze
osoby uzyskujące niskie dochody
15,0%

osoby niepełnosprawne
18,0%

osoby samotne
nie ma takich osób

19,2%
Dane z badania ankietowego.

Kolejne pytanie dotyczyło opinii na temat ograniczenia możliwości kariery
zawodowej. 37,0% respondentów uważa, że płeć ogranicza możliwości kariery zawodowej.
Natomiast 63,0% badanych jest przekonana, że płeć nie ogranicza jednak możliwości w tym
zakresie. Rozkład odpowiedzi prezentuje poniższy wykres.
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Wykres 19. Czy Pan (-i) zdaniem płeć ogranicza możliwości kariery zawodowej?

37,0%

tak

nie

63,0%

Dane z badania ankietowego.

Następnie zapytano ankietowanych, czy znają w powiecie przypadki dyskryminacji
ze względu na płeć, lub czy słyszeli o takich przypadkach. 43,5% badanych nie zna takich
przypadków, 35,9% nie słyszało o takich przypadkach, a 18,5% o nich słyszało, natomiast
2,2% zna takie przypadki. Rozkład odpowiedzi przedstawia poniższy wykres.

Wykres 20. Czy zna Pani/Pan przypadki dyskryminacji ze względu na płeć w powiecie lub o nich
słyszał (-a)?
2,2%

18,5%

słyszałem(-am) o takich
przypadkach

35,9%

nie znam takich przypadków
nie słyszałem(-am) o takich
przypadkach
znam takie przypadki
43,5%

Dane z badania ankietowego.

Na pytanie, czy ich osobiście lub członków ich rodzin dotknęła dyskryminacja
ze względu

na

płeć,

zdecydowana

większość

ankietowanych

odpowiedziała,

że dyskryminacja nie dotknęła ani ich, ani członków ich rodzin (94,6%). Tylko 5,4% osób
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zetknęło się z dyskryminacją wśród najbliższych. Rozkład odpowiedzi przedstawia poniższy
wykres.
Wykres 21. Czy Panią/Pana lub członka rodziny dotknęła dyskryminacja ze względu na płeć?
5,4%

tak

nie

94,6%
Dane z badania ankietowego.

Kolejne pytanie dotyczyło skali występującej w powiecie dyskryminacji ze względu
na płeć. Odpowiedzi na to pytanie nie jest w stanie określić aż 64,1% ankietowanych,
nie dostrzega problemu 21,7%. Problem dostrzega, a jego skalę określa jako niską 9,8%,
za średnią uważa ją 4,3% badanych. Rozkład odpowiedzi przedstawia poniższy wykres.
Wykres 22 Jeśli dyskryminacja ze względu na płeć jest problemem w powiecie, jaka jest jego
skala?
4,3%
9,8%

21,7%

średnia
niska
trudno powiedzieć
nie dostrzegam problemu

64,1%
Dane z badania ankietowego.
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Ankietowani udzielali również odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzonych
w powiecie działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn lub przeciwdziałania
dyskryminacji ze względu na płeć.
Z udzielonych odpowiedzi wynika, że takie działania są bardzo trudne do określenia
przez mieszkańców powiatu, dlatego aż (84,8%) respondentów nie jest w stanie ich
zidentyfikować. Jednocześnie 7,6% uznało, że nie prowadzi się takich działań, również 7,6%
je dostrzega. W związku z tym jedynie 2,2% dobrze ocenia prowadzone w tym zakresie
działania, a aż 91,3% ankietowanych nie jest w stanie ich ocenić. Szczegółowy rozkład
udzielonych odpowiedzi przedstawiają dwa poniższe wykresy.
Wykres 23. Czy w powiecie są prowadzone działania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn
lub przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć?
7,6%
7,6%
tak
nie
trudno powiedzieć

84,8%
Dane z badania ankietowego.

Wykres 24. Jeżeli są prowadzone, to jak Pan(-i) ocenia prowadzone w powiecie działania
na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn lub przeciwdziałania dyskryminacji ze względu
na płeć?
2,2% 5,4%
1,1%

dobrze
wystarczająco
niewystarczająco
nie mam zdania

91,3%
Dane z badania ankietowego.
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Z przeprowadzonego badania wynika, że dla 39 % ankietowanych nierówność szans
kobiet i mężczyzn stanowi problem społeczny. Ponad 53% respondentów uważa, że problem
ten zagraża wyłącznie kobietom.
Na podstawie analizy przytoczonych badań ankietowych można stwierdzić,
iż problemy dotyczące równości płci w powiecie koncentrują się głównie w obszarze
zatrudnienia. Jednocześnie blisko 40% ankietowanych uważa, że płeć stanowi ograniczenie
możliwości kariery zawodowej. Ponad 85% respondentów nie wie, jaka jest skala
dyskryminacji ze względu na płeć w powiecie lub jej nie dostrzega. Tylko nieliczni zetknęli
się osobiście z tym problemem. Niewielu spośród badanych wie o prowadzonych w powiecie
działaniach na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn lub przeciwdziałaniu dyskryminacji
ze względu na płeć, a w związku z tym niewielu jest w stanie je właściwie ocenić.
Planując działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie równości płci należy
położyć nacisk na przyczynianie się do osłabienia istniejących nierówności w obszarze rynku
pracy, a także uwzględnić zagadnienie równości płci w działaniach ukierunkowanych
na wspieranie rodzin i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.

17. ANALIZA SWOT
Analiza SWOT (jej nazwa to akronim angielskich słów: Strengths – mocne strony,
Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse i Threats – zagrożenia) jest jedną
z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych służących porządkowaniu
informacji. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego.
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.
Przedstawiona poniżej analiza została przeprowadzona z udziałem przedstawicieli
samorządu powiatu, który jest podmiotem analizy, i obejmuje następujące obszary:


bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, pomoc uchodźcom



rodzina, dziecko i młodzież, przemoc w rodzinie



zdrowie, uzależnienia, bezpieczeństwo publiczne



starość



niepełnosprawność



kapitał społeczny i ludzki
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Obszar BEZROBOCIE, UBÓSTWO, BEZDOMNOŚĆ, POMOC UCHODŹCOM
mocne strony
słabe strony
diagnozowanie problemu bezrobocia
 niepodejmowanie działań likwidujących
zjawisko dziedziczenia bezrobocia
prowadzenie działań mających na celu
ograniczenie zjawiska bezrobocia w powiecie,  brak oferty organizacji pozarządowych
w tym wśród kobiet
działających na rzecz osób bezrobotnych
oraz bezdomnych i zagrożonych
prowadzenie przez pracowników socjalnych
bezdomnością
działań służących aktywizacji osób
bezrobotnych, w tym osób w wieku 45 lat
i więcej
upowszechnianie ofert pracy, informacji
o wolnych miejscach pracy, usługach
poradnictwa zawodowego i szkoleniach
pozyskiwanie środków finansowych z funduszy
zewnętrznych na przeciwdziałanie bezrobociu
(m.in. z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej)
podejmowanie działań służących integracji
społeczności lokalnej i przeciwdziałaniu
wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych i
ubogich
realizowanie programów na rzecz zagrożonych
i dotkniętych ubóstwem
diagnozowanie problemu bezdomności
prowadzenie działań na rzecz zapobiegania
bezdomności
monitorowanie zapotrzebowania na pomoc
uchodźcom w powiecie
szanse
zagrożenia
dobrze rozpoznany problem bezrobocia
 brak oferty organizacji pozarządowych
w powiecie
działających na rzecz osób bezrobotnych
i bezdomnych
spadający poziom bezrobocia
 wzrastający poziom bezrobocia w powiecie
wystarczająca wiedza osób bezrobotnych
wśród kobiet
o dostępnych ofertach pracy i wolnych
miejscach pracy
niewzrastająca liczba osób bezrobotnych
wymagających aktywizacji
wystarczająca wiedza osób bezrobotnych
o usługach poradnictwa zawodowego
oraz szkoleniach
możliwość ograniczania bezrobocia dzięki
środkom finansowym z funduszy zewnętrznych
(m.in. z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej)
efektywne działania służące integracji
społeczności lokalnej i przeciwdziałaniu
wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych i
ubogich
udział mieszkańców powiatu w działaniach
na rzecz ubogich
adekwatne do potrzeb działania na rzecz
zagrożonych i dotkniętych i zagrożonych
ubóstwem
dobrze rozpoznane zjawisko bezdomności
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 niewzrastająca liczba osób zagrożonych
bezdomnością
 wystarczająco rozpoznana sytuacja osób,
które otrzymały status uchodźcy






















Obszar RODZINA, DZIECKO I MŁODZIEŻ, PRZEMOC W RODZINIE
mocne strony
słabe strony
prowadzenie analiz potrzeb rodzin, dzieci
 brak możliwości kierowania sprawców
i młodzieży
przemocy w rodzinie do udziału w programach
korekcyjno - edukacyjnych
prowadzenie działań zapobiegających
 brak oferty organizacji pozarządowych
dysfunkcjom rodzin
działających na rzecz osób dotkniętych
deinstytucjonalizacja - rozwijanie rodzinnej
przemocą w rodzinie
pieczy zastępczej
wystarczający dostęp do poradnictwa
specjalistycznego dla rodzin wymagających
tej formy wsparcia
powstawanie grup i ośrodków wsparcia
dla rodzin i osób samotnie wychowujących
dzieci
rozwijanie sieci placówek wsparcia dziennego
dla dzieci i młodzieży
monitorowanie zapotrzebowania na opiekę
przedszkolną oraz szkolnictwo na poziomie
podstawowym i gimnazjalnym
odpowiednia baza dydaktyczna szkolnictwa
ponadgimnazjalnego na terenie powiatu
wystarczająca oferta zajęć pozalekcyjnych
kierowanie do dzieci i młodzieży oferty
spędzania czasu wolnego przez instytucje
powiatowe
współpraca z organizacjami pozarządowymi
działającymi na rzecz rodzin, dzieci
i młodzieży
propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei
wolontariatu
zapewnianie przez powiat wsparcia dzieciom
usamodzielnianym
dobrze przygotowana do pracy z osobami
dotkniętymi przemocą w rodzinie kadra
we wszystkich gminach powiatu
prowadzenie poradnictwa i interwencji
w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie we wszystkich gminach powiatu
zespoły interdyscyplinarne we wszystkich
gminach powiatu
uwrażliwianie społeczności lokalnej
na problemy przemocy w rodzinie
szanse
zagrożenia
dostateczne rozpoznanie potrzeb rodzin,
 wzrost liczby rodzin dysfunkcyjnych
dzieci i młodzieży w powiecie
 nieodpowiednia dostępność przedszkoli, szkół
dostateczna liczba rodzin zastępczych
podstawowych i gimnazjalnych
wystarczający zakres pomocy dla rodzin
 brak wpływu poradnictwa i interwencji
wymagających wsparcia w formie poradnictwa
na zmianę zachowań ofiar i sprawców
specjalistycznego
przemocy w rodzinie
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 wystarczająca oferta ośrodków wsparcia
dla rodzin i osób samotnie wychowujących
dzieci
 możliwość skorzystania z oferty placówek
wsparcia dziennego dla potrzebujących
wsparcia dzieci i młodzieży z terenu powiatu
 możliwość kontynuowania przez młodzież
nauki na poziomie ponadgimnazjalnym
 odpowiednia oferta zajęć pozalekcyjnych
w placówkach oświatowych
 wzrastająca liczba dzieci i młodzieży
korzystających z oferty spędzania czasu
wolnego
 istnienie organizacji pozarządowych
działających na rzecz rodzin, dzieci
i młodzieży
 wzrost zaangażowania dzieci i młodzieży
w wolontariat
 odpowiednie wsparcie dla dzieci
usamodzielnianych
 wystarczająca liczba osób pracująca
z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie
 niezwiększająca się liczba osób dotkniętych
przemocą w rodzinie wymagających
umieszczenia w ośrodkach wsparcia
 Zmniejszenie się społecznego przyzwolenia
na stosowanie przemocy w rodzinie














 niewielka liczba wolontariuszy wśród dzieci
i młodzieży
 zwiększająca się liczba osób wymagających
podjęcia działań interdyscyplinarnych
i korekcyjno – edukacyjnych
 brak organizacji pozarządowych zajmujących
się problemami przemocy w rodzinie

Obszar ZDROWIE, UZALEŻNIENIA, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
mocne strony
słabe strony
prowadzenie działań na rzecz poszerzenia
 brak współpracy z organizacjami
zakresu świadczeń medycznych
pozarządowymi w obszarze uzależnień
i przemocy w rodzinie
propagowanie zdrowego stylu życia
 brak działań monitorujących na terenie
działania samorządu powiatowego na rzecz
powiatu zapotrzebowanie na pomoc osobom
poprawy stanu środowiska naturalnego
mającym trudności w przystosowaniu się
prowadzenie działalności terapeutycznej
do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
i rehabilitacyjnej w obszarze uzależnień
zapewnianie rodzinom dotkniętym
problemami uzależnień dostępu do pomocy
prawnej i psychospołecznej
zapewnianie osobom uzależnionym
możliwości leczenia odwykowego
istnienie instytucji wsparcia dla osób
uzależnionych i współuzależnionych
prowadzenie przez placówki oświatowe
działań profilaktycznych, informacyjnych
i edukacyjnych w obszarze uzależnień wśród
dzieci i młodzieży
podejmowanie współpracy z instytucjami
(Policja, prokuratura, sąd) i organizacjami
pozarządowymi na rzecz przeciwdziałania
i ograniczenia przestępczości
prowadzenie przez samorząd działań na rzecz
poprawy stanu bezpieczeństwa w powiecie
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 realizowanie inwestycji mających na celu
zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa
na drodze
 zachęcanie mieszkańców do działań na rzecz
ochrony przeciwpożarowej, zwalczania klęsk
żywiołowych i innych zagrożeń
szanse
zagrożenia
 wystarczający zakres świadczeń medycznych  nieefektywne działania terapeutyczne
w powiecie
i rehabilitacyjne w obszarze uzależnień
 wzrastające zainteresowanie zdrowym trybem  brak organizacji pozarządowych działających
życia
w obszarze uzależnień
 rosnąca świadomość ekologiczna
 niewystarczająco rozpoznana sytuacja osób
mieszkańców
mających trudności w przystosowaniu się
 zapewnienie rodzinom dotkniętym
do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
problemami uzależnień dostępu do pomocy
psychospołecznej i prawnej
 dobrze rozpoznane zapotrzebowanie
na leczenie odwykowe
 funkcjonowanie grup wsparcia i instytucji
wsparcia dla osób uzależnionych
i współuzależnionych
 wzrastająca wśród dzieci i młodzieży
świadomość zagrożenia uzależnieniami
 wzrastająca wśród dzieci i młodzieży
świadomość negatywnego wpływu
przestępczości na życie społeczne
 efektywne działania na rzecz przeciwdziałania
i ograniczenia przestępczości
 wzrastające poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu
 angażowanie się mieszkańców w działania
na rzecz ochrony przeciwpożarowej,
zwalczania klęsk żywiołowych i innych
zagrożeń











Obszar STAROŚĆ
mocne strony
słabe strony
analizowanie sytuacji demograficznej
 brak analiz warunków codziennego
i struktury wiekowej mieszkańców
funkcjonowania osób starszych
informowanie osób starszych o dostępnych
formach pomocy
prowadzenie działań na rzecz wzmacniania
potencjału osób starszych
deinstytucjonalizacja – zapewnianie osobom
starszym dziennych form wsparcia oraz
większe zaangażowanie rodzin w opiekę nad
osobami starszymi
wychodzenie do osób starszych z ofertą
spędzania czasu wolnego
monitorowanie potrzeb w zakresie
całodobowej opieki nad osobami starszymi
uwrażliwianie społeczności lokalnej
na problemy osób starszych
prowadzenie działań umożliwiających
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osobom starszym kontynuowanie aktywności
zawodowej
 podejmowanie współpracy z organizacjami
pozarządowymi działającymi na rzecz osób
starszych
szanse
 wystarczająca wiedza osób starszych
o dostępnych formach pomocy
 możliwość uzyskania przez osoby starsze
pomocy ze strony rodziny
 odpowiedni dostęp osób starszych do małych
form pomocy (kluby seniora, dom dziennego
pobytu)
 dobra dostępność domów pomocy społecznej
z odpowiednim standardem usług
 brak zjawiska marginalizacji problemów
i potrzeb osób starszych
 odpowiednia oferta spędzania czasu wolnego
dla osób starszych
 możliwość kontynuowania aktywności
społecznej, edukacyjnej i zawodowej przez
osoby starsze
 istnienie organizacji pozarządowych
działających na rzecz osób starszych













zagrożenia
 wzrost liczby osób starszych
 nieodpowiednie warunki codziennego
funkcjonowania osób starszych

Obszar NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
mocne strony
słabe strony
monitorowanie liczby orzeczeń
 niewystarczająca oferta miejsc pracy dla osób
o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawnych
niepełnosprawności wydawanych
mieszkańcom powiatu
informowanie osób niepełnosprawnych
o przysługujących im prawach
oraz dostępnych formach pomocy
wystarczająca kadra pracowników
świadczących opiekę osobom
niepełnosprawnym
zapewnianie osobom niepełnosprawnym
dostępu do domów dziennego pobytu
udział w likwidowaniu barier utrudniających
codzienne życie osobom niepełnosprawnym
upowszechnianie wśród osób
niepełnosprawnych ofert pracy
oraz informacji o wolnych miejscach pracy
działania służące tworzeniu miejsc pracy
dla osób niepełnosprawnych
informowanie przedsiębiorców o refundacji
przez PFRON kosztów zatrudnienia osób
niepełnosprawnych
prowadzenie działań na rzecz wyrównywania
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
dotkniętych niepełnosprawności
prowadzenie działań mających na celu
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zwiększenie wśród mieszkańców powiatu
akceptacji osób niepełnosprawnych
podejmowanie współpracy z organizacjami
pozarządowymi działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych
szanse
zagrożenia
posiadanie przez osoby niepełnosprawne
 niewystarczająca w stosunku do potrzeb osób
wiedzy o przysługujących im prawach
niepełnosprawnych oferta domów dziennego
i dostępnych formach wsparcia
pobytu
wzrost społecznej akceptacji osób
 niewystarczająca oferta usług
niepełnosprawnych
rehabilitacyjnych
dobrze przygotowana kadra świadcząca
opiekę osobom niepełnosprawnym
wystarczająca wiedza osób
niepełnosprawnych o dostępnych ofertach
pracy i wolnych miejscach pracy
funkcjonowanie w powiecie podmiotów
ekonomii społecznej zatrudniających osoby
niepełnosprawne
wystarczająca wiedza przedsiębiorców o
możliwościach refundacji ze środków PFRON
kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych
możliwość wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży dotkniętych
niepełnosprawnością
wzrastające przekonanie społeczności powiatu
o potrzebie zapewnienia osobom
niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa
w życiu społecznym
istnienie organizacji pozarządowych
działających na rzecz osób niepełnosprawnych
Obszar KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI
mocne strony
słabe strony
INNE
wzrastający poziom i jakość życia mieszkańców
powiatu
 brak placówki terapeutycznej dla rodzin
z dziećmi przejawiającymi zaburzenia
uwzględnianie potrzeb mieszkańców
w zachowaniu
zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem
realizowanie społecznikowskich pasji
i rozwijanie zainteresowań przez mieszkańców
powiatu
realizacja działań propagujących wiedzę
o możliwościach podejmowania przez
mieszkańców inicjatyw lokalnych, tworzenia
NGO, podmiotów ekonomii społecznej
i partnerstw międzysektorowych
wspieranie aktywności gospodarczej
mieszkańców
zachęcanie mieszkańców do aktywnego
spędzania czasu wolnego
upowszechnianie wiedzy o możliwościach
uzyskania wsparcia z systemu pomocy
społecznej
wystarczające zabezpieczenie finansowe
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realizacji zadań pomocy społecznej
 pozyskiwanie dodatkowych środków
na realizację zadań z zakresu pomocy
społecznej, m.in. z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej
 podnoszenie przez pracowników pomocy
społecznej kwalifikacji zawodowych poprzez
udział w szkoleniach i różnych formach
doskonalenia zawodowego
 zachęcanie mieszkańców do aktywnego
uczestnictwa w kulturze
 inicjowanie wolontariatu
 podejmowanie współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz przedstawicielami
kościołów i związków wyznaniowych
szanse
zagrożenia
 wpływ inicjatyw samorządowych
 wzrastające zapotrzebowanie na wsparcie
na wzrastający poziom i jakość życia
ze strony systemu pomocy społecznej
mieszkańców powiatu
 otwarta na kwestie integracji i przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu społeczność lokalna
 aktywni społecznie mieszkańcy
 wystarczająca wiedza o możliwościach
podejmowania przez mieszkańców inicjatyw
lokalnych, tworzenia NGO, podmiotów
ekonomii społecznej i partnerstw
międzysektorowych
 wzrastająca aktywność gospodarcza
mieszkańców
 dostosowana do potrzeb baza rekreacyjno –
sportowa
 dobrze wykwalifikowana kadra pomocy
społecznej
 posiadanie przez mieszkańców wiedzy
o dostępnych formach wsparcia
 możliwość poszerzenia sieci placówek pomocy
społecznej w powiecie
 Podnoszenie skuteczności świadczonej pomocy
społecznej poprzez pozyskiwanie dodatkowych
środków na realizację zadań z zakresu pomocy
społecznej, m.in. z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej
 świadomość osób dorosłych co do możliwości
uzupełniania i podnoszenia poziomu
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
 wzrost liczby mieszkańców zainteresowanych
uczestnictwem w kulturze
 łagodzenie problemów społecznych poprzez
współpracę z organizacjami pozarządowymi
i przedstawicielami kościołów i związków
wyznaniowych
 wzrastające zainteresowanie mieszkańców
działalnością wolontarystyczną.
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18. SEKTOR POZARZĄDOWY
Organizacje pozarządowe są przejawem społeczeństwa obywatelskiego, jedną z form
aktywności społecznej. Odgrywają ważną rolę nie tylko w konsolidacji lokalnej społeczności,
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.
W 2014 roku w powiecie kościańskim istniało ponad 220 organizacji pozarządowych.
Poniższa tabela przedstawia wykaz organizacji pozarządowych z terenu powiatu
kościańskiego.
Tabela 47. Organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu kościańskiego

MIASTO KOŚCIAN
l.p.

Nazwa stowarzyszenia

Siedziba i adres
stowarzyszenia

1.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej

64-000 Kościan
Rynek 1

2.

Stowarzyszenie Kupców Ziemi Kościańskiej

64-000 Kościan
ul. Gostyńska 98

3.

Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego
Status organizacji pożytku publicznego

64-000 Kościan
ul. Bernardyńska 2

4.

Klub Rotary
w Kościanie

64-000 Kościan
ul. Traugutta 45

5.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie

64-000 Kościan
ul. Bernardyńska 2

6.

Stowarzyszenie Pomocy w Rehabilitacji Niepełnosprawnych
Psychicznie i Ruchowo „Klaudiusz”

64-000 Kościan
ul. Kościuszki 10

7.

Klub Abstynentów „Dromader”

64-000 Kościan
ul. Wyszyńskiego 12

8.

Stowarzyszenie Absolwentów
Gimnazjum i Liceum w Kościanie

64-000 Kościan
ul. Kościuszki 3

9.

Stowarzyszenie „Dać Pomoc”

64-000 Kościan
ul. Bączkowskiego 11a

10. Kościańskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Udaru
Mózgu

64-000 Kościan
ul. 27 Stycznia 1

11. Kościańskie Stowarzyszenie Amazonek „Hipolita”,

64-000 Kościan
ul. Bączkowskiego 11A
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12. Stowarzyszenie „Człowiek dla Człowieka”

64-000 Kościan
ul. Szczepanowskiego 1

13. Stowarzyszenie „Jesteśmy Wśród Was”

64-000 Kościan
ul. Gostyńska 52

14. Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych w Kościanie 64-000 Kościan
„Razem Łatwiej”
ul. Bernardyńska 2
Status organizacji pożytku publicznego
15. Stowarzyszenie Na Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym
„STOP ŚMIERCI”

64-000 Kościan
ul. Wielichowska 43

16. Stowarzyszenie Chór Męski „ARION” w Kościanie
Status organizacji pożytku publicznego

64-000 Kościan
ul. Tadeusza
Zawadzkiego 38

17. Porozumienie Ziemia Kościańska

64-000 Kościan
ul. Iwaszkiewicza 5

18. Stowarzyszenie Orkiestra Dęta „TON”
Status organizacji pożytku publicznego

64-000 Kościan
Bernardyńska 2

19. Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kościańskiej

64-000 Kościan
Ul. Bernardyńska 2

20. Stowarzyszenie Samorządowe Forum Demokratyczne

64-000 Kościan
Ul. Wyspiańskiego 6

21. Stowarzyszenie „SURSUM CORDA”

64-000 Kościan
Ul. Wyzwolenia 24

22. Stowarzyszenie „GRUPA ROWEROWA
IM. JANA PAWŁA II”

64-000 Kościan
os. Jagiellońskie 36/6

23. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością
Intelektualną „PATRZMY SERCEM”

64-000 Kościan
ul. M. Konopnickiej 1

24. Stowarzyszenie DODAJMY ŻYCIA DO LAT

64-000 Kościan
ul. W Maya 1

25. Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami

64-000 Kościan
ul. Wały Żegockiego 2

26. Stowarzyszenie Przyjaciół „RATAJCZAKA” w Kościanie

ul. Wielichowska 43a
64-000 Kościan

27. Stowarzyszenie „Porozumienie Samorządowe Ziemi
Kościańskiej”

ul. Wichrowa 2
64-000 Kościan

28.

L.p.
1.

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 1 im. Wandy
Chotomskiej w Kościanie
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Nazwa stowarzyszenia
Ochotnicza Straż Pożarna w Kościanie

os. Piastowskie 73
64-000 Kościan
Siedziba i adres
stowarzyszenia
64-000 Kościan
ul. Bączkowskiego 5

ODDZIAŁY I KOŁA STOWARZYSZEŃ
L.p.
1.

Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo - Kościan
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64-000 Kościan
ul. Wyszyńskiego 12
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2.

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze

3.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd Powiatowy
Kościan
Koło Polskiego Związku Niewidomych w Kościanie

4.
5.

Oddział Polskiego Towarzystwa Dyslekcji w Kościanie
Oddział Terenowy nr 72

6.

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Kościanie
Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Kościanie

7.
8.
9.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
Oddział Regionalny w Kościanie
Związek Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej
w Kościanie
STOWARZYSZENIA ZWYKŁE

l.p.
1.

Nazwa stowarzyszenia
Szkolny Klub Europejski KOLBERG

2.

Kościański Klub Piłki Stołowej

3.

Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka

4.

Sieć Komputerowa Aslan Net

5.

Kościańska Inicjatywa Obywatelska

64-000 Kościan
ul. Wały Żegockiego 2
64-000 Kościan
ul. Wały Żegockiego 2
64-000 Kościan
ul. Wały Żegockiego 2
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna
ul. Kościelna 5a
64-000 Kościan
64-000 Kościan
ul. Wały Żegockiego 2
64-000 Kościan
Pl. Wolności 21
64-000 Kościan
Wały Żegockiego 2
ul. Wały Żegockiego 2
64-000 Kościan
Siedziba i adres
stowarzyszenia
64-000 Kościan
Al. Kościuszki 3
64-000 Kościan
ul. Reymonta 8/3
64-000 Kościan
Piłsudskiego 23
64-000 Kościan
ul. Dąbrowskiego 1a
ul. Brzozowa 6
64-000 Kościan

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE
l.p.
Nazwa stowarzyszenia
1.
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”

2.

Uczniowski Klub Sportowy
„Czwórka”

3.

Uczniowski Klub Żeńskiej Piłki Siatkowej „UKŻPS” Kościan

4

Uczniowski Klub Sportowy „TROPS SPRAWNI - RAZEM” w
Kościanie
Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” Kościan

5.

98

Siedziba i adres
stowarzyszenia
Szkoła Podstawowa Nr 1
w Kościanie
ul. Mickiewicza 12
64-000 Kościan
Szkoła Podstawowa nr 4
w Kościanie
ul. 27 Stycznia 1
64-000 Kościan
Szkoła Podstawowa Nr 2
w Kościanie,
os. Piastowskie 47
64-000 Kościan
ul. Marii Konopnickiej 1
64-000 Kościan
os. Konstytucji 3 Maja
23/ 8
64-000 Kościan
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Liceum Ogólnokształcące
w Kościanie
Al. Kościuszki 3
64-000 Kościan
7. Uczniowski Klub Sportowy „KSM TĘCZA” w Kościanie
Os. Piastowskie 74
64-000 Kościan
8. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Kościanie
Os. Piastowskie 47
64-000 Kościan
9. Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Kościanie
Zespół Szkół Nr 3 w
Kościanie
ul. Wyzwolenia 24
64-000 Kościan
10. Uczniowski Klub Sportowy „SMECZ” w Kościanie
Al. Kościuszki 19
64-000 Kościan
11. Młodzieżowy Klub Sportowy „KASPA”
Zespół Szkół Nr 3 w
Kościanie
ul. Wyzwolenia 24
64-000 Kościan
KLUBY SPORTOWE DZIAŁAJĄCE W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY
NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
l.p.
Siedziba i adres
Nazwa stowarzyszenia
stowarzyszenia
1. Klub Sportowy „Sztafeta Ateńska” Kościan
Ul. Poznańska 100 ,
64-000 Kościan
2. Klub Sportowy „KOBRA JASS KOŚCIAN”
ul. Wojciech Maya 26
64-000 Kościan
3. Klub Bokserski im. Feliksa Stamma Kościan
ul. Żwirki i Wigury 50
64-000 Kościan
4. Klub Karate„Gottsu” Kościan
ul. Bernardyńska 2
64-000 Kościan
5. Klub Piłkarski „OBRA 1912” Kościan
ul. Wojciecha Maya 26
64-000 Kościan
6. Towarzystwo Sportowe Kościańska Liga Futsalu
Kościan
ul. Bernardyńska 2
64-000 Kościan
7. Klub Hokejowy WILKI
ul. Traugutta 7/6
64-000 Kościan
8. Akademia Futsal Club
ul. Bernardyńska 2
64-000 Kościan
9. Towarzystwo Sportowe Kręglarzy Kościańskich „Jedność”
ul. Bączkowskiego 30/1
64-000 Kościan
10. Stowarzyszenie „Klub Wujka Karola”
ul. Bukowa 31
64-000 Kościan
11. Klub Sportów Walki Nokaut Kościan
ul. Bernardyńska 2
64-000 Kościan
12. Klub Tańca Sportowego Poezja
ul. Bernardyńska 2
64-000 Kościan
STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ WPISANE DO REJESTRU SĄDOWEGO
l.p.
Siedziba i adres
Nazwa stowarzyszenia
stowarzyszenia
1. Kościański Klub Sportowy „Obra”
ul. Szpitalna 8
64-000 Kościan
2. Ognisko TKKF „Chemik” Kościan
ul. Przemysłowa 22
64-000 Kościan
6.

Uczniowski Klub Sportowy „HELLADA” Kościan
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3.

Towarzystwo Sportowe „Amator” Kościan

4.

Ludowy Klub Sportowy „Sana” Kościan

5.

Międzyszkolny Klub Sportowy „Tęcza” Kościan

6.

Kościański Klub Żeglarski

7.

Klub Bokserski im. Feliksa Stamma Kościan

8.

Klub Jeździecki „WSG”
Jeziorki-Osieczna
Stowarzyszenie Sportowe „Melkan”

9.

14.. Powiatowe Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe Kościan
15. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Kościan
16. Klub Sportowy „Kobra Jass Kościan”

ul. Sierakowskiego 16/4
64-000 Kościan
ul. Sienkiewicza 39
64-000 Kościan
ul. Wyzwolenia 24
64-000 Kościan
ul. Narutowicza 3
64-000 Kościan
ul. Sierakowskiego 14
64-000 Kościan
ul. Boczna 23
64-000 Kościan
Zespół Szkół nr 3
w Kościanie,
ul. Wyzwolenia 24
64-000 Kościan
ul. Gostyńska 38
64-000 Kościan
ul. Gostyńska 38
64-000 Kościan
ul.Wojciecha Maya 26
64-000 Kościan

GMINA KOŚCIAN
l.p. Nazwa stowarzyszenia
1.

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan

Siedziba i adres
stowarzyszenia
Oborzyska Stare
ul. Szkolna 1
64-000 Kościan

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
l.p. Nazwa stowarzyszenia
1.

OSP Choryń

2.

OSP Stary Lubosz

3.

OSP Wławie

4.

OSP Bonikowo

5.

OSP Spytkówki

6.

OSP Sierakowo

7.

OSP Racot

8.

OSP Wyskoć

9.

OSP Łagiewniki

Siedziba i adres
stowarzyszenia
Choryń
64-000 Kościan
Stary Lubosz
64-000 Kościan
Wławie
64-000 Kościan
Bonikowo
64-000 Kościan
Spytkówki
64-000 Kościan
Sierakowo
64-000 Kościan
Racot
ul. Kościańska 38
64-000 Kościan
Wyskoć
64-000 Kościan
Łagiewniki
64-000 Kościan
Stare Oborzyska
64-000 Kościan

10. OSP Oborzyska Stare
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11. OSP Turew

Turew
64-000 Kościan
Gryżyna
64-000 Kościan
Kurowo
64-000 Kościan
Kawczyn
64-000 Kościan
Kobylniki
64-000 Kościan
Kokorzyn
64-000 Kościan

12. OSP Gryżyna
13. OSP Kurowo
14. OSP Kawczyn
15. OSP Kobylniki
16. OSP Kokorzyn

l.p.

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE
Nazwa stowarzyszenia

Siedziba i adres
stowarzyszenia
1. Szkolny Klub Sportowy „Jantar”
Gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków w
Racocie
ul. Kościańska 9
64-000 Kościan
2. Uczniowski Klub Sportowy „Dyskobol”
Szkoła Podstawowa
w Starym Luboszu
ul, Kościańska 7
64-000 Kościan
3. Uczniowski Klub Sportowy „Rumak” Racot
Stadnina Koni Racot
Sp. Z o.o. ul. Dworcowa 5
64-005 Racot
4. Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” Kokorzyn
Szkoła Podstawowa
w Kiełczewie
Oddział Kokorzyn,
ul. Szkolna 1
64-000 Kościan
5. Uczniowski Klub Sportowy w Starych Oborzyskach
Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Starych
Oborzyskach
ul. Szklona 1
Stare Oborzyska
64-000 Kościan
6. Uczniowski Klub Sportowy „Tur” Turew
Turew
ul. Szkolna 19
64-000 Kościan
KLUBY SPORTOWE DZIAŁAJĄCE W FORMIE STOWRZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY
NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
l.p.
Nazwa stowarzyszenia
Siedziba i adres
stowarzyszenia
1. Ludowy Zespół Sportowy „Rywal-Ewmar” Kurza Góra
Kurza Góra
ul. Leśna 31
64-000 Kościan
2. Racocki Klub Jeździecki
Racot
ul. Dworcowa 5
64-000 Kościan
3. Piłkarski Klub Sportowy „Racot”
Racot
ul, Ogrodowa 3
64-000 Kościan
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4.

Klub Piłkarski „Olimpia”
Stary Lubosz

5.

Ludowy Zespół Sportowy „PIAST”
Spytkówki

6.

Racocki Klub Fitness „Fitneski”

7.

Ludowy Zespół Sportowy „JUNATRANS”

8.

Klub Sportowy „OLIMPIA"

Racot
ul. Kościańska 2
64-000 Kościan
Spytkówki
ul. Reymonta 37
64-000 Kościan
Racot
ul. Kościańska 9
64-000 Kościan
Oborzyska Stare
ul. Torowa 3
64-000 Kościan
Stary Lubosz
ul. Długa 53
64-000 Kościan

MIASTO I GMINA KRZYWIŃ
l.p. Nazwa stowarzyszenia
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Siedziba i adres
stowarzyszenia
Krzywińskie Towarzystwo Kulturalne
64-010 Krzywiń,
ul. Chłapowskiego 34
Stowarzyszenie Klub „Dom”
64-010 Krzywiń,
ul. Poprzeczna 2
Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Chorych Psychicznie i Mościszki 37
Ich Rodzin „Więź”
64-010 Krzywiń
Towarzystwo im. Mielchiora Wańkowicza
Jerka,
ul. Szkolna 5
64-010 Krzywiń
Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych”Pojezierze
Krzywiń
Krzywińskie”
ul. Rynek 1
64-010 Krzywiń
Towarzystwo Promocji Turystyki i Rekreacji WATRA
Lubiń
ul. Powstańców 23
64-010 Krzywiń
Towarzystwo Kolejowe Krzywińska Kolejka Drezynowa w
Lubiń
Lubiniu
ul. Powstańców 46
64-010 Krzywiń
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Nazwa stowarzyszenia
Siedziba i adres
stowarzyszenia
OSP Gierłachowo
Gierłachowo 40
64-010 Krzywiń
OSP Bielewo
Bielewo nr 23
64-010 Krzywiń
OSP Bieżyń
Bieżyń 113
64-010 Krzywiń
OSP Nowy Dwór
Nowy Dwór 18 A
64-010 Krzywiń
OSP Mościszki
Mościszki 41 A
64-010 Krzywiń
OSP Zbęchy Pole
Zbęchy Pole nr 48
64-010 Krzywiń
OSP Zbęchy
Zbęchy nr 66 A
64-010 Krzywiń
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8.

OSP Łuszkowo

9.

OSP Krzywiń

Łuszkowo nr 32
64-010 Krzywiń
ul. Kasztelańska 1
64-010 Krzywiń
Zgliniec 8
64-010 Krzywiń
Rąbiń
ul. Leśna 1
64-010 Krzywiń
Łagowo nr 14
64-010 Krzywiń
Lubiń
ul. Powstańców 42
64-010 Krzywiń
Jerka
os. Wincentego Witosa 20
64-010 Krzywiń
Kopaszewo
64-010 Krzywiń
Żelazno 85A
64-010 Krzywiń
Świniec nr 31 A
64-010 Krzywiń

10. OSP Zgliniec
11. OSP Rąbiń
12. OSP Łagowo
13. OSP Lubiń

14. OSP Jerka

15. OSP Kopaszewo
16. OSP Żelazno
17. OSP Świniec
STOWARZYSZENIA ZWYKŁE
l.p.
1.

l.p.

Siedziba i adres
stowarzyszenia
64-000 Kościan
Al. Kościuszki 3

Nazwa stowarzyszenia
Towarzystwo Rozwoju Żelazna
UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE
Nazwa stowarzyszenia

1.

Uczniowski Klub Sportowy „SPARTANIE”

2.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy LUBIŃ

3.

Uczniowski Klub Sportowy Bieżyń

4.

Uczniowski Klub Sportowy „Promień” Krzywiń

5.

Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ Krzywiń

l.p.
1.
2.

ODDZIAŁY I KOŁA STOWARZYSZEŃ
Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko
Oddział Wielkopolski w Lubiniu
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej
Oddział w Krzywiniu
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Siedziba i adres
stowarzyszenia
Zespół Szkół w Jerce
ul. Szkolna 5
64-010 Krzywiń
Zespół Szkół w Lubiniu
ul. Powstańców 23
64-010 Krzywiń
Bieżyń 111
64-010 Krzywiń
ul. Strzelecka 13
64-010 Krzywiń
ul. Gen. D.
Chłapowskiego 34
64-010 Krzywiń
Siedziba i adres
stowarzyszenia
ul. Mickiewicza 3
64-010 Lubiń
Łagowo 51
64-010 Krzywiń
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MIASTO I GMINA Śmigiel
l.p.

Nazwa stowarzyszenia

Siedziba i adres
stowarzyszenia
1. Kurkowe Bractwo Strzeleckie
Śmigiel
ul. Kościuszki 20
64-030 Śmigiel
2. Śmigielskie Towarzystwo Kulturalne
Śmigiel
ul. Kościuszki 20
64-030 Śmigiel
3. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Śmigiel
„Światło Nadziei”
ul. Kościuszki 20
64-030 Śmigiel
4. Stowarzyszenie Miłośników Folkloru „Żeńcy Wielkopolscy”
Nietążkowo
ul. Dudycza 4
64-030 Śmigiel
5. Stowarzysznie Wspierania Inicjatyw Lokalnych
Żegrówko
„Żegrowskie Dęby”
ul. Śmigielska 18
64-030 Śmigiel
6. Stowarzyszenie Przyjaciół Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej
Śmigiel
ul. Dworcowa 2
64-030 Śmigiel
7. Stowarzyszenie Wiatraki Wielkopolski
Śmigiel
ul. Kościuszki 20
64-030 Śmigiel
8. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych INGA
Śmigiel
ul. M. Konopnickiej 5
64-030 Śmigiel
9. Smigielskie Towarzystwo Miłośników Tańca
Śmigiel
Kościuszki 20
64-030 Śmigiel
10. Klub Abstynentów „NOWE ŻYCIE”
Czacz
Ul. Wielichowska 48a
64-030 Śmigiel
11. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowo
Nietążkowie
ul. Dudycza 4
64-030 Śmigiel
12. Partnerstwo Lokalne w Śmiglu
ul. T. Kościuszki 20
64-030 Śmigiel
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
l.p.
Nazwa stowarzyszenia
Siedziba i adres
stowarzyszenia
1. OSP Nowa Wieś
Nowa Wieś
ul. Śmigielska 52
64-030 Śmigiel
2. OSP Olszewo
Olszewo 10
64-030 Śmigiel
3. OSP Czacz
Czacz
ul. 27 Stycznia nr 1
64-030 Śmigiel
4. OSP Żegrówko
Żegrówko
64-030 Śmigiel
5. OSP Robaczyn
Robaczyn 43
64-030 Śmigiel
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6.

OSP Stare Bojanowo

7.

OSP Bronikowo

8.

OSP Karśnice

9.

OSP Karmin

Stare Bojanowo
ul. Główna 34A
64-030 Śmigiel
Bronikowo
ul. Morownicka 18
64-030 Śmigiel
Karśnice 90
64-030 Śmigiel
Karmin 38
64-030 Śmigiel
Machcin
64-030 Śmigiel
Wonieść
64-030 Śmigiel
Morownica
ul. Leśna 1
64-030 Śmigiel
Nietążkowo
ul. Boczna 15
64-030 Śmigiel
Śmigiel
ul. Powstańców
Wielkopolskich 4
64-030 Śmigiel
Spławie nr 42
64-030 Śmigiel
Sierpowo nr 12
64-030 Śmigiel

10. OSP Machcin
11. OSP Wonieść
12. OSP Morownica
13. OSP Nietążkowo
14. OSP Śmigiel

15. OSP Spławie
16. OSP Sierpowo
ODDZIAŁY I KOŁA STOWARZYSZEŃ
L.p.
1.

l.p.

Nazwa stowarzyszenia
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE
Nazwa stowarzyszenia

1.

Uczniowski Klub Sportowy „Grom” w Czaczu

2.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Starym Bojanowie

3.

Uczniowski Klub Sportowy „Junior”

4.

Uczniowski Klub Siatkarek Śmigiel
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Siedziba i adres
stowarzyszenia
ul. Kościuszki 38
64-030 Śmigiel
Siedziba i adres
stowarzyszenia
Szkoła Podstawowa
w Czaczu
Ul. Parkowa 2
64-030 Śmigiel
Stare Bojanowo
ul. Główna 34a
64-030 Śmigiel
Nietążkowo
ul. Dudycza 4
64-030 Śmigiel
Samorządowe
Gimnazjum i Szkoła
Podstawowa w Śmiglu
ul. M. Konopnickiej 5
64-030 Śmigiel
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KLUBY SPORTOWE DZIAŁAJĄCE W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY
NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
l.p.
Nazwa stowarzyszenia
Siedziba i adres
stowarzyszenia
1. Klub Sportowy Polonia Śmigiel
ul. M. Konopnickiej 5
64-030 Śmigiel
2. Ludowy Klub Sportowy „MAS-ROL” w Spławiu
Spławie 58
64-030 Śmigiel
3. Klub Sportowy
Wonieść – Świetlica
„ISKRA” Wonieść
Wiejska
64-030 Śmigiel
4. Stowarzyszenie Sportowe „PEGAZ”
ul. T. Kościuszki 20
64-030 Śmigiel
5. Włościański Klub Sportowy im. Ireneusza Maślińskiego
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kasprowicza
w Nietążkowie
ul. Dudycza 4
64-030 Śmigiel
6. Klub Sportowy „Pogoń 1929” Śmigiel
ul. Marii Konopnickiej 4
64-030 Śmigiel
7. Klub Sportów Walki Śmigiel
ul. Ogrodowa 33
64-030 Śmigiel
STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ WPISANE DO REJESTRU SĄDOWEGO
l.p.
1.
2.

Nazwa stowarzyszenia
Międzyzakładowy
Klub Sportowy ‘Pogoń - 1929” Śmigiel
Klub Sportowy Polonia Śmigiel

3.

Klub Kulturystyczny „Gryf”
Przysieka Polska

4.
5.

Ludowy Klub Sportowy „Mas-Rol”
Spławie
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Orlęta” Czacz

6.

Klub Szachowy „Wieża” Śmigiel

Siedziba i adres
stowarzyszenia
ul. M. Konopnickiej 4
64-030 Śmigiel
ul. M. Konopnickiej 5
64-030 Śmigiel
Przysieka Polska
ul. Główna 2
64-030 Śmigiel
Spławie 58
64-030 Śmigiel
ul. 27 Stycznia 1
64-030 Śmigiel
ul. Tadeusza Kościuszki
20, 64-030 Śmigiel

MIASTO I GMINA Czempiń
l.p.

Nazwa stowarzyszenia

1. Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempińskiej
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w
Jarogniewicach
3. Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze „Harfa”
4. Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych LOCK
5.

Stowarzyszenie PRO SCOLAM VITAE
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Siedziba i adres
stowarzyszenia
64-020 Czempiń
ul. Polna 1
64-020 Czempiń
ul. Poznańska 25
64-020 Czempiń
ul. Kolejowa nr 3
64-020 Czempiń
ul. Stęszewska 34
64-020 Czempiń
Gorzyczki 12
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6.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Chorych i Potrzebujących JASIEK

ul. 10 Lecia PKS-u 4/5
64-020 Czempiń

7.

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „SABAT” ze wsi
Gorzyczki

Gorzyczki 31/2
64-020 Czempiń

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Nazwa stowarzyszenia

l.p.
1.

OSP Borowo

2.

OSP Srocko Wielkie

3.

OSP Gorzyce

4.

OSP Gołębin Stary

5.

OSP Czempiń

6.

OSP Piotrowo

7.

OSP Słonin

8.

OSP Głuchowo

l.p.

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE
Nazwa stowarzyszenie

1.

Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec Borowo”

2.

Uczniowski Klub Sportowy „AS” w Czempiniu

Siedziba i adres
stowarzyszenia
Borowo 64/6
64-020 Czempiń
Srocko Wielkie 27
64-020 Czempiń
Gorzyce 9
64-020 Czempiń
Gołębin Stary 14/1
64-020 Czempiń
64-020 Czempiń
ul. Śremska 1
Piotrowo Pierwsze 25/18
64-020 Czempiń
Słonin 30
64-020 Czempiń
Głuchowo
os. Dobruckiego 6/4
64-020 Czempiń

Siedziba i adres
stowarzyszenia
Gimnazjum im.
Stanisława Kielicha
w Borowie
Borowo 76
64-020 Czempiń
Szkoła Podstawowa
w Czempiniu
ul. Kolejowa 3
64-020 Czempiń

KLUBY SPORTOWE DZIAŁAJĄCE W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY
NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1. Ludowy Zespół Sportowy w Głuchowie
Głuchowo
ul. Kościańska 2
64-020 Czempiń
2. Wiejski Klub Sportowy Piechanin
Piechanin 16/2
64-020 Czempiń
3. Czempiński Klub Sportowy „HELIOS” w Czempiniu
ul. Kolejowa 41
64-020 Czempiń
4. Klub Sportowy „Huragan” w Srocku Wielkim
Srocko Wielkie 13/2
64-020 Czempiń
5. Klub Sportowy „Fenix Team”
Borowo 2
64-020 Czempiń
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STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ WPISANE DO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Klub Jeździecki Gołębin Stary
Gołębin Stary 15
64-020 Czempiń
2.

Czempińskie Towarzystwo Tenisowe

ul. 24 Stycznia 25
64-020 Czempiń

3.

Klub Biegacza „Champion” Czempiń

ul. Mickiewicza 3
64-020 Czempiń

4.

Ludowy Zespół Sportowy Głuchowo

Głuchowo
ul. Kościańska 2
64-020 Czempiń

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE
l.p.

Siedziba i adres
stowarzyszenia
Gorzyczki 14
64-020 Czempiń

Nazwa stowarzyszenia

1.

Oaza Wiejska

2.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Czempiń

Nowy Gołębin 30
64-020 Czempiń

Dane Starostwa Powiatowego w Kościanie.

19. PODSUMOWANIE
Diagnoza

przeprowadzona

w

ramach

Strategii

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych Powiatu Kościańskiego obejmowała kilkanaście zagadnień i pozwoliła wskazać
poniżej przedstawione obszary problemowe.
Zmiany demograficzne, problem starzenia się ludności
Tendencje demograficzne notowane w ostatnim okresie w powiecie kościańskim mają
niekorzystny charakter. Populacja osób w wieku przedprodukcyjnym, a także produkcyjnym
ulega zmniejszeniu, powiększa się natomiast grupa osób w wieku poprodukcyjnym coraz
liczniej zasilana przez osoby kończące aktywność zawodową. Na koniec 2014 roku problem
starzenia się w największym stopniu dotykał mieszkańców gminy miejskiej Kościan, w której
osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły 19,8% ogółu ludności. Z perspektywy systemu
zabezpieczenia społecznego jest to o tyle ważne, że wymaga dostosowania do potrzeb osób
starszych oferty usług społecznych, w tym pomocy materialnej i rzeczowej, usług
medycznych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz oferty spędzania czasu wolnego.
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Niepełnosprawność
Procesy demograficzne zachodzące w powiecie, a szczególnie wzrastający udział osób
starszych w ogóle populacji, mogą przyczynić się do zwiększenia liczby osób
niepełnosprawnych. Starsze grupy wiekowe są bowiem bardziej narażone na ryzyko
niepełnosprawności. W 2014 roku z powodu niepełnosprawności z pomocy społecznej
w powiecie skorzystały 2 036 osób. Była to czwarta, co do liczby beneficjentów, przyczyna
udzielania wsparcia. Istotną przyczyną przyznawania pomocy była długotrwała lub ciężka
choroba. Z tego powodu w powiecie z pomocy społecznej skorzystało w 2014 roku 1 821
osób w rodzinach.
Nie ulega wątpliwości, że w związku z zakresem kompetencji samorządu
powiatowego należy zaprogramować działania, które z jednej strony będą łagodziły skutki
niepełnosprawności,

np. poprzez

systematyczne łamanie barier

architektonicznych,

komunikacyjnych i w porozumiewaniu się, a z drugiej ułatwiały poprzez rehabilitację powrót,
przynajmniej części osób niepełnosprawnych, na rynek pracy.

Rodzina, sytuacja dziecka
Analiza sytuacji rodzin mieszkających w powiecie kościańskim wykazała,
że do problemów, z którymi najczęściej się zmagają należą: ubóstwo, a także bezrobocie,
często będące przyczyną złej kondycji finansowej rodzin. Przeszkody w prawidłowym
funkcjonowaniu rodzin stanowią również dotykające mieszkańców patologie społeczne,
wśród nich najczęściej wymieniane uzależnienia i, w znacznie mniejszym stopniu, przemoc
w rodzinie, a także trudności opiekuńczo-wychowawcze czy z dostępem do wsparcia
specjalistycznego.
Jeśli chodzi o sytuację dzieci i młodzieży, grupie tej najbardziej doskwiera
ograniczona liczba alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w tym zajęć
pozalekcyjnych, świetlic, i innych miejsc spotkań, dóbr kultury. Na sytuację dziecka
w powiecie rzutują również problemy, z którymi zmagają się rodziny, tj. ubóstwo,
bezrobocie, dysfunkcje opiekuńczo-wychowawcze.
W działaniach samorządu powiatu kościańskiego szczególne znaczenie powinny mieć
również inicjatywy zabezpieczające sytuację dziecka, które musiało opuścić rodzinę. Należy
stawiać na opiekę rodzinną (rodziny zastępcze), a dopiero, gdy ta będzie niewystarczająca
na instytucjonalną (domy dziecka).
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Ubóstwo i bezrobocie, problemy zagrożenia marginalizacją i wykluczeniem społecznym
Niezależnie od wyliczanego statystycznie wzrostu poziomu dochodów i wydatków,
corocznie coraz większy odsetek ludności znajduje się poniżej granic ubóstwa – zarówno
opartych na miarach absolutnych, jak również relatywnych. Oznacza to, że coraz więcej
rodzin nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb oraz że zwiększa się stopień zróżnicowania
dochodowego w społeczeństwie. Długotrwałe ubóstwo (ubóstwo było w 2014 roku
pierwszym powodem korzystania z pomocy społecznej w powiecie kościańskim – 3 927 osób
w rodzinach) wymusza zmianę stylu życia rodziny, powoduje wzrost poczucia
beznadziejności i negatywnie wpływa na kierunek podejmowanych decyzji.
Ograniczenie możliwości zapewnienia potrzeb powoduje drastyczny spadek poziomu
życia rodziny i może prowadzić do powstawania następnych niekorzystnych zjawisk:
alkoholizmu, przemocy w rodzinie, osłabienia więzi rodzinnych czy nawet przestępczości.
Szczególne niepokojącym następstwem tego zjawiska jest dziedziczenie biedy.
Niwelowaniem skutków ubóstwa oraz łagodzeniem jego problemów zajmują się
przede wszystkim jednostki organizacyjne pomocy społecznej funkcjonujące na poziomie
gminnym, ale konieczne jest ich metodyczne i merytoryczne wsparcie w tych działaniach.
Problem ubóstwa częstokroć wiąże się z pozycją członków rodziny na rynku pracy,
która to z kolei silnie wpływa na sytuację finansową gospodarstw domowych i relacje
wewnątrz rodzin. Wśród problemów społecznych wymienianych przez respondentów
w badaniach przeprowadzonych dla potrzeb strategii, czołowe miejsce zajmował kompleks
problemów

wynikających

z

funkcjonowania

członków

rodzin

na

rynku

pracy.

W subiektywnym odczuciu bezrobocie znalazło się wysoko w hierarchii problemów,
co dowodzi, jak dotkliwie odczuwany jest to problem i jakie negatywne niesie skutki
dla kondycji finansowej, ale także psychicznej osób i rodzin, które się z nim zmagają. Dzieje
się tak niezależnie od sytuacji obiektywnej, bo tu wskaźniki pokazują nieco inną rangę tego
problemu – na koniec 2014 roku stopa bezrobocia w powiecie kościańskim wynosiła 6,7%,
udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił tylko 3,7%,
jednocześnie brak pracy był drugim powodem korzystania z pomocy społecznej (2 604 osoby
w rodzinach). Niepokojącym zjawiskiem, jeśli chodzi o kwestię bezrobocia w powiecie
jest wysoka reprezentacja kobiet wśród ogólnej liczby osób pozostających bez zatrudnienia;
na koniec 2014 roku liczba bezrobotnych kobiet wyniosła 1 171, co przełożyło się na 62,1%
wszystkich bezrobotnych w powiecie.
Odrębna kategoria problemów dotyczy poszczególnych grup społecznych, które z racji
niekorzystnie toczących się kolei losu, czynników mniej lub bardziej zawinionych,
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doświadczają szczególnie silnej ekspozycji na zagrożenie wykluczeniem społecznym.
W powiecie kościańskim, poza osobami i rodzinami zmagającymi się z ubóstwem,
bezrobociem, można wymienić rodziny dotknięte problemami wynikającymi ze starości
i niepełnosprawności.
Aktywność społeczna i obywatelska
Jakość i efektywność pracy szeroko rozumianych służb pomocowych oraz działalność
organizacji pozarządowych może mieć istotny wpływ na funkcjonowanie lokalnych
społeczności. Samorząd powiatu kościańskiego powinien rozwijać współpracę z sektorem
pozarządowym, aby móc w skuteczny sposób realizować nowatorskie rozwiązania
i występować o fundusze wspomagające rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych.
Nie należy równocześnie zapominać o dalszej profesjonalizacji służb publicznych,
a w szczególności pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
oraz Ośrodkach Pomocy Społecznej, którzy powinni stać się liderami i animatorami
rozwiązywania

lokalnych

problemów

społecznych.

Szkolenia,

rozwój

zawodowy

i zwiększone nakłady na służby społeczne powinny zaowocować zwiększoną efektownością
zawieranych kontraktów socjalnych, programowanych i realizowanych projektów socjalnych,
m.in. przy wykorzystaniu środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Uzyskane wyniki diagnozy problemów społecznych posłużyły do opracowania
założeń polityki powiatu kościańskiego na lata 2016-2020. Zostały one przedstawione
w części programowej Strategii.
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III. CZĘŚĆ PROGRAMOWA
1. MISJA, CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE, KIERUNKI DZIAŁAŃ
Misja samorządu, sformułowana w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020, jest następująca:

Powiat Kościański miejscem zrównoważonego rozwoju społeczności
dzięki działaniom podejmowanym przez lokalny samorząd
we współpracy z partnerami społecznymi
Wypełnienie przyjętej misji jest uwarunkowane realizacją przedstawionych na
kolejnych stronach celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań. Związek
misji z celami strategii i wyznaczonymi kierunkami działań przedstawia poniższy diagram.
Diagram 2. Związek misji z celami i kierunkami działań
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Cel strategiczny 1.:
Wspieranie rodzin oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży.

Cel operacyjne:
1.

Pomoc rodzinom w wypełnianiu podstawowych funkcji oraz dzieciom pozbawionym
opieki.

2.

Wsparcie dzieci i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym rozwoju, w tym
dotkniętych niepełnosprawnością.

3.

Pomoc wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze i placówki opiekuńczowychowawcze.

4.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie.

Kierunki działań do celu operacyjnego 1.:
1.

Wspieranie rodzin biologicznych w środowisku zamieszkania oraz udzielanie im pomocy
w przezwyciężaniu problemów, w tym opiekuńczo-wychowawczych i materialnych,
w szczególności poprzez współpracę z gminnymi jednostkami pomocy społecznej.

2.

Zintensyfikowanie i rozwijanie form pracy socjalnej z rodzinami.

3.

Zwiększenie liczby asystentów rodziny.

4.

Zapewnienie rodzinom i osobom samotnie wychowującym dzieci szerszego dostępu do
specjalistycznego poradnictwa (w szczególności, psychologicznego, pedagogicznego,
terapeutycznego i prawnego).

5.

Opracowywanie i realizowanie programów i projektów na rzecz rodziny i dziecka, w tym
współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, np. z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej.

6.

Zwiększenie liczby żłobków i placówek przedszkolnych w gminach powiatu.

7.

Prowadzenie działań w zakresie propagowania idei rodzicielstwa zastępczego oraz
rozwijanie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez pozyskiwanie i szkolenie kandydatów do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz szkolenie już funkcjonujących rodzin
zastępczych i tworzenie rodzin zawodowych.

8.

Utworzenie placówki terapeutycznej dla rodzin z dziećmi przejawiającymi zaburzenia
zachowania i emocji.

9.

Realizowanie inicjatyw wspierających osoby samotnie wychowujące dzieci, m.in. pomoc
i wsparcie w unormowaniu kontaktów między rodzicem a dzieckiem, bezpłatne wsparcie
psychologiczne i prawne, zapewnienie dostępu do mediacji.
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Kierunki działań do celu operacyjnego 2.:
1.

Podnoszenie jakości kształcenia w placówkach oświatowych, m.in. poprzez doskonalenie
kadr nauczycielskich oraz doposażenie szkół.

2.

Zwiększenie dostępności wsparcia specjalistycznego (pedagogicznego, psychologicznego,
logopedycznego, terapeutycznego) dla dzieci i młodzieży.

3.

Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci z rodzin ubogich w gminach powiatu, 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.

4.

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz organizowanie oferty
edukacyjnej dla uczniów uzdolnionych z uwzględnieniem zasady równych szans płci.

5.

Rozwijanie w gminach powiatu sieci placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży.

6.

Zwiększenie dostępności kształcenia dla uczniów niepełnosprawnych m.in. poprzez
tworzenie grup i klas integracyjnych, prowadzenie nauczania indywidualnego oraz
likwidowanie barier architektonicznych.

7.

Zapewnienie rodzinom dzieci niepełnosprawnych szerszego dostępu do poradnictwa.

8.

Promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz
zwiększanie do nich dostępu, m.in. poprzez poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych.

9.

Zintegrowanie działań na rzecz rodziny i dziecka w powiecie poprzez stałą współpracę
placówek oświatowo-wychowawczych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, jednostek
pomocy społecznej i służby zdrowia, sądu rejonowego i kuratorów sądowych, policji,
organizacji pozarządowych i kościoła.

10. Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Kierunki działań do celu operacyjnego 3.:
1.

Przyznawanie pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych pomocy, w tym pieniężnej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki,
rzeczowej

na

zagospodarowanie

oraz

w

uzyskaniu

odpowiednich

warunków

mieszkaniowych.
2.

Zintensyfikowanie pracy socjalnej z dziećmi usamodzielnianymi oraz zapewnienie im
dostępu do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
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3.

Udzielanie pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.

4.

Określenie potrzeb w zakresie mieszkań chronionych dla osób opuszczających rodziny
zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz możliwości ich zabezpieczenia;
podejmowanie współpracy na tym polu z samorządami gminnymi.

Kierunki działań do celu operacyjnego 4.:
1.

Zwiększenie w gminach powiatu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

2.

Zapewnienie w gminach powiatu szerszego dostępu do bezpłatnego poradnictwa
i wsparcia psychologicznego, prawnego i społecznego dla rodzin dotkniętych
problemami alkoholowymi, narkomanii i przemocy w rodzinie.

3.

Zintensyfikowanie w gminach powiatu profilaktycznej działalności informacyjnej,
edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
narkomanii i przemocy w rodzinie, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży.

4.

Wspieranie i rozwój ruchów samopomocowych i grup wsparcia dla osób dotkniętych
problemami alkoholowymi, narkomanii i przemocy w rodzinie.

5.

Prowadzenie terapii rodzinnej, tworzenie grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

6.

Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

7.

Prowadzenie w gminach powiatu poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

8.

Opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie.

9.

Zintensyfikowanie działalności zespołów interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie
w gminach powiatu.

10. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób
i rodzin dotkniętych uzależnieniami i przemocą.
Czas realizacji działań:
Działania ciągłe w latach 2016-2020.
Podmioty odpowiedzialne za realizację działań:
Starosta Powiatu, Rada Powiatu, Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie

i

inne

jednostki

organizacyjne

ponadgimnazjalnego.
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Partnerzy w realizacji działań:
Ośrodki pomocy społecznej, placówki przedszkolne, oświatowe szczebla podstawowego
i gimnazjalnego, placówki kulturalne, jednostki sportowo-rekreacyjne, placówki opiekuńczowychowawcze wsparcia dziennego, żłobki, placówki służby zdrowia, gminne komisje
rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodki leczenia uzależnień, ośrodki wsparcia,
w tym hostel, sąd rejonowy, kuratorzy sądowi, policja, organizacje pozarządowe, kościół,
społeczność lokalna.
Źródła finansowania działań:
Budżety samorządowe (powiatowy, gminny) i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in.
fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje pozarządowe, sponsorzy
indywidualni (krajowi i zagraniczni).

Prognoza zmian:
Sprawnie funkcjonujący system wsparcia rodzin, dzieci i młodzieży, uprzedzający sytuacje
kryzysowe i zapewniający różnorodne formy pomocy, m.in. w kształceniu i wszechstronnym
rozwoju. W momencie wystąpienia kryzysu w rodzinie, system przyjmuje funkcje ratownicze
i opiekuńcze, nie pozostawiając rodziny i dziecka z własnymi problemami, wspiera także
osoby usamodzielniane. Sprawny system profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
oraz przemocy w rodzinie.
Wskaźniki monitoringowe:


liczba rodzin objętych przez OPS-y wsparciem,



liczba rodzin objętych pracą socjalną,



liczba osób objętych poradnictwem specjalistycznym oraz liczba porad,



liczba opracowanych i realizowanych programów i projektów na rzecz rodziny i dziecka,



liczba asystentów rodziny,



liczba rodzin zastępczych,



liczba żłobków,



liczba placówek przedszkolnych,



liczba nauczycieli doskonalących swoje kwalifikacje zawodowe,



liczba doposażonych placówek oświatowych,



liczba dzieci objętych wsparciem specjalistycznym,



liczba dzieci z rodzin ubogich objętych wsparciem,
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liczba przedsięwzięć służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,



liczba zajęć edukacyjnych dla uczniów uzdolnionych,



liczba dzieci korzystających ze świetlic,



liczba grup i klas integracyjnych,



liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym,



liczba zlikwidowanych barier architektonicznych,



liczba rodzin dzieci niepełnosprawnych korzystających z poradnictwa,



liczba osób usamodzielnianych objętych wsparciem pieniężnym i rzeczowym,



liczba osób usamodzielnianych objętych pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków
mieszkaniowych,



liczba dzieci usamodzielnianych objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,



liczba osób usamodzielnianych, którym udzielono pomocy w uzyskaniu zatrudnienia,



liczba dostępnych mieszkań chronionych,



liczba osób uzależnionych objętych pomocą terapeutyczną,



liczba rodzin objętych wsparciem psychologicznym, prawnym oraz z systemu pomocy
społecznej z powodu alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie,



liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie objętych pomocą w ramach ośrodków
wsparcia,



liczba udzielonych porad w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,



liczba przeprowadzonych interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,



liczba osób objętych oddziaływaniem zespołów interdyscyplinarnych.
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Cel strategiczny 2.:
Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele operacyjne:
1.

Wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

2.

Pomoc ubogim, zagrożonym bezdomnością i bezdomnym.

Kierunki działań do celów operacyjnych 1-2.:
1.

Udzielanie przez Powiatowy Urząd Pracy pomocy w znalezieniu pracy bezrobotnym
i poszukującym pracy (w szczególności osobom młodym i osobom powyżej 45 lat)
poprzez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc
w aktywnym poszukiwaniu pracy.

2.

Poszerzenie oferty szkoleń dla osób bezrobotnych.

3.

Zapewnienie osobom bezrobotnym bezpłatnego wsparcia psychologicznego i prawnego.

4.

Kontynuowanie przez Powiatowy Urząd Pracy współpracy z gminami w zakresie
upowszechniania ofert pracy, informacji o wolnych miejscach pracy, usługach
poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych i stażach
oraz organizacji robót publicznych, prac interwencyjnych i zatrudnienia socjalnego.

5.

Prowadzenie w gminach powiatu pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi, ubogimi
i bezdomnymi, w tym w oparciu o kontrakt socjalny.

6.

Zmniejszanie skutków bezrobocia, ubóstwa i bezdomności poprzez przyznawanie
i wypłacanie przez Powiatowy Urząd Pracy zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu
bezrobocia oraz udzielanie przez Ośrodki Pomocy Społecznej pomocy finansowej
i rzeczowej (w tym w postaci dożywiania i odzieży) z tytułu bezrobocia, ubóstwa
i bezdomności.

7. Opracowanie, realizacja lub współudział w realizacji programów celowych i osłonowych
na rzecz zagrożonych i dotkniętych ubóstwem; wspieranie lokalnych programów na rzecz
aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
8.

Dostosowywanie kierunków kształcenia w powiecie do potrzeb lokalnego rynku pracy
oraz promowanie wśród młodzieży idei planowania rozwoju zawodowego.

9.

Udzielanie przez Powiatowy Urząd Pracy pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu
pracowników poprzez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację
zawodową.
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10. Promowanie w powiecie podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, centra
integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej).
11. Promowanie powiatu w celu pozyskania inwestorów mogących utworzyć nowe miejsca
pracy; przygotowywanie terenów pod pozarolniczą działalność gospodarczą, oferowanie
ulg podatkowych dla inwestorów.
12. Zwiększenie w gminach powiatu liczby mieszkań socjalnych.
13. Tworzenie w gminach powiatu noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.
14. Zapewnienie osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością bezpłatnego poradnictwa
prawnego.
15. Opracowywanie i realizacja indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności.
16. Zatrudnienie steet-workerów.
17. Opracowywanie i realizacja przez instytucje integracji i pomocy społecznej oraz rynku
pracy projektów w zakresie aktywizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Pracy.
18. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób
bezrobotnych, ubogich i bezdomnych oraz z kościołem.
Czas realizacji działań:
Działania ciągłe w latach 2016-2020.
Podmioty odpowiedzialne za realizację działań:
Starosta Powiatu, Rada Powiatu, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie i inne jednostki organizacyjne powiatu, w tym placówki
oświatowe szczebla ponadgimnazjalnego.
Partnerzy w realizacji działań:
Ośrodki pomocy społecznej, inwestorzy, lokalni przedsiębiorcy, noclegownie i schroniska
spoza powiatu, organizacje pozarządowe, kościół, społeczność lokalna.
Źródła finansowania działań:
Budżety samorządowe (powiatowy, gminny) i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in.
fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje pozarządowe, sponsorzy
indywidualni (krajowi i zagraniczni).
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Prognoza zmian:
Wzrost liczby osób zaktywizowanych. Zmniejszenie bezrobocia. Wzrost liczby podmiotów
ekonomii społecznej oraz inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. Złagodzenie skutków
ubóstwa. Zmniejszenie liczby osób zagrożonych bezdomnością. Podniesienie jakości usług
świadczonych przez Powiatowy Urzędu Pracy.
Wskaźniki monitoringowe:


liczba osób bezrobotnych w powiecie,



liczba osób bezrobotnych objętych różnymi formami wsparcia przez Powiatowy Urząd
Pracy,



liczba osób bezrobotnych, ubogich i bezdomnych objętych pracą socjalną,



liczba osób objętych kontraktami socjalnymi,



liczba beneficjentów systemu pomocy społecznej objętych wsparciem z powodu
bezrobocia, ubóstwa i bezdomności,



ilość żywności pozyskanej z banków żywności,



liczba podmiotów ekonomii społecznej,



liczba pracodawców, którym Powiatowy Urząd Pracy udzielił wsparcia,



liczba mieszkań socjalnych,



liczba osób objętych indywidualnymi programami wychodzenia z bezdomności,



liczba steet-workerów,



liczba osób bezdomnych, którym zapewniono schronienie.
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Cel strategiczny 3.:
Zwiększenie udziału osób starszych i niepełnosprawnych w życiu społecznym
i zawodowym.

Cele operacyjne:
1. Usprawnianie osób starszych i zapewnienie im właściwej opieki.
2. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób
niepełnosprawnych.
Kierunki działań do celu operacyjnego 1.:
1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami starszymi.
2. Udzielanie przez Ośrodki Pomocy Społecznej pomocy finansowej i rzeczowej osobom
starszym.
3. Rozwijanie środowiskowych form wsparcia osób starszych, w tym poprawianie
dostępności i jakości usług opiekuńczych, zaspokajanie potrzeb kulturalno-społecznych,
rekreacyjnych i edukacyjnych m.in. poprzez organizowanie spotkań integracyjnych,
tworzenie klubów seniora i dziennych domów pobytu.
4. Poszerzenie oferty Uniwersytetu Trzeciego Wieku, upowszechnianie wśród osób starszych
różnych form kształcenia i samokształcenia.
5. Inicjowanie i wspieranie programów na rzecz wyrównywania szans osób starszych
w środowisku lokalnym.
6. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób
starszych oraz z kościołem.
7. Pozyskiwanie wolontariuszy mogących wspierać osoby starsze w codziennym życiu.
Kierunki działań do celu operacyjnego 2.:
1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi.
2. Udzielanie przez Ośrodki Pomocy Społecznej pomocy finansowej i rzeczowej osobom
niepełnosprawnym.
3. Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.
4. Zwiększanie dostępu osób niepełnosprawnych do turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu
rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych.
5. Likwidowanie barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, w tym
w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych oraz w obiektach użyteczności publicznej.
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6. Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do różnorodnych form poradnictwa
specjalistycznego, w tym psychologicznego, prawnego i zawodowego.
7. Wspieranie pracodawców w tworzeniu i wyposażaniu stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych; wskazywanie im korzyści wynikających z zatrudnienia tych osób.
8. Promowanie w powiecie podmiotów ekonomii społecznej, np. spółdzielni socjalnych
mogących zatrudniać osoby niepełnosprawne.
9. Rozwijanie oferty warsztatów terapii zajęciowej.
10. Zapewnienie udziału osób niepełnosprawnych w sporcie, kulturze i turystyce.
11. Opracowanie i realizacja projektów z zakresu aktywizacji i integracji społecznej osób
niepełnosprawnych, w tym współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz funduszy Unii Europejskiej.
12. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz z kościołem.
13. Pozyskiwanie wolontariuszy mogących świadczyć pomoc osobom niepełnosprawnym.

Czas realizacji działań:
Działania ciągłe w latach 2016-2020.
Podmioty odpowiedzialne za realizację działań:
Starosta Powiatu, Rada Powiatu, Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie i inne jednostki organizacyjne powiatu, w tym Powiatowy Urząd Pracy, Domy
Pomocy Społecznej.
Partnerzy w realizacji działań:
Ośrodki pomocy społecznej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
placówki kulturalne i służby zdrowia, jednostki sportowo-rekreacyjne, lokalni pracodawcy,
organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, kościół, społeczność lokalna.
Źródła finansowania działań:
Budżety samorządowe (powiatowy, gminny) i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in.
fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje pozarządowe, sponsorzy
indywidualni (krajowi i zagraniczni).
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Prognoza zmian:
Zwiększenie udziału seniorów i osób dotkniętych niepełnosprawnością w życiu społecznym
i zawodowym. Podniesienie jakości świadczonych im usług. Ułatwienie dostępu do informacji
o możliwych formach wsparcia. Zwiększenie liczby osób usprawnionych i zatrudnionych.
Rozszerzenie wolontariatu.
Wskaźniki monitoringowe:


liczba osób w wieku poprodukcyjnym,



liczba osób, którym Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności wydał
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,



liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych pracą socjalną,



liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych wsparciem z systemu pomocy
społecznej,



liczba osób objętych usługami opiekuńczymi,



liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi,



liczba osób objętych ofertą klubów seniora i domów dziennego pobytu,



liczba

osób

objętych

dofinansowaniem

na

zakup

sprzętu

rehabilitacyjnego,

ortopedycznego i środków pomocniczych,


liczba osób korzystających z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,



liczba zlikwidowanych barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,



liczba osób niepełnosprawnych objętych poradnictwem specjalistycznym,



liczba nowo utworzonych i wyposażonych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,



liczba osób objętych pomocą w ramach warsztatów terapii zajęciowej,



liczba opracowanych i zrealizowanych projektów z zakresu aktywizacji i integracji
społecznej osób niepełnosprawnych oraz liczba osób nimi objętych,



liczba przedsięwzięć realizowanych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi,



liczba wolontariuszy wspierających osoby starsze lub niepełnosprawne.
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Cel strategiczny 4.:
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w powiecie.

Cele operacyjne:
1.

Przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich.

2.

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Kierunki działań do celów operacyjnych 1-2.:
1. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych w placówkach
oświatowych; włączanie w ich realizację policjantów.
2. Podejmowanie w powiecie przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych poświęconych
przestępczości i jej skutkom (akcje, kampanie, turnieje).
3. Patrolowanie i wizytowanie miejsc publicznych w powiecie.
4. Podejmowanie przez jednostki powiatowe i gminne oraz mieszkańców powiatu
współpracy z policją, prokuraturą rejonową, sądem rejonowym, kuratorami sądowymi
i organizacjami pozarządowymi 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 i dróg
gminnych, budowę przydrożnych chodników, przejść dla pieszych i oświetlenia.
Czas realizacji działań:
Działania ciągłe w latach 2016-2020.
Podmioty odpowiedzialne za realizację działań:
Starosta Powiatu, Rada Powiatu, Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie i inne jednostki organizacyjne powiatu, w tym placówki oświatowe szczebla
ponadgimnazjalnego.
Partnerzy w realizacji działań:
Policja, prokuratura rejonowa, sąd rejonowy, kuratorzy sądowi, ośrodki pomocy społecznej,
placówki oświatowe szczebla podstawowego i gimnazjalnego, placówki kulturalne, jednostki
sportowo-rekreacyjne, placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego, placówki
służby zdrowia, organizacje pozarządowe, społeczność lokalna.
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Źródła finansowania działań:
Budżety samorządowe (powiatowy, gminny) i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in.
fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje pozarządowe, sponsorzy
indywidualni (krajowi i zagraniczni).

Prognoza zmian:
Zmniejszenie przestępczości, w tym wśród nieletnich. Poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży
na temat zagrożenia przestępczością i jej skutków. Zwiększenie stanu bezpieczeństwa w
powiecie, w tym bezpieczeństwa na drodze.
Wskaźniki monitoringowe:


liczba popełnionych i wykrytych przestępstw,



liczba ujawnionych nieletnich sprawców przestępstw,



liczba opracowanych i realizowanych programów profilaktyczno-edukacyjnych,



liczba przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych,



liczba wspólnych przedsięwzięć różnych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania
przestępczości,



liczba alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,



liczba zrealizowanych inwestycji w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze.
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Cel strategiczny 5.:
Zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej.

Cele operacyjne:
1.

Rozwój kadr i służb pomocowych oraz rozwijanie infrastruktury socjalnej.

2.

Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego.

Kierunki działań do celu operacyjnego 1.:
1. Rozwijanie kadr pomocy społecznej w powiecie i w gminach, m.in. poprzez utrzymanie
zgodnej z zapisami ustawy o pomocy społecznej liczby pracowników socjalnych
zatrudnionych w OPS-ach; zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
asystentów rodziny, pracowników socjalnych oraz terapeutów.
2. Ustawiczne dokształcanie kadr pomocy społecznej w powiecie i w gminach poprzez
zapewnienie udziału w szkoleniach i konferencjach, dostępu do literatury fachowej oraz
zachęcanie do podjęcia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego.
3. Świadczenie doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek pomocy
społecznej z powiatu.
4. Rozwijanie infrastruktury socjalnej w powiecie i w gminach wschodzących w jego skład
poprzez poszerzenie oferty już działających jednostek.
5. Utworzenie Ośrodka Terapeutyczno-Interwencyjnego.
6. Projektowanie i wdrażanie nowych instrumentów i usług służących podniesieniu jakości
świadczonej pomocy.
7. Upowszechnianie informacji o możliwościach uzyskania i dostępnych formach świadczeń
pomocowych, m.in. przez sieć Internet.
Kierunki działań do celu operacyjnego 2.:
1. Nawiązywanie i rozwijanie współpracy z sektorem pozarządowym oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego (także na poziomie gminnym),
w szczególności działającymi w obszarze polityki społecznej.
2. Zlecanie przez samorządy gminne i powiatowy zadań z zakresu polityki społecznej
organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
3. Wspieranie lokalowe organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
promowanie ich działalności oraz udzielanie im pomocy w nawiązaniu współpracy
międzynarodowej oraz w pozyskiwaniu środków z innych niż budżet powiatu źródeł
finansowania.
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4. Wspieranie inicjatyw społecznych
5. Propagowanie idei wolontariatu oraz pozyskiwanie wolontariuszy do udziału w realizacji
zadań dotyczących rozwiązywania problemów społecznych.
Czas realizacji działań:
Działania ciągłe w latach 2016-2020.
Podmioty odpowiedzialne za realizację działań:
Starosta Powiatu, Rada Powiatu, Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, inne powiatowe jednostki pomocy społecznej.
Partnerzy w realizacji działań:
Ośrodki pomocy społecznej i inne gminne jednostki pomocy społecznej, Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego, kościół, społeczność lokalna.
Źródła finansowania działań:
Budżety samorządowe (powiatowy, gminny, wojewódzki) i centralny, fundusze zewnętrzne,
m.in. fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje pozarządowe,
sponsorzy indywidualni (krajowi i zagraniczni).

Prognoza zmian:
Profesjonalna kadra pomocy społecznej. Wysoka jakość świadczonych usług. Zróżnicowane
formy współpracy z sektorem pozarządowym. Większa aktywność mieszkańców powiatu,
wzrost świadomości własnych możliwości i potencjału (wzrastająca liczba inicjatyw
lokalnych).
Wskaźniki monitoringowe:


liczba pracowników socjalnych,



liczba szkoleń, w których uczestniczyła kadra pomocy społecznej,



liczba osób, które ukończyły specjalizację w zawodzie pracownika socjalnego,



liczba nowych instrumentów i usług służących podniesieniu jakości świadczonej pomocy
oraz liczba osób nimi objętych,



liczba jednostek pomocy społecznej, które poszerzyły ofertę świadczonych usług,
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liczba organizacji pozarządowych, z którymi nawiązano współpracę,



liczba wspieranych przez samorządy organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii
społecznej,



liczba inicjatyw społecznych,



liczba wolontariuszy.
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2. WDROŻENIE STRATEGII, MONITOROWANIE JEJ REALIZACJI
Koordynatorem realizacji działań wyznaczonych w Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020 będzie Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. Działania te będą podejmowane przez wskazane
powyżej podmioty zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, ujętym w opracowywanych
corocznie planach działań.
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 starosty, a w jego skład wejdą
m.in.: przedstawiciele podmiotów realizujących strategię i współdziałających w jej realizacji,
w tym pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz jednostek mu podległych.
Zasady działania zespołu zostaną określone zarządzeniem starosty.
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 powiecie przekaże staroście 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 m.in.
sformułowane pod każdym celem strategicznym 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
powiatu 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
monitorowania dokumentu będą mogły zostać zidentyfikowane nowe wskaźniki, które
w odpowiedni sposób będą charakteryzowały przebieg realizacji podejmowanych działań.
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3. RAMY FINANSOWE
Ustawa o pomocy społecznej (Art. 16b ust. 2 pkt 3 podpunkt c) nakłada obligatoryjny
wymóg określenia ram finansowych Strategii. Są one przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 48. Ramy finansowe strategii na lata 2016-2020
szacunkowa wielkość wydatków (w tys. złotych) w latach:
2016

2017

2018

2019

2020

11.534.600

11.724.400

11.900.300

12.061.400

12.259.900

Poniżej przedstawiono wykres prezentujący skalę wydatków zaplanowanych w ramach
finansowych Strategii.
Wykres 25. Szacunkowa wielkość wydatków (w tys. zł) w poszczególnych latach.
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4. PROGRAMY I PROJEKTY
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościańskiego będzie
skuteczna, o ile przedstawiciele samorządu lokalnego znajdą zasoby umożliwiające
opracowanie i realizację programów i projektów zgodnych z przyjętymi w dokumencie
działaniami. Programy i projekty można realizować w okresach rocznych, dłuższych lub
krótszych, w zależności od ich charakteru. Mogą one być przyjmowane stosownymi
uchwałami przez radę i powinny stanowić załączniki do niniejszej strategii.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościańskiego na lata
2016-2020 będzie realizowana w szczególności poprzez poniżej wymienione programy:


Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej,



Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,



Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego,



Program współpracy powiatu kościańskiego z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

4.1. PROJEKTY
Prezentowane poniżej projekty powstały w trakcie prac nad strategią. Ich autorami są
przedstawiciele instytucji działających w powiecie w obszarze polityki społecznej. Projekty
stanowią „bank pomysłów”, tzn. ich realizacja jest wskazana, ale możliwa będzie dopiero
wtedy, gdy ich wnioskodawcy pozyskają niezbędne środki finansowe.
Projekt 1. „Aktywna Gmina Czempiń”
Wnioskodawca projektu
Gmina Czempiń (Ośrodek Pomocy Społecznej)
Cel główny projektu
Aktywizacja społeczna i zawodowa
Cele szczegółowe projektu


uzyskanie lub zwiększenie motywacji oraz nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
trudnych



podniesienie samooceny



przywrócenie sprawności psycho - fizycznej

Miejsce realizacji projektu
Województwo wielkopolskie, powiat kościański, gmina Czempiń
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Beneficjenci projektu
Osoby bezrobotne – klienci OPS w Czempiniu
Czas realizacji projektu
01.01.2016 – 31.12.2016.

Projekt 2. „Utworzenie placówki interwencyjno – terapeutycznej”
Wnioskodawca projektu
PCPR w Kościanie
Cel główny projektu
Poszerzenie systemu wspierania rodzin dysfunkcyjnych oraz stworzenie systemu pomocy
terapeutycznej dla rodzin dysfunkcyjnych i dzieci z zaburzeniami
Cele szczegółowe projektu


poszerzenie systemu wspierania dzieci i rodzin



stworzenie infrastruktury interwencyjno – terapeutycznej



zatrudnienie specjalistów

Miejsce realizacji projektu
Budowa lub adaptacja lokalu wskazanego przez Powiat lub samorząd gminny
Beneficjenci projektu


rodziny i osoby dysfunkcyjne



rodziny dotknięte zjawiskiem przemocy



dzieci z zaburzeniami zachowań i emocji



sprawcy przemocy



społeczeństwo lokalne

Partnerzy w realizacji projektu
powiat kościański
PCPR w Kościanie
OPS
samorządy gminne
Czas realizacji projektu
2 lata

Projekt 3. „Wyjść z cienia” – Poprawa sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem
przemocy w rodzinie
Wnioskodawca projektu
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Kościanie
Cel główny projektu
Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy
w rodzinie
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Cele szczegółowe projektu


wydanie i rozpowszechnienie ulotek i plakatów informujących o projekcie



opracowanie diagnozy potrzeb i zagrożeń



utworzenie Punktu Interwencji Kryzysowej – udzielanie informacji o możliwych formach
pomocy



ustalenie harmonogramu dyżurów specjalistów (prawnik, pracownik socjalny, psycholog,
specjalista pracy z rodziną)



powstanie grupy (15 osób) zagrożonych lub doświadczających przemocy domowej



tworzenie grupy dzieci i młodzieży zagrożonych lub doświadczających przemocy domowej



prowadzenie zajęć edukacyjno – terapeutycznych ukierunkowanych na zdobycie umiejętności
radzenia sobie ze zjawiskiem przemocy – sesje terapeutyczne



nauka rozładowania stresu i agresji dla sprawców przemocy domowej



nauka rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe
(sesje dwa razy w tygodniu)



organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych lub doświadczających przemocy
domowej

Miejsce realizacji projektu
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kościanie
Beneficjenci projektu


pośredni - ogół społeczeństwa z terenu powiatu kościańskiego



bezpośredni – osoby i rodziny zagrożone zjawiskiem przemocy i doświadczające przemocy
oraz osoby stosujące przemoc wobec najbliższych

Partnerzy w realizacji projektu


PCPR w Kościanie



MOPS w Kościanie



GOPS w Kościanie



Komenda Powiatowa Policji w Kościanie



Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kościanie



lokalne gazety



Czas realizacji projektu

6 miesięcy - cyklicznie

Projekt 4. „Mieszkania chronione i treningowe”
Wnioskodawca projektu
Stowarzyszenie „Dodajmy życia do lat” w Kościanie
Cel główny projektu
Utrzymanie osób wymagających pomocy w środowisku lokalnym
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Cele szczegółowe projektu


usamodzielnienie i utrzymanie posiadanych umiejętności



obniżenie kosztów opieki instytucjonalnej



odciążenie rodzin

Miejsce realizacji projektu
Miasto lub gmina wiejska Kościan
Beneficjenci projektu


osoby starsze



osoby niepełnosprawne

Partnerzy w realizacji projektu
PCPR, organizacje pozarządowe
Czas realizacji projektu
Bezterminowo

Projekt 5. „Wyjazd integracyjny”
Wnioskodawca projektu
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Zarząd Powiatowy w Kościanie
Cel główny projektu
Wyjazd integracyjny
Cele szczegółowe projektu
Prelekcje dla diabetyków
Miejsce realizacji projektu
Dźwirzyno
Beneficjenci projektu
Członkowie PSD
Partnerzy w realizacji projektu
Urząd miasta i powiatu
Czas realizacji projektu
Wrzesień, październik

Projekt 6. „Niepełnosprawni są wśród nas” – warsztaty edukacyjne
Wnioskodawca projektu
Stowarzyszenie „Jesteśmy wśród Was” w Kościanie
Cel główny projektu
Edukacja młodzieży w zakresie rodzajów niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem
zaburzeń psychicznych
Cele szczegółowe projektu


przekazanie wiedzy na w/w temat
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uwrażliwianie młodych ludzi na potrzeby niepełnosprawnych



pozyskanie wolontariuszy wspierających osoby niepełnosprawne

Miejsce realizacji projektu
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne powiatu kościańskiego
Beneficjenci projektu
Młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kościańskim
Partnerzy w realizacji projektu


Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie



Szkoły



Wojewódzki Szpital Neuropsychologiczny w Kościanie

Czas realizacji projektu
Rok szkolny

Projekt 7. „Mieszkania treningowe i chronione”
Wnioskodawca projektu
Kościańska Operatywna Spółdzielnia Socjalna
Cel główny projektu
Utrzymanie osób potrzebujących pomocy w ich środowisku lokalnym
Cele szczegółowe projektu


usamodzielnienie i utrzymanie posiadanych umiejętności



obniżenie kosztów opieki instytucjonalnej



odciążenie rodzin

Miejsce realizacji projektu
Miasto i gmina wiejska Kościan
Beneficjenci projektu


osoby niepełnosprawne



osoby starsze



rodziny tych osób

Partnerzy w realizacji projektu
PCPR, organizacje pozarządowe
Czas realizacji projektu
Bezterminowo
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Projekt 8. „Bawmy się razem”
Wnioskodawca projektu
Zespół Szkół nr 1 w Kościanie
Cel główny projektu


integracja grupy



promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego

Cele szczegółowe projektu


zapoznanie uczniów z bazą rekreacyjno – sportową, kulturalną



kształtowanie sprawności fizycznej



ukazanie w jaki sposób można aktywnie i bezpiecznie spędzić czas wolny



podwyższenie samooceny uczestników

Miejsce realizacji projektu
Baza sportowo – rekreacyjna i kulturalna dostępna na terenie powiatu
Beneficjenci projektu
Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
Partnerzy w realizacji projektu


PCPR



Starostwo Powiatowe



Szkoły



Policja



Ratownictwo (akcja pierwszej pomocy)

Czas realizacji projektu
Rok szkolny 2015/2016

Projekt 9. „Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych – wyjazd do teatru, opery”
Wnioskodawca projektu
Kościańskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu
Cel główny projektu
Aktywizacja osób niepełnosprawnych
Cele szczegółowe projektu
Udział w przedstawieniu w Teatrze Muzycznym w Poznaniu (planowany w grudniu)
Miejsce realizacji projektu
Poznań
Beneficjenci projektu
Członkowie KTSRiUM wraz z opiekunami
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Projekt 10. „Poznanie atrakcji Wrocławia”
Wnioskodawca projektu
Kościańskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu
Cel główny projektu
Aktywizacja osób niepełnosprawnych
Cele szczegółowe projektu
Zwiedzanie starego miasta, ZOO, Ogrodu Japońskiego, Panoramy Racławickiej
Miejsce realizacji projektu
Wrocław
Beneficjenci projektu
Osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami

Projekt 11. „Rehabilitacja w wodzie”
Wnioskodawca projektu
Kościańskie Stowarzyszenie Amazonek „Hipolita”
Cel główny projektu
Usprawnienie po przebytej operacji raka piersi
Cele szczegółowe projektu
Rehabilitacja w wodzie, której celem jest zmniejszenie dolegliwości oraz poprawa psychiki amazonek
Miejsce realizacji projektu
Pływalnia Miejska w Kościanie
Czas realizacji projektu
Systematycznie 2 razy w miesiącu (jednorazowo grupa 15 osób)

Projekt 12. „Poprawiamy zdrowie poprzez ruch”
Wnioskodawca projektu
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Oddział w Lesznie – Koło Śmigiel
Cel główny projektu
Poprawa stanu zdrowia pod względem fizycznym i psychicznym. Integracja ludzi chorych

na cukrzycę
Cele szczegółowe projektu


wzrost wiedzy z zakresu samorehabilitacji



popularyzacja wiedzy i doświadczeń w zakresie walki z cukrzycą



poznawanie kraju



wymuszony lekki ruch fizyczny

Miejsce realizacji projektu
Obszar kraju
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Beneficjenci projektu
Ludzie starsi i chorzy na cukrzycę oraz ich rodziny z terenu powiatu kościańskiego
Partnerzy w realizacji projektu


samorząd powiatowy



PFRON, PCPR



samorządy gminne

Czas realizacji projektu

Projekt realizowany od kilku lat z zamiarem kontynuacji
Projekt 13. „Możemy więcej, gdy wspieramy się wzajemnie”
Wnioskodawca projektu
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach
Cel główny projektu
Poprawa wzmocnienie więzi rodzinnych
Cele szczegółowe projektu


nabycie lub rozwinięcie umiejętności interpersonalnych



rozwój motywacji

Miejsce realizacji projektu
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach
Beneficjenci projektu
Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach i ich rodzice
Czas realizacji projektu

Rok szkolny
Projekt 14. „Wszystkie dzieci są nasze”
Wnioskodawca projektu
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu
Cel główny projektu
Objęcie opieką psychologiczną i wychowawczą dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niepełnych,
eurosierot – wdrażanie programów profilaktycznych
Cele szczegółowe projektu


terapia indywidualna i grupowa dotycząca problemu palenia tytoniu i picia alkoholu



rozwijanie u dzieci cech osób nie uzależnionych



promowanie zdrowego stylu życia



udzielanie systematycznej pomocy w przezwyciężaniu trudności w nauce
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Miejsce realizacji projektu
Świetlica ZSiPO w Lubiniu, wyjazdy turystyczne, wycieczki piesze, rowerowe, ścianka
wspinaczkowa, basen i lodowisko
Beneficjenci projektu
Dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem, niewydolnością wychowawczą, eurosieroty oraz ich
rodziny
Partnerzy w realizacji projektu


MGOPS w Krzywiniu



Gabinet pielęgniarki środowiskowej



MGKRPA



Fundacja „Odzew” z Leszna

Czas realizacji projektu

Projekt ciągły – powtarzany cyklicznie w miesiącach IX – VI każdego roku
Projekt 15. „Senior wigor”
Wnioskodawca projektu
OPS w Śmiglu
Cel główny projektu
Wsparcie seniorów poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji
Cele szczegółowe projektu


Poprawa jakości życia seniorów



Zapewnienie seniorom wsparcia w tym specjalistycznego



Integracja społeczna



Zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnej

Miejsce realizacji projektu
Miasto Śmigiel
Beneficjenci projektu
Osoby nieaktywne zawodowo powyżej 60 roku życia
Czas realizacji projektu

2016-2020
Projekt 16. „Aktywna jesień życia”
Wnioskodawca projektu
GOPS w Kościanie
Cel główny projektu
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez integrację i aktywizację
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Cele szczegółowe projektu


przeciwdziałanie izolacji społecznej osób starszych



integracja międzypokoleniowa



promowanie aktywności poprzez udział w zajęciach o charakterze kulturalnym, edukacyjnym,
profilaktycznym i rekreacyjnym



propagowanie idei aktywnej starości

Miejsce realizacji projektu
Gmina Kościan – biuro projektu GOPS w Kościanie
Beneficjenci projektu
Osoby starsze w tym członkowie 12 Klubów Seniora
Partnerzy w realizacji projektu


sołtysi



szkoły



Policja



Szpital i przychodnie



Poradnie specjalistyczne

Czas realizacji projektu

Program wieloletni.
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IV. UWAGI KOŃCOWE
Zapisy zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu
Kościańskiego na lata 2016-2020 będą realizowane w ramach przyjętych działań w zależności
od posiadanych i pozyskanych z zewnątrz środków finansowych. Dla osiągnięcia
wyznaczonych w dokumencie celów konieczne będzie współdziałanie różnych podmiotów
funkcjonujących w obszarze polityki społecznej, w tym tych, które działają na wyższym
i niższym szczeblu administracyjnym.
Autorzy dokumentu pragną złożyć serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy
uczestniczyli w jego budowie, przyczyniając się do identyfikacji problemów społecznych
występujących w powiecie. Jednocześnie chcą wyrazić nadzieję na dalszą współpracę
w realizacji zapisów strategii.
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