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Wstęp 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Biłgorajskim to dokument 

programowy, ukierunkowany na realizację polityki rozwoju Powiatu w zakresie wspierania  
i prowadzenia działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

Konieczność uchwalenia Strategii przez samorząd terytorialny reguluje ustawa z dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1876 z późn. zm.), natomiast obowiązek ten 
na powiat nakłada art. 19: „do zadań własnych powiatu należy opracowanie 
i realizacja Strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem 
programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, po konsultacji  
z właściwymi terytorialnie gminami. 

Strategia jest narzędziem wyznaczającym kierunki rozwoju lub interwencji w ramach 
funkcjonującego systemu wsparcia dla grup społecznych wymagających pomocy ze wzglądu na 
występujące tam deficyty i ograniczenia. Zawiera w sobie cele główne i szczegółowe oraz wskazane 
sposoby osiągnięcia celów. Wskazuje również zasoby instytucjonalne niezbędne do zrealizowania tych 
celów, zgodnie z posiadanymi przez te instytucje kompetencjami. 

Niniejsze opracowanie przygotowane zostało w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, 
dokumenty programowe i sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych samorządu 
terytorialnego. 

Strategia jest zgodna z dokumentami strategicznymi szczebla krajowego, wojewódzkiego, w tym 
ze Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2021 – 2030,  
 
Kierunki działań zawarte w strategii realizowane będą na podstawie następujących programów: 
 

 Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, 
 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie, 
 Program Pieczy Zastępczej, 
 Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy. 
 Program Współpracy Powiatu Biłgorajskiego z Organizacjami Pozarządowymi. 
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I. CHARAKTERYSTYKA POWIATU 
 
1.1. Położenie i podział administracyjny Powiatu Biłgorajskiego 
 
Powiat Biłgorajski położony jest w południowej części Województwa Lubelskiego na pograniczu Wyżyny 
Lubelskiej, Roztocza i Kotliny Sandomierskiej.  
W skład powiatu wchodzi: 
- 5 gmin miejskich – Biłgoraj, Frampol, Józefów, Tarnogród i Goraj 
- 9 gmin wiejskich: Biłgoraj, Aleksandrów, Biszcza, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, 
Tereszpol, Turobin.  
 
Powiat Biłgorajski zajmuje obszar 1 678 km2, co stanowi odpowiednio 6,68 % powierzchni Województwa 
Lubelskiego i 0,5% powierzchni kraju. 
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1.2. Społeczeństwo i zasoby ludzkie 
 

1.2.1. Demografia 
 

Powiat Biłgorajski w 2019 roku zamieszkiwało 100.919 osób, tym 49.765 mężczyzn 
 i 51.154 kobiet (GUS 2021). Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym wynosiła 14.573 (7.058 kobiet, 
7.515 mężczyzn), w wieku produkcyjnym 64.701 (29.548 kobiet, 35.153 mężczyzn), w wieku 
poprodukcyjnym 21.645 (14.548 kobiet, 7.097 mężczyzn). Zgodnie z prognozą GUS do 2020 roku 
wskaźnik ten wzrośnie do 21,09%.  
 
Tabela 1.Liczba ludności w gminach Powiatu Biłgorajskiego 

Lp. Gmina/miasto 
Liczba ludności 
2019 

% w powiecie 

  Powiat Biłgorajski 100.919 100,00 

1 Miasto Biłgoraj 26.329 26,09 

2 Gmina miejska –  Frampol 6.095 6,04 

3 Gmina miejska –  Józefów 6.733 6,67 

4 Gmina miejska –  Tarnogród 6.655 6,60 

5 Gmina Aleksandrów 3.281 3,25 

6 Gmina Biłgoraj 13.355 13,23 

7 Gmina Biszcza 3.764 3,73 

8 Gmina Goraj 4.097 4,06 

9 Gmina Księżpol 6.888 6,83 

10 Gmina Łukowa 4.231 4,19 

11 Gmina Obsza 4.233 4,19 

12 Gmina Potok Górny 5.351 5,30 

13 Gmina Tereszpol 3.878 3,84 

14 Gmina Turobin 6.029 5,97 

(źródło: GUS 2021) 
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1.2.2. Przyrost naturalny 
 

Bezpośrednią przyczyną zmniejszania się liczby ludności w prognozach jest mała liczba urodzeń  
i wysoka liczba zgonów. 
 
Tabela 2. Przyrost naturalny 

 2017 2018 2019 

urodzenia 955 884 865 

zgony 1063 1094 1030 

Przyrost naturalny -108 -210 -165 

Przyrost naturalny 1000 ludności ogółem -1,06 -2,06 -1,60 

(Źródło: GUS 2021) 
 

1.2.3. Wskaźnik obciążenia demograficznego 
 

Wskaźnik obciążenia demograficznego jest to stosunek liczby dzieci (0-14 lat) i osób w starszym 
wieku (65 i więcej lat) do liczby osób w wieku 15-64 lata. 

Współczynnik może być liczony także w odniesieniu do ekonomicznych grup wieku i jest to 
stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym. Jako 
nieprodukcyjny przyjmuje się wiek 0-17 lat (wiek przedprodukcyjny) oraz 60 lat i więcej dla kobiet i 65 
lat i więcej dla mężczyzn (wiek poprodukcyjny); wiek produkcyjny to 18-59/64 lata (18-59 lat - dla kobiet 
i 18-64 lata - dla mężczyzn). 
 
Tabela 3. Wskaźnik obciążenia demograficznego 

 2017 2018 2019 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
produkcyjnym 

62,2 62,9 63,9 

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
przedprodukcyjnym 

113,8 118,3 122,3 

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
produkcyjnym 

33,1 34,1 35,2 

Współczynnik obciążenia demograficznego osobami 
starszymi 

24,8 25,6 26,5 

Odsetek osób w wieku 65 i więcej w populacji ogółem 16,9 17,4 17,9 

(źródło: GUS 2021) 
 

1.2.4. Migracje ludności 
 

Migracje ludności związane są często z sytuacją ekonomiczną gospodarstw domowych lub 
poszukiwaniem nowych miejsc pracy.  
 
Tabela 4. Saldo migracji w Powiecie w latach 2017– 2019 

  2017 2018 2019 

Saldo migracji /osoby/ -307 -300 -439 

zameldowania /osoby/ 786 872 815 

wymeldowania /osoby/ 1093 1172 1254 

(żródło: GUS 2021) 
 
Prognozy przewidują, że ujemne saldo migracji w Powiecie będzie wzrastać.  
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II. MISJA STRATEGII 
 

Jednym z kluczowych zagadnień polityki społecznej jest problematyka warunków  
i jakości życia oraz ich poprawy. Warunki życia obejmują materialne aspekty bytowe, zdrowie, edukację, 
aktywność ekonomiczną, czas wolny, dostęp do dóbr kultury, relacje społeczne, osobiste 
bezpieczeństwo, a także jakość infrastruktury i środowiska naturalnego w miejscu zamieszkania. 

Jakość życia oznacza również zaspokojenie pozostałych potrzeb (niematerialnych), związanych  
z odczuwaniem zadowolenia i satysfakcji z codziennej egzystencji oraz samopoczuciem psychicznym. 
Zdefiniowanie obszarów strategicznych skłania do określenia misji strategii polityki społecznej na  
lata 2021-2030 jako: 
 

Skuteczne przeciwdziałanie problemom społecznym na terenie Powiatu Biłgorajskiego oraz 
organizowanie odpowiedniego do potrzeb wsparcia dla osób i grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym poprzez efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów instytucjonalnych, finansowych  
i potencjału kapitału ludzkiego, w celu zapewnienia mieszkańcom Powiatu możliwości pełnego 
uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. 
 
 

III. CHARKTERYSTYKA OBSZARÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ NA TERENIE POWIATU 
BIŁGORAJSKIEGO 
 
3.1. Obszar strategiczny: Bezrobocie i bierność zawodowa. Ubóstwo i dziedziczenie biedy. 
 

3.1.1. Główny problem: Bezrobocie i bierność zawodowa 
 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju na koniec 2020 
roku wynosiła 2.522 osoby, w tym 1.255 kobiet. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego 
liczba bezrobotnych ogółem zwiększyła się o 149 osób tj. 6,3% (w końcu grudnia 2019 roku 
zarejestrowane były 2.373 osoby). 
 
Tabela 5. Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miesiącach w 2019r i 2020r. 

 
(źródło: PUP w Biłgoraju) 
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Stopa bezrobocia w Powiecie Biłgorajskim na  31.12.2020 r. wynosiła 5,3% i jest to wzrost  
o 0,3 punktu procentowego w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku, kiedy wynosiła 5%. 
W końcu grudnia 2020 roku Powiat Biłgorajski osiągnął jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w 
województwie lubelskim. 

W 2020 roku w odniesieniu do osób w grupach: osób długotrwale bezrobotnych, osób do 30 roku 
życia, osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz osób z niepełnosprawnościami, które zgodnie  
z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  uznane są za bezrobotnych będących  
w szczególnej sytuacji na rynku pracy należy zauważyć, iż w stosunku do roku 2019 nastąpił wzrost liczby 
osób w grupach osób do 30 roku życia oraz długotrwale bezrobotnych natomiast nieznacznie 
zmniejszyła  się grupa osób pow. 50 roku życia i osób z niepełnosprawnościami. 
 
Tabela 6. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

Wyszczególnienie 

stan na dzień  
31.12. 2019r. 

stan na dzień  
31.12. 2020r. 

Liczbowo % Liczbowo % 

Bezrobotni do 30 roku życia 925 38,98% 946 37,50% 

W tym : 
 bezrobotni do 25 roku życia 

467 19,68% 506 20,1% 

Długotrwale bezrobotni 963 40,58% 1155 45,8% 

Bezrobotni powyżej 50 roku życia 471 19,85% 469 18,6% 

Niepełnosprawni 148 6,24% 123 4,9% 

(źródło: PUP w Biłgoraju) 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w 2020r. na realizację programów i projektów  
w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych otrzymał środki finansowe: z Funduszu Pracy, Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 
Europejskiego Funduszu Społecznego (projekty systemowe) w łącznej wysokości 7.953. 476,05 zł. 
 

Główne problemy związane z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych. 
Sytuacja na rynku pracy ulega sukcesywnej poprawie w zakresie możliwości pozyskania 

zatrudnienia przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Pracodawcy poszukując pracowników 
zgłaszają coraz więcej ofert pracy, niemniej jednak w dalszym ciągu bierność zawodowa osób 
bezrobotnych oraz niechęć do podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych jest dużym problemem 
w procesie skutecznej aktywizacji osób bezrobotnych. Do podjęcia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy 
niestety w dalszym ciągu nie zachęca niski poziom wynagrodzenia oferowanego przez pracodawców, 
dlatego też duża liczba osób bezrobotnych wyjeżdża do prac sezonowych za granicę. Sytuacja ta 
negatywnie przekłada się  na proces aktywizacji zawodowej oraz tworzenie i utrzymanie ciągłości 
zatrudnienia np. w ramach subsydiowanych miejsc pracy.  

W 2020 roku sytuacja na lokalnym rynku pracy z uwagi na pandemię COVID-19 była bardzo trudna 
i niestabilna zarówno dla pracodawców jak i osób bezrobotnych. W pierwszym półroczu wiele firm 
ograniczyło bądź zawiesiło swoją działalność a pracodawcy zmniejszali zatrudnienie. Osoby bezrobotne 
również zmniejszyły swoją aktywność w zakresie poszukiwania zatrudnienia. Wszystkie działania Urzędu 
w tym czasie zostały skierowane w szczególności na pomoc przedsiębiorcom w zakresie utrzymania 
działających firm oraz pracodawcom na utrzymanie istniejących miejsc pracy poprzez wypłaty pożyczek  
i dofinansowań kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz wynagrodzeń dla pracowników w 
ramach środków finansowych z Tarczy Antykryzysowej.  
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W drugim półroczu sytuacja uległa nieznacznej stabilizacji, zwiększyła się aktywność 
pracodawców w zakresie organizacji miejsc pracy jak również osób bezrobotnych w poszukiwaniu 
zatrudnienia.  
Przełożyło się to, pomimo wielu trudności i ograniczeń, na pomyślną realizację programów i projektów 
w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych zaplanowanych na rok bieżący.    

Wyniki analizy struktury i poziomu bezrobocia w Powiecie Biłgorajskim wskazują na istotne 
problemy lokalnego rynku pracy, które w sposób bezpośredni przekładają się na realizację zadań 
ustawowych związanych z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych w ramach programów rynku pracy 
i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Główne obszary problemowe lokalnego 
rynku pracy to:  
 

 Duży udział wśród ogółu bezrobotnych ludzi młodych w wieku do 34 lat. 
Wysoki wskaźnik ludzi młodych w strukturze bezrobotnych utrzymuje się od kilku lat na zbliżonym 
poziomie, dlatego też jest zjawiskiem bardzo niepokojącym i niewątpliwie priorytetowo ujmowanym we 
wszelkich działaniach związanych z jego ograniczaniem. Dużym problemem dla tej grupy osób w 
pozyskaniu zatrudnienia jest brak doświadczenia zawodowego, dlatego też osoby te w pierwszej 
kolejności aktywizowane są w ramach staży zawodowych, które dają możliwość zdobycia doświadczenia 
zawodowego w miejscu pracy. 
Wśród ogółu bezrobotnych aż 53,6 % (tj. 1.353 os.) stanowią osoby w wieku do 34 lat  
(w tym: 506 osób do 25 r. życia oraz 847 osób w przedziale wiekowym 25-34 lata). Udział kobiet w tej 
grupie wynosi 56,8% (tj. 769 osób). 
 

 Niski poziom wykształcenia i brak kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych. 
Wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe są bardzo ważnymi czynnikami w procesie poszukiwania i 
pozyskania zatrudnienia. Pracodawcy zgłaszając oferty pracy przywiązują dużą uwagę do kwalifikacji 
osób bezrobotnych i zdecydowanie chętniej zatrudniają osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.  
Aktualnie dla pracodawcy w procesie rekrutacji ważnym argumentem mającym wpływ na zatrudnienie 
pracownika jest „chęć do podjęcia pracy przez osobę bezrobotną”. Niestety bierność osób bezrobotnych 
oraz niechęć do podnoszenia kwalifikacji są dużym problemem w skutecznej aktywizacji i realizacji ofert 
pracy będących w dyspozycji urzędu. Analiza struktury bezrobocia w tym zakresie potwierdza fakt, że 
29,9% ogółu bezrobotnych to osoby nie posiadające wykształcenia oraz kwalifikacji do wykonywania 
konkretnego zawodu. W ewidencji Urzędu figurują 754 takie osoby, z czego  330 posiada wykształcenie 
średnie ogólnokształcące a 424 osoby wykształcenie gimnazjalne i niższe.  
 

 Duża liczba osób bez doświadczenia zawodowego. 
Osoby bez doświadczenia zawodowego stanowią 24,4% ogółu bezrobotnych (tj. 616 osób).  
Brak doświadczenia zawodowego jest jednym z głównych problemów w pozyskaniu zatrudnienia, 
ponieważ pracodawcy chętniej zatrudniają osoby, które mają doświadczenie w pracy niekoniecznie  
w zawodzie wyuczonym. Podobnie jak w latach ubiegłych w szczególnie trudnej sytuacji znalazły się 
osoby posiadające wykształcenie wyższe. Niejednokrotnie lokalny rynek pracy nie ma dla nich żadnej 
oferty związanej z możliwością zatrudnienia w wyuczonym kierunku. Znaczna liczba osób bezrobotnych,  
w szczególności osób młodych z wykształceniem wyższym poszukuje pracy poza terenem naszego 
Powiatu, gdzie mają większe szanse na znalezienie odpowiedniej pracy, zgodnej z wykształceniem.  
Na koniec roku odsetek osób młodych do 30 roku życia z wykształceniem wyższym wynosił 15,8% ogółu 
bezrobotnych (tj. 399 osób).  
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 Bierność osób długotrwale bezrobotnych.  
Osoby bezrobotne w szczególności pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy stają się mniej aktywne 
w działaniach związanych z poszukiwaniem zatrudnienia. Dezaktualizacja kwalifikacji, pojawiająca się 
apatia oraz pasywne postawy stają się przeszkodą do zmiany sytuacji życiowej i aktywności na rynku 
pracy. Aktywizacja tej grupy osób jest więc procesem długotrwałym, wymagającym zastosowania 
szeregu usług i instrumentów rynku pracy. Na koniec 2020 roku w ewidencji Urzędu figurowało 1.155 
osób długotrwale bezrobotnych (tj.45,8% ogółu bezrobotnych).  
W grupie osób długotrwale bezrobotnych kobiety stanowiły 52,2 % (tj. 655 osób), natomiast  32,5%  (tj. 
376 osób)  to osoby młode do 34 roku życia.  
Sytuacja taka jest bardzo trudna, ponieważ w okresie największej produktywności  
i zdolności do pracy osoby te pozostają bierne i ich szanse na znalezienie zatrudnienia  
i zmianę sytuacji życiowej zdecydowanie maleją.  
 

 Ograniczone możliwości aktywizacji zawodowej kobiet.  
Lokalny rynek pracy z uwagi na dominację branży: budowlanej, stolarskiej i drzewnej w zdecydowanej 
większości jest rynkiem otwartym na oferty pracy skierowane do mężczyzn. Pomimo zmian w 
postrzeganiu kobiety jako  potencjalnego pracownika, na zgłoszone oferty pracy w pozostałym obszarze 
pracodawcy chętniej zatrudniają mężczyzn niż kobiety pomimo faktu, że niejednokrotnie posiadają one 
wyższe kwalifikacje czy doświadczenie zawodowe. Na koniec roku kobiety stanowiły 49,8%ogółu 
bezrobotnych (tj. 1.255osób). W odniesieniu do poprzedniego roku liczba bezrobotnych kobiet 
zmniejszyła się o 48 osób (2019r. – 1.207 osób). Podobnie jak w pozostałych grupach najwięcej kobiet 
stanowią osoby młode do 34 roku życia – 30,5% ogółu bezrobotnych (tj. 769 osób), 531 osób w grupie 
kobiet stanowią osoby długotrwale bezrobotne (tj. 21,1% ogółu bezrobotnych), a 341 osób nie posiada 
stażu pracy (tj. 13,5% ogółu bezrobotnych). 
 

 Aktywizacja bezrobotnych powyżej 50 roku życia.  
Aktywizacja tej grupy osób jest szczególnie trudna z uwagi na niski poziom wykształcenia i brak 
kwalifikacji zawodowych, brak aktywności zawodowej  oraz niechęć do dostosowania swoich kwalifikacji 
i umiejętności do aktualnych wymagań pracodawców i uwarunkowań rynku pracy wynikających  
np. z wykorzystania nowych narzędzi i technologii. Najczęściej aktywizacja tej grupy osób bezrobotnych 
odbywa się ze wsparciem środków Funduszu Pracy w ramach robót publicznych oraz innych programów 
skierowanych do osób powyżej 50 roku życia. Na koniec 2020 roku osoby powyżej 50 roku życia 
stanowiły 18,6% ogółu bezrobotnych (tj. 469 osób). W tej grupie 52,4% (tj. 246 osób) stanowią osoby 
długotrwale bezrobotne, 76,5% (tj. 359 osób) to osoby posiadające wykształcenie zawodowe i niższe. 
Aktywizacja tej grupy bezrobotnych jest trudna z uwagi na fakt, że duża liczba osób nie posiada żadnych 
kwalifikacji zawodowych a wielu osobom posiadającym odpowiednie wykształcenie i doświadczenie 
zawodowe stan zdrowia nie pozwala na podjęcie pracy. W stosunku do roku ubiegłego liczba osób z tej 
grupy zmniejszyła się o 2 osoby (tj. spadek o 0,4%). 
 

 Aktywizacja bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami.  
Osoby z niepełnosprawnościami są grupą, która na lokalnym rynku pracy posiada zdecydowanie 
mniejsze szanse na znalezienie zatrudnienia. Pomimo licznych zachęt dla pracodawców w postaci 
dofinansowań do tworzonych miejsc pracy i ulg z tytułu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na 
przestrzeni 2020r. do PowiatowegoUrzędu Pracy w Biłgoraju wpłynęło tylko 26 ofert pracy 
skierowanych do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz w ramach środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych utworzonych zostało 5 subsydiowanych 
miejsc pracy. Osoby z niepełnosprawnościami w 2020r. stanowiły 4,9% ogółu bezrobotnych  
(tj. 123 osoby). W zdecydowanej większości są to osoby z orzeczonym lekkim stopniem 
niepełnosprawności. Analizując poziom wykształcenia osób z niepełnosprawnościami należy podkreślić, 
że tylko 24 osoby (tj. 21,6%) legitymuje się wykształceniem gimnazjalnym lub niższym.  
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W grupie tej dominują osoby w wieku 25-45 lat (tj. 49 osób), osoby w wieku powyżej 50 lat (tj. 45 osób) 
oraz osoby długotrwale bezrobotne (tj. 20 osób).   
W odniesieniu do roku ubiegłego liczba osób z niepełnosprawnościami zmniejszyła się o 25 osób  
(tj. spadek o 16,9%). 
 

 Wysoki poziom bezrobocia na terenach wiejskich.  
Liczba osób bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich w stosunku do roku 2019 (tj. 1.550 os.) 
zwiększyła się o 118 osób (tj. o 7,6%) i wyniosła 1.668 osób (w tym 882 kobiety) – co stanowi 66,1% 
ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych. Aktywizacja tej grupy osób jest utrudniona, z uwagi na brak 
dojazdu do miejsca pracy. Najwięcej zakładów pracy znajduje się w Biłgoraju lub bliskich okolicach  
i osoby bezrobotne z odległych miejscowości Powiatu mają problemy z dojazdem, w szczególności przy 
zatrudnieniu w dwuzmianowym systemie pracy. 
 

Działalność Urzędu w zakresie realizacji zadań ustawowych ukierunkowanych na aktywizację 
lokalnego rynku pracy nie byłaby możliwa bez zaangażowania i pomocy szeregu partnerów tj.  lokalne 
samorządy, pracodawcy, ośrodki pomocy społecznej, instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, 
Lokalne Grupy Działania oraz lokalne media. Szeroka współpraca i podejmowane działania w efekcie 
przynoszą zamierzone korzyści w zakresie poprawy sytuacji osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy.  
Dużą pomoc w tych działaniach stanowią środki finansowe, w ramach których realizowane są programy 
rynku pracy pochodzące nie tylko ze źródeł krajowych tj. Fundusz Pracy i Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ale również dodatkowo pozyskiwane środki z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w ramach których realizowane są projekty w zakresie aktywizacji różnych grup 
osób bezrobotnych również przez partnerów działających na lokalnym rynku pracy. 
 

3.1.2. Główny problem: Ubóstwo i dziedziczenie biedy. 
 

Ubóstwo określa się jako stan, w którym jednostce czy grupie społecznej brakuje środków na 
zaspokojenie podstawowych potrzeb, a dokładnie oznacza sytuację, kiedy człowiek nie jest w stanie 
spełnić swoich podstawowych potrzeb życiowych, żyje poniżej przyjętego poziomu w danym 
społeczeństwie, brak mu wystarczających środków finansowych do życia. Ubóstwo jest jednym z 
głównych powodów przyznawania pomocy przez ośrodki pomocy społecznej z terenu Powiatu 
Biłgorajskiego. 

Według zebranych danych dotyczących udzielonej pomocy przez ośrodki pomocy społecznej 
wynika, że w większości gmin Powiatu Biłgorajskiego ubóstwo było zasadniczym powodem ubiegania się 
o szeroko rozumianą pomoc. Często problem ubóstwa występuje z innymi problemami  
tj. niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, alkoholizmem, bezradnością w sprawach opiekuńczo - 
wychowawczych. 
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Tabela 7. Liczba rodzin objętych pomocą ośrodków pomocy społecznej z podziałem na przyczyny 

Powody przyznania pomocy 
Liczba rodzin 

2017 2018 2019 

ubóstwo  1446 1159 981 

bezrobocie  734 600 536 

niepełnosprawność  977 946 882 

długotrwała lub ciężka choroba 1020 1046 952 

bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych  

381 370 312 

alkoholizm  211 187 164 

potrzeba ochrony macierzyństwa  397 388 372 

przemoc w rodzinie  27 27 31 

(Źródło: GUS) 
 
Z Raportu Urzędu Statystycznego w Lublinie wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

brutto w przedsiębiorstwach wzrosło w 2019r. o 5,5% w porównaniu z rokiem poprzednim i o 50,5%  
z rokiem 2010. W porównaniu z 2017r. odnotowano niższą relatywnie granicę ubóstwa oraz ubóstwa 
„ustawowego,” natomiast wzrosła granica ubóstwa skrajnego. 

W 2019r. wysokość świadczeń w województwie lubelskim plasowała się poniżej średniej krajowej. 
Wypłacano tu jedne z najniższych w kraju emerytur i rent z ZUS i z KRUS. W porównaniu z rokiem 2012 
sytuacja osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa poprawia się, jednak nadal 
województwo lubelskie jest przodujące w tym względzie na tle kraju.  

Większość osób z terenu Powiatu Biłgorajskiego trafiających do ośrodków pomocy społecznej 
kwalifikowała się do udzielenia pomocy finansowej z powodu niskiego dochodu, który nie przekraczał 
kryterium. Za kryterium ubóstwa uznawane jest kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy o 
pomocy społecznej, które podlega waloryzacji i wynosi 701,00 zł. na osobę samotnie gospodarującą oraz 
528,00 zł. na osobę w rodzinie. 

Wsparcie instytucjonalne, obejmujące zarówno opiekę jak i aktywację osób wykluczonych  
i zagrożonych wykluczeniem społecznym można ocenić jako niewystarczające.  

Podstawowym problemem jest mała liczba kompleksowych, długotrwałych programów 
realizowanych przez instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe, jak również 
przewaga form pasywnych w działaniach instytucji funkcjonujących m.in. w obszarze pomocy 
społecznej, przy jednoczesnym zaniedbaniu działań, które umożliwiłyby osobom wykluczonym 
samodzielną egzystencję w środowisku lokalnym. 

W roku 2019 na terenie Powiatu funkcjonowały 2 domy pomocy społecznej prowadzone przez 
Powiat oraz 2 placówki zapewniające całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnościami, przewlekle 
chorym lub osobom w podeszłym wieku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub 
statutowej, 3 środowiskowe domy samopomocy, 3 dzienne domy pomocy społecznej, 1 hospicjum. 
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3.1.3. Analiza SWOT. Obszar strategiczny: Bezrobocie i bierność zawodowa. Ubóstwo i dziedziczenie 
biedy 

Bezrobocie i bierność zawodowa 
 

Mocne strony Słabe strony 

 racjonalność działań podejmowanych 
przez PUP w Biłgoraju i najniższa stopa 
bezrobocia w odniesieniu do innych 
powiatów, 

 wzrost znaczenia wykształcenia jako 
wartości, 

 wykwalifikowana kadra PUP, 

 różnorodność form wsparcia osób 
bezrobotnych oferowana przez PUP. 

 

 niekorzystne aspekty struktury bezrobocia: 
- wysoki udział młodzieży, 
- długotrwałe bezrobocie, 
- duża ilość osób bez kwalifikacji zawodowych i 
bez doświadczenia zawodowego, 
- wysoki odsetek osób po 50 r. życia 

 trudna sytuacja osób niepełnosprawnych 
w zakresie aktywizacji zawodowej, 

 występowanie zjawiska „dziedziczenia 
bezrobocia” 

 postawy osób bezrobotnych – bierność, 
brak motywacji, negatywne nastawienie 
do proponowanych form wsparcia, 

 duża ilość osób bezrobotnych bez 
kwalifikacji zawodowych, 

 nieadekwatność posiadanego zawodu do 
aktualnych potrzeb rynkowych, 

 ograniczone możliwości aktywizacji 
zawodowej osób zamieszkujących tereny 
wiejskie w odległych gminach Powiatu, 

 odpływ ludzi młodych i wykształconych z 
Powiatu 

Szanse Zagrożenia 
 

 współpraca partnerów rynku pracy w 
zakresie rozwiązywania problemów 
związanych z bezrobociem i realizacji 
programów z zakresu aktywizacji osób 
bezrobotnych i wspierania pracodawców, 

 różnorodność form wsparcia osób 
bezrobotnych oferowana przez PUP, 

 wzrost profesjonalizmu kadr PUP, 

 możliwość korzystania z funduszy 
europejskich. 

 zagrożenia demograficzne związane ze 
starzeniem się społeczeństwa, 

 występowanie zjawiska nielegalnego 
zatrudnienia tzw. „szarej strefy” 

 wysoki poziom kosztów pracy 
utrudniający rozwój zatrudnienia  
w firmach, 

 ograniczenie środków finansowych na 
aktywizację rynku pracy, 

 brak możliwości zapewnienia ofert pracy 
dla osób wchodzących na rynek pracy, 

 niskie dochody z pracy, 

 wzrost bezrobocia wśród ludzi młodych 
 i osób starszych. 
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Ubóstwo i dziedziczenie biedy 
 

Mocne strony Słabe strony 

 rozwinięta infrastruktura instytucji 
pomocy społecznej: PCPR, OPS-y, OIK, 

 wykwalifikowana i doświadczona kadra 
pomocy społecznej oraz Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, 

 duży potencjał instytucjonalno-
organizacyjny publicznego sektora 
pomocy społecznej, 

 potencjał edukacyjny umożliwiający 
wsparcie procesu zdobywania 
kwalifikacji, 

 funkcjonowanie organizacji 
pozarządowych działających w obszarze 
pomocy społecznej, 

 współpraca między instytucjami 
zajmującymi się problemami 
społecznymi. 

  

 dominacja pasywnych form pomocy  
o niskiej skuteczności i efektywności  
w zakresie działań jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej na 
rzecz włączenia społecznego, 

 wysoki wskaźnik zagrożenia ubóstwem 
oraz duża liczba długotrwale 
korzystających z pomocy społecznej, 

 niedostateczne środki finansowe na 
funkcjonowanie pomocy społecznej, 

 dysproporcje terytorialne w dostępie do 
usług społecznych, w tym koncentracja 
usług społecznych w ośrodkach miejskich 

 

Szanse Zagrożenia 

 rozwój nowych form realizacji usług 
społecznych dla osób wykluczonych oraz 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 rozwój współpracy międzysektorowej 
oraz publiczno-społecznej w zakresie 
działań na rzecz integracji społecznej 
oraz realizacji usług społecznych 

 wzrost znaczenia organizacji 
pozarządowych działających w obszarze 
pomocy społecznej, 

 dostępność funduszy zewnętrznych na 
rzecz włączenia społecznego i walki z 
ubóstwem 

 pogłębianie się zjawiska długotrwałego 
korzystania z pomocy społecznej 
(uzależnienia od pomocy społecznej) 
dziedziczenia biedy i niekorzystnych 
postaw społecznych oraz bezradności w 
sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

 wzrost kosztów realizacji usług 
społecznych oraz ograniczone środki 
finansowe na realizację zadań w tym 
zakresie, 

 dezaktualizacja umiejętności i wiedzy 
osób świadczących usługi społeczne oraz 
zadania aktywnej integracji wobec 
dynamiki problemów społecznych, 

 niski poziom elastyczności zasobów 
ludzkich, mała mobilność, pejoratywne 
nastawienie do migracji zarobkowych, 
mała popularność elastycznych form 
zatrudnienia 
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3.1.4. Cel główny: Wzrost zatrudnienia, przeciwdziałanie bierności zawodowej i obniżenie poziomu 
ubóstwa do roku 2030 
 

3.1.5. Opis celu głównego 
Działania prowadzone w poprzednich latach zgodnie z założeniami polityki społecznej dla Powiatu 

doprowadziły do poprawy sytuacji na rynku pracy i zmniejszenia wskaźnika bezrobocia. Niepokojący jest 
jednak fakt, że nadal na wysokim poziomie utrzymuje się liczba osób długotrwale bezrobotnych, a także 
ludzi młodych. Ponadto osoby o niskim statusie materialnym często borykają się z wykluczeniem 
społecznym, niskim poziomem umiejętności społecznych, co skutkuje wystąpieniem zjawiska 
określanego jako dziedziczenie biedy. W związku z tym nadal bezrobocie i bierność zawodowa jest 
jednym z najważniejszych problemów społecznych Powiatu Biłgorajskiego. 

Głównym celem powinien być zatem wzrost zatrudnienia osiągnięty przez podniesienie 
potencjału zawodowego oraz kapitału społecznego mieszkańców Powiatu charakteryzującego się 
wzrostem aktywności różnych grup. Brak zatrudnienia jest również przyczyną ubóstwa, a niedostatek 
środków materialnych przekłada się na ograniczenia w zaspokajaniu potrzeb jednostki i silnie 
oddziaływuje na pozaekonomiczne aspekty życia. 

 
3.1.6. Zakładane rezultaty 

Dla osiągnięcia celu głównego należy prowadzić działania kompensacyjne polegające na 
udzielaniu wsparcia osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz na 
działaniach profilaktycznych mających na celu nie dopuszczenie do stanu powodującego konieczność 
udzielania pomocy społecznej. W celu eliminacji przyczyn, konieczne jest wdrożenie międzysektorowego 
systemu wsparcia osób zagrożonych ubóstwem, co ograniczy ich liczbę. Sprawna, wykształcona kadra 
służb pomocy społecznej i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy obejmie wsparciem i 
doradztwem osoby zagrożone marginalizacją, co będzie miało wpływ na zniwelowanie skutków ubóstwa 
oraz wpłynie pozytywnie na aktywizację tych osób i wyrównanie ich szans na lokalnym rynku pracy. 
Celem takich działań jest wypracowanie wspólnych działań zmierzających do rozwiązania określonych 
problemów. 

Istotne jest również zwiększenie poczucia świadomości społecznej poprzez działania 
informacyjne, edukacyjne i promocyjne. 

Ważnym działaniem na rzecz włączenia społecznego będzie ułatwienie dostępności do 
specjalistycznego poradnictwa, doradztwa zawodowego oraz opracowanie i wdrożenie indywidualnych 
planów działań dla osób biernych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem i ubóstwem co zwiększy ich 
szanse powrotu na lokalny rynek pracy. 

Istotna dla problemu jest także poprawa dostępności do edukacji,w tym inicjowanie działań na 
rzecz dostosowania kształcenia i dokształcania do wymogów rynku pracy oraz poprawy jakości szkoleń, 
które uwzględniałyby wymagane kwalifikacje w przewidywanym miejscu pracy, co miałoby wpływ na 
przeciwdziałanie zjawisku dziedziczenia biedy. 
 

3.1.7. Cel operacyjny 1: Niwelowanie poziomu bezrobocia oraz ograniczanie jego skutków 
 
Kierunki działań: 

1. Podejmowanie inicjatyw na rzecz powstawania nowych miejsc pracy na terenie Powiatu,  
w szczególności w zakresie aplikowania o środki finansowe, zarówno krajowe jak i pochodzące  
z Unii Europejskiej na realizację programów i projektów aktywizujących osoby bezrobotne.  

2. Wspieranie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców 
Powiatu w ramach szkoleń zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz 
innych form kształcenia ustawicznego. 
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3. Stymulowanie działań na rzecz kształtowania ducha przedsiębiorczości i zaradności życiowej 
wśród mieszkańców Powiatu oraz promocja przedsiębiorczości poprzez udzielanie wsparcia 
finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

4. Wsparcie finansowe przedsiębiorców zatrudniających pracowników ze szczególnym 
uwzględnieniem osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z terenu Powiatu w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy. 

5. Uwzględnianie w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy wsparcia 
psychologicznego i specjalistycznego poradnictwa. 

 
3.1.8. Cel operacyjny 2: Wzrost poziomu współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi  

i niepublicznymi, konsolidacja oferty pomocowej dla osób zagrożonych wykluczeniem 
 
Kierunki działań: 

1. Współpraca międzysektorowa, interdyscyplinarna i usprawnienie mechanizmów wymiany 
informacji, 

2. Zaangażowanie organizacji pozarządowych w działania na rzecz profilaktyki  
i integracji społecznej oraz szersze włączenie organizacji w realizację zadań zleconych przez 
samorząd lokalny 

3. Kształcenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej i integracji społecznej w zakresie 
profilaktycznych metod pracy z osobami marginalizowanymi, 

4. Promocja wolontariatu na rzecz integracji osób marginalizowanych 
 
3.1.9. Podmioty uczestniczące w realizacji celów 

 
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 
Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju 
Podmioty promujące alternatywne formy zatrudnienia m.in. CIS, KIS 
Organizacje pozarządowe 
Przedsiębiorcy 
 

3.1.10. Wskaźniki realizacji celów 
 

1. Liczba zrealizowanych programów i projektów w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, 
2. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach zawodowych, 
3. Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą, 
4. Liczba osób objętych wsparciem psychologicznym oraz specjalistycznym poradnictwem. 

 
3.2. Obszar strategiczny: Starzejące się społeczeństwo 
 

3.2.1. Główny problem: Starzenie się mieszkańców Powiatu Biłgorajskiego. Niski udział osób 
starszych w życiu społecznym i zawodowym 
 

W ostatnich latach w Polsce można zaobserwować nasilający się proces starzenia się 
społeczeństwa. Udział osób starszych w populacji mieszkańców Polski systematycznie rośnie. Dotyczy to 
również Powiatu Biłgorajskiego, gdzie ten trend zmian demograficznych jest zauważalny. 
Postępujący proces starzenia się ludności niesie za sobą konsekwencje w sferze ekonomicznej, 
medycznej, socjalnej i kulturalnej. Proces starzenia się społeczeństwa wymaga prowadzenia 
długofalowych i systemowych działań w obszarze polityki społecznej. 
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Stan ludności Polski na 31 grudnia 2019r. wynosił 38.382.576, w tym 9.703.745 to osoby w 

wieku 60 lat i powyżej, co stanowi 25,3% ogółu populacji. Powiat Biłgorajski w tym samym okresie 
zamieszkiwało ogółem 100.919 osób, w tym w wieku poprodukcyjnym 21.645 (14.348 kobiet i 7.097 
mężczyzn), co stanowi 21,44% ogółu. W grupie tej kobiety stanowiły 66,28%. Mamy tu do czynienia z 
procesem feminizacji starości. Problem ten jest tym poważniejszy, że w przypadku dysproporcji w 
wysokości płacy, i co się z tym wiąże w wysokości emerytur, kobiety w wieku 60 lat i więcej częściej 
narażone są na ubóstwo. 
Według prognozy demograficznej (Sytuacja osób starszych w Polsce w 2018r. Główny Urząd 
Statystyczny, Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok 2020) w perspektywie do roku 2050 
populacja ludności Polski będzie stawała się coraz starsza. Równolegle do przewidywanego spadku 
liczby ludności, spodziewany jest stały wzrost liczby ludności w wieku senioralnym. W całym okresie 
prognozy obserwowana będzie większa liczba kobiet niż mężczyzn wśród ludności, szczególnie w 
przypadku osób w wieku senioralnym.  

Osoby starsze, głównie ze względu na stan zdrowia, często potrzebują pomocy i opieki, którą 
zwykle zapewnia najbliższa rodzina bądź sąsiedzi. Jednak nie wszyscy posiadają taką możliwość. Seniorzy 
pozbawieni pomocy najbliższych osób mogą skorzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 
opiekuńczych. Dzięki tej formie wsparcia osoby starsze mają zapewnioną m.in. pomoc w zaspokajaniu 
codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację. 

Kolejna forma wsparcia dla osób starszych w miejscu zamieszkania to dzienne domy pomocy. Są 
to ośrodki wsparcia przeznaczone dla osób samotnych lub osób w rodzinach. Placówki te oferują różne 
rodzaje pomocy i zajęć m.in. codzienne wyżywienie, terapie zajęciowe, rehabilitację. W 2019 roku na 
terenie Powiatu funkcjonowały 2 takie domy dysponujące 35 miejscami. W Powiecie funkcjonują 
również inne jednostki oferujące dzienne wsparcie osobom starszym.  
Są to kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, koła lub kluby zainteresowań. W 2019 roku według 
danych Oceny Zasobów Pomocy Społecznej na terenie Powiatu było 21 takich miejsc. 

Osobom starszym wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 
niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w życiu, którym nie można zapewnić 
niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy 
społecznej. Na terenie Powiatu funkcjonują 2 domy pomocy społecznej, w tym 1 dla osób w podeszłym 
wieku i przewlekle somatycznie chorych. W 2019 roku dysponowały one 275 miejscami, umieszczonych 
w nich było 274 osób. Dodatkowo funkcjonuje 1 placówka całodobowej opieki prowadzona w ramach 
działalności statutowej i gospodarczej dla osób w podeszłym wieku oraz 1 inna, dysponują one łącznie 
23 miejscami. 

Kolejną formą opieki instytucjonalnej dla osób w podeszłym wieku wymagających specjalistycznej 
opieki medycznej są zakłady opiekuńczo-lecznicze. Opiekę nad pacjentem w terminalnym okresie 
choroby świadczą hospicja oraz oddział opieki paliatywnej. W Powiecie funkcjonuje 1 zakład 
opiekuńczo-leczniczy oraz 1 hospicjum. 
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3.2.2. Analiza SWOT. Obszar strategiczny: Starzejące się społeczeństwo 

Mocne strony Słabe strony 

 wzrost świadomości społeczeństwa w 
zakresie profilaktyki i zdrowego stylu 
życia, 

 wzrost zaangażowania seniorów w 
grupy samopomocowe oraz działania 
wolontarystyczne, 

 wzrost udziału organizacji 
pozarządowych w realizację usług 
skierowanych do osób starszych 

 wzrost liczby placówek świadczących 
usługi na rzecz osób starszych 

 system opieki zdrowotnej nie w pełni 
wychodzący naprzeciw potrzebom 
seniorów, 

 niedostateczny rozwój 
instytucjonalnych i 
pozainstytucjonalnych form wsparcia 
osób starszych oraz ich opiekunów w 
środowisku lokalnym, 

 bariery architektoniczne i transportowe 
ograniczające uczestnictwo w życiu 
społecznym i zawodowym, 

 brak oferty szkoleniowej i edukacyjnej 
dla osób starszych 

Szanse Zagrożenia 

 wzrost samoświadomości osób 
starszych co do swoich potrzeb 

 uwzględnienie problematyki osób 
starszych w programach unijnych, 
krajowych, wojewódzkich, 

 dodatkowe transfery finansowe dla 
osób posiadających uprawnienia do 
świadczeń emerytalnych 

 postępujący proces starzenia się 
społeczeństwa, 

 niedostateczny rozwój specjalistycznej 
opieki geriatrycznej, 

 wzrost kosztów realizacji usług 
społecznych oraz ograniczone środki 
finansowe na realizację zadań w tym 
zakresie, 

 ograniczenia finansowe osób starszych 
wynikające z ich niskich świadczeń, 

 
3.2.3. Cel główny: Podniesienie jakości życia osób starszych poprzez wydłużenie okresu 
samodzielności i aktywności w życiu społecznym oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
 

3.2.4. Opis celu głównego 
Celem głównym jest umożliwienie seniorom pozostawania jak najdłużej samodzielnymi i 

aktywnymi w życiu społecznym i zawodowym, poprawa dostępności do wyspecjalizowanych usług 
społecznych w miejscu zamieszkania adekwatnych do ich potrzeb. Istotne jest również zwiększenie 
świadomości społeczeństwa na temat funkcjonowania osób w podeszłym wieku, poprawa ich wizerunku 
oraz wzmocnienie integracji społecznej. 
 

3.2.5.Zakładane rezultaty 
Realizacja Strategii zwiększy dostępność do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych na rzecz 
osób starszych, promocji zdrowia, profilaktyki. Oferta usług edukacyjnych, rekreacyjnych i kulturalnych 
dla osób starszych zwiększy aktywność seniorów w życiu społecznym i zawodowym. 
 

3.2.6. Cel operacyjny 1: Wsparcie osób starszych w środowisku lokalnym powodujące wzrost 
aktywności osób starszych w życiu społecznym, kulturalnym, zawodowym 
 
Kierunki działań: 

1. Wspieranie działań mających na celu likwidację barier architektonicznych, transportowych i 
komunikacyjnych zwiększających mobilność seniorów, 

2. Prowadzenie działań promujących zatrudnienie i aktywność zawodową osób 50+, 
3. Wspieranie działań mających na celu pobudzenie aktywności seniorów. 
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3.2.7. Cel operacyjny 2: Zapewnienie kompleksowego i wysokiego poziomu usług 
skierowanych do osób starszych 
Kierunki działań: 

1. Rozwijanie środowiskowych form wsparcia seniorów dostosowanych do ich potrzeb (dzienne 
domy pobytu, kluby seniora, mieszkania chronione, inne), 

2. Wspieranie pracowników jednostek pomocy społecznej w zakresie podnoszenia 
kwalifikacji/kompetencji w obszarze problematyki osób starszych, 

3. Promocja programów profilaktycznych, zdrowotnych, rehabilitacyjnych skierowanych do osób 
starszych. 

 
3.2.8. Cel operacyjny 3: Rozwój systemu opieki oraz ułatwienie dostępu do usług 

wzmacniających samodzielność osób starszych nie mogących samodzielnie funkcjonować  
w środowisku 
 
Kierunki działań 

1. Rozwój zróżnicowanych form opieki dziennej i całodobowej, okresowej i stałej dostosowanej  
do potrzeb niesamodzielnych osób starszych, 

2. Tworzenie systemu wsparcia dla opiekunów niesamodzielnych osób starszych, wsparcie dla 
rodzin pełniących opiekę domową (opieka wytchnieniowa). 

 
3.2.9. Podmioty współpracujące w realizacji celów 

 
Jednostki samorządu terytorialnego 
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i integracji społecznej 
Organizacje pozarządowe 
Jednostki służby zdrowia 
 

3.2.10. Wskaźniki realizacji celów 
 

1. Liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje z budżetu samorządu na realizację 
działań na rzecz osób starszych 

2. Liczba szkoleń zwiększających szanse na rynku pracy osób 50+ 
3. Liczba pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, którzy podnieśli swoje 

kwalifikacje w obszarze wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych 
4. Liczba programów profilaktycznych skierowanych do osób starszych 
5. Liczba środowiskowych form wsparcia (dzienne domy pobytu, kluby seniora, mieszkania 

chronione, rodzinne domy pomocy) 
6. Liczba instytucji zapewniających całodobową opiekę nad osobami starszymi 
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3.3. Obszar strategiczny: Wsparcie dziecka i rodziny 
 

3.3.1. Główny problem: Dysfunkcje rodzin będące przeszkodą w prawidłowym wypełnianiu ich 
roli opiekuńczo-wychowawczych. 
 

Niewydolność rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych jest skutkiem ich dysfunkcji w 
różnych aspektach i niejednokrotnie prowadzi do umieszczenia dziecka poza środowiskiem naturalnym 
rodziny. 

Jednym z podstawowych problemów społecznych zdiagnozowanych w Powiecie Biłgorajskim jest 
bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. 
W roku 2019 rodziny (312), w których występował problem bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych, stanowiły 9,3% ogółu rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 

Jedną z form usług społecznych kierowanych do rodzin z dziećmi przeżywających trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych jest praca asystenta rodziny. Zadaniem asystenta jest 
wspieranie rodzin w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem ich własnego 
potencjału. 
Według stanu na dzień 31.12.2019 w gminach na terenie Powiatu zatrudnionych było 13 asystentów 
rodzin. 3 gminy nie wykazały zatrudnienia asystenta rodziny. Łącznie pracą asystenta rodziny objętych 
zostało 116 rodzin. 
 W sytuacji, gdy pomimo udzielonego wsparcia rodzice nadal nie są w stanie prawidłowo pełnić 
swoich funkcji rodzicielskich, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewiduje 
możliwość umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, której celem jest zapewnienie dziecku czasowej 
opieki. Tymczasowość sprawowania pieczy zastępczej służy odbudowaniu stabilności rodzin oraz ich 
reintegracji. W sytuacji braku możliwości powrotu do rodziny naturalnej należy dążyć do umieszczenia 
dziecka w rodzinie przysposabiającej. W przypadku braku reintegracji dziecka z rodziną oraz braku 
możliwości przysposobienia należy zapewnić dziecku opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym. 
Piecza zastępcza sprawowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej. 
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza(spokrewniona, niezawodowa i zawodowa w 
tym pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna) oraz rodzinne domy dziecka. 
 
Tabela 8. Stan pieczy zastępczej na terenie Powiatu Biłgorajskiego 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie 
Powiatu Biłgorajskiego 

66 68 64 

Liczba wychowanków w rodzinach zastępczych: 87 93 94 

liczba dzieci pochodzących z terenu innych powiatów 
umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na 
terenie Powiatu Biłgorajskiego 

22 21 19 

liczba dzieci pochodzących z terenu Powiatu Biłgorajskiego 
umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na 
terenie innych powiatów 

11 10 12 

liczba dzieci pochodzących z terenu Powiatu Biłgorajskiego 
umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na 
terenie Powiatu Biłgorajskiego 

65 72 82 

Źródło: PCPR Biłgoraj 
 

Jak wynika z danych zawartych w tabeli zarówno liczba rodzin zastępczych, jak i umieszczonych  
w nich dzieci sukcesywnie wzrasta. 
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Analizując wiek dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej należy zauważyć, że 
większość z nich miała od 14 do 17 lat (31,52 %)oraz od 7 do 13 lat (29,34 %). Pieczą rodzinną objętych 
było 6 dzieci najmłodszych (w wieku do 3 lat), co stanowiło 6,52% wszystkich dzieci umieszczonych  
w rodzinnej pieczy zastępczej. Zdecydowana większość dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy 
zastępczej przebywa tam powyżej trzech lat. 

 Instytucjonalna piecza zastępcza 
W sytuacji braku możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej lub gdy z innych 

względów nie jest to zasadne, sąd umieszcza dziecko w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. na terenie Powiatu Biłgorajskiego funkcjonowało 12 placówek 
opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Program SOS Wiosek Dziecięcych 
Biłgoraj. 
 
Tabela 9. Liczba wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej 

Liczba wychowanków przebywających w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych: 

2017 2018 2018 

liczba dzieci pochodzących z terenu Powiatu Biłgorajskiego 
przebywających w placówkach opiek.–wych. funkcjonujących 
poza terenem Powiatu Biłgorajskiego 

11 10 12 

liczba dzieci pochodzących z terenu Powiatu Biłgorajskiego 
przebywających w placówce opiek.-wych. funkcjonującej na 
terenie Powiatu Biłgorajskiego 

9 8 12 

liczba dzieci pochodzących z terenu innych powiatów 
umieszczonych w placówce opiek-wych. funkcjonującej na 
terenie Powiatu Biłgorajskiego 

61 58 46 

Źródło: PCPR w Biłgoraju 
 
Najczęstszą przyczyną umieszczania dzieci w pieczy zastępczej było uzależnienie od alkoholu i 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych a w dalszej kolejności półsieroctwo, przemoc w 
rodzinie, pobyt za granicą jednego z rodziców. 
Należy również zwrócić uwagę na narastający problem pozostawania w pieczy zastępczej osób powyżej 
18 roku życia – w 2019r. stanowili oni 26,08% wszystkich wychowanków. 
 
Tabela 10. Wydatki na pieczę zastępczą (w zł.) 

Beneficjenci pomocy 
Kwota 

2017 2018 2019 

Dzieci pochodzące z terenu Powiatu Biłgorajskiego 
umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
w innych powiatach 

501.656,00 470.309,64 398.278,29 

Dzieci pochodzące z terenu Powiatu Biłgorajskiego 
umieszczone w Wiosce Dziecięcej SOS w Biłgoraju 

152.419,12 220.308,91 331.983,72 

Dzieci pochodzące z terenu Powiatu Biłgorajskiego 
umieszczone w rodzinach zastępczych poza Powiatem 

141.685,32 142.853,23 237.298,01 

Dzieci pochodzące z terenu Powiatu Biłgorajskiego 
umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu 

576.345,69 589.335,24 605.917,13 

Pomoc finansowa dla pełnoletnich wychowanków 
placówek 

6.000,00 18.379,00 19.237,93 

Pomoc finansowa dla pełnoletnich wychowanków rodzin 
zastępczych 

78.525,19 74.777,78 45.222,00 

Ogółem  1.456.631,32 1.515.963,80 1.637.937,08 

Źródło: PCPR Biłgoraj 
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3.3.2. Analiza SWOT. Obszar strategiczny: Wsparcie dziecka i rodziny 

Mocne strony Słabe strony 

 podniesienie kwalifikacji zawodowych i 
personalnych pracowników służb 
wspierających rodzinę poprzez system 
specjalistycznych szkoleń, 

 doświadczenie i współpraca podmiotów 
wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej, 

 ustandaryzowane procedury 
kwalifikacji kandydatów do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej 
niezawodowej, 

 mała liczba jednostek specjalistycznego 
poradnictwa oraz placówek wsparcia 
dziennego, 

 niewystarczająca liczba rodzin 
zastępczych, w tym zawodowych i 
specjalistycznych, 

 zbyt długi czas przebywania dzieci w 
systemie pieczy zastępczej, 

 zbyt duża liczba dzieci przebywających 
w instytucjonalnych formach pieczy 
zastępczej, 

 zwiększenie liczby osób powyżej 18 
roku życia pozostających w systemie 
pieczy zastępczej 

 brak specjalizacji placówek opiekuńczo-
wychowawczych w kierunku 
specjalistycznej pomocy i terapii, 

 brak placówek dla dzieci i młodzieży z 
orzeczoną niepełnosprawnością, które 
wymagają wielospecjalistycznego 
wsparcia, 

Szanse Zagrożenia 

 zwiększenie skuteczności działań 
systemu wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej poprzez pracę asystentów 
rodziny, koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej, placówki wsparcia 
dziennego, 

 zagrożenia funkcjonowania rodziny 
(ubóstwo, przemoc w rodzinie, 
bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych) 

 brak wieloaspektowej oferty wsparcia 
dla osób opuszczających pieczę 
zastępczą 

 
3.3.3. Cel główny: Adaptacja systemu efektywnie wspierającego rodzinę  
 

3.3.4. Opis celu głównego 
System wspierania rodziny powinien odpowiadać na jej zmieniające się potrzeby i kierować 

pomoc tam, gdzie będzie ona jak najbardziej efektywna. Należy wzmacniać rodziny w taki sposób, aby 
zapobiegać powstawaniu dysfunkcji. W przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowych rodziny powinny 
rozwiązywać problemy przede wszystkim w oparciu o własne zasoby przy wsparciu i pomocy 
specjalistów. Niezbędny jest zatem rozwój i profesjonalizacja systemu wsparcia rodzin, stałe 
podnoszenie kwalifikacji kadr oraz współpraca międzyinstytucjonalna. 

Działania powinny zmierzać w kierunku zmniejszenia liczby dzieci kierowanych do pieczy 
zastępczej, skrócenie czasu pobytu w niej wychowanków oraz zwiększenie liczby dzieci powracających  
z pieczy zastępczej do rodziny pochodzenia. 
 

3.3.5. Zakładane rezultaty 
Realizacja Strategii przyczyni się do wzmocnienia systemu wsparcia rodziny, który będzie w 

skuteczny sposób odpowiadać na zaistniałe potrzeby. Specjalistyczne, wysokiej jakości usługi powinny 
zapewnić profesjonalne i kompleksowe wsparcie w sytuacji wystąpienia kryzysów. 
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3.3.6. Cel operacyjny 1. Wzmacnianie potencjału rodzin poprzez upowszechnianie wzorców 
pozytywnego rodzicielstwa. 
 
Kierunki działań: 

1. Promowanie pozytywnego wizerunku rodzicielstwa z uwzględnieniem rodzicielstwa zastępczego 
poprzez kampanie edukacyjne (w tym medialne), kampanie społeczne, imprezy integracyjne  
i okolicznościowe, 

2. Wspieranie działań ułatwiających dostęp do specjalistów świadczących usługi rodzinom 
doświadczającym kryzysu (poradnictwo rodzinne, prawne, psychologiczne, pedagogiczne, 
programy korekcyjno-edukacyjne i inne), wspieranie rozwoju specjalistycznych form pomocy, 

3. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych, wolontariatu oraz wszelkich podmiotów 
świadczących usługi skierowane do rodzin – w szczególności zagrożonych dysfunkcją lub 
wykluczeniem. 

 
3.3.7. Cel operacyjny 2. Budowa systemu pomocy wspierającego działania podejmowane  

w pieczy zastępczej 
 
Kierunki działań: 

1. Wspieranie działań na rzecz powstania specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych 
w celu dostosowania oferty do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, 

2. Wspieranie inicjatyw mających na celu pozyskiwanie i przygotowywanie kandydatów do 
pełnienia roli rodziny zastępczej, 

3. Wspieranie inicjatyw na rzecz reintegracji dzieci z rodziną pochodzenia opartych na współpracy 
pomiędzy placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz innymi podmiotami działającymi  
w obszarze pieczy zastępczej, 

4. Promowanie wymiany doświadczeń pomiędzy rodzinami zastępczymi (grupy wsparcia, grupy 
samopomocowe). 

 
3.3.8. Cel operacyjny 3. Profesjonalizacja działań kadry pracującej w obszarze wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej 
 
Kierunki działań: 

1. Podnoszenie kompetencji zawodowych kadry poprzez profesjonalną superwizję oraz udział  
w szkoleniach o tematyce rodzinnej, prawnej, dotyczącej przemocy i uzależnień oraz innych, 

2. Wspieranie działań na rzecz zwiększania liczebności osób pracujących w środowisku lokalnym  
z rodzinami zastępczymi, 

3. Promowanie wspólnych działań i inicjatyw międzyinstytucjonalnych na rzecz wsparcia rodziny  
i systemu pieczy zastępczej. 

 
3.3.9. Podmioty uczestniczące w realizacji celów 

 
Jednostki samorządu terytorialnego  
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i integracji społecznej 
Placówki oświatowe 
Sąd, kuratorzy, policja 
Organizacje pozarządowe 
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3.3.10. Wskaźniki realizacji celów 
1. Liczba działań promujących pozytywny wizerunek rodziny, 
2. Liczba specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
3. Liczba przeszkolonych kandydatów na rodziców zastępczych, 
4. Liczba rodzin zastępczych, 
5. Liczba dzieci w pieczy zastępczej, 
6. Liczba koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 
7. Liczba osób pracujących w obszarze wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, która 

podniosła kwalifikacje w zakresie problematyki wsparcia. 
 
3.4. Obszar strategiczny: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami 
 

3.4.1. Główny problem: Niski udział osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym  
i zawodowym 
 

Niepełnosprawność stanowi poważny problem społeczny. Osoby z niepełnosprawnościami są  
w większym stopniu narażone na marginalizację. Nie korzystają w pełni z przysługujących im praw oraz 
w znacznie mniejszym stopniu uczestniczą w życiu zawodowym, kulturalnym i społecznym.  
Przyczyn tego stanu należy upatrywać głównie w barierach architektonicznych, braku dostępu do 
transportu, komunikacji. Uniemożliwia to korzystanie z różnorodnych usług. Utrudniony dostęp do 
leczenia specjalistycznego, rehabilitacji, edukacji, kultury i sztuki oraz zatrudnienia zmniejsza szanse na 
integrację osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem lokalnym. Mniejszy udział w życiu 
społecznym osób z niepełnosprawnościami wynika również z dotykającego ich ubóstwa.  
Brak zatrudnienia oraz niski poziom świadczeń społecznych powoduje pogorszenie warunków 
materialnych, co znajduje odzwierciedlenie w jakości życia. 
 

 Sytuacja osób z niepełnosprawnościami 
 
Głównym źródłem informacji o liczbie osób z niepełnosprawnościami w Polsce jest Narodowy Spis 

Powszechny Ludności i mieszkań przeprowadzony w 2011 roku. Zgodnie z tymi danymi liczba osób  
z niepełnosprawnościami w Polsce wynosiła 5.456.700, co stanowiło 14,3% ogółu ludności kraju. 
Oznacza to, że co 7 mieszkaniec Polski był osobą z niepełnosprawnościami. Województwo Lubelskie 
wyróżnia się w kraju najwyższą populacją osób z niepełnosprawnościami. Częstość występowania 
niepełnosprawności wynosi tu 16,3%, przy średniej krajowej 13,9%. Liczbę osób  
z niepełnosprawnościami w Powiecie Biłgorajskim szacuje się na ok. 19.000. 

Zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Biłgorajskiego 
realizuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Biłgoraju. 
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Tabela 11. Liczba wydanych orzeczeń dla osób po 16 roku życia z podziałem na przyczyny 
niepełnosprawności 

Przyczyna niepełnosprawności 

2017 2018 2019 
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Upośledzenie umysłowe 10 21 0 9 19 1 14 25 1 

Choroba psychiczna 52 138 25 54 156 34 57 131 22 

Zaburzenia głosu, mowy i choroby 
słuchu 

10 41 44 7 49 44 13 47 46 

Choroby narządu wzroku 13 68 33 14 67 24 23 63 29 

Upośledzenie narządu ruchu 101 134 61 118 156 49 164 137 50 

Epilepsja 3 18 3 1 25 4 3 21 3 

Choroby układów oddechowego i 
krążenia 

63 79 52 52 69 48 76 96 50 

Choroby układu pokarmowego 27 11 4 32 19 7 43 9 11 

Choroby układu moczowo-płciowego 62 21 3 64 24 3 69 37 6 

Choroby neurologiczne 154 251 137 147 234 148 166 266 138 

Inne, w tym schorzenia: 
endokrynologiczne, metaboliczne, 
zaburzenia enzymatyczne, choroby 
zakaźne 

42 49 40 42 26 30 43 34 24 

Całościowe zaburzenia rozwojowe 3 1 0 2 3 0 4 1 0 

Razem 
 

540 832 402 542 847 392 675 867 380 

Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Biłgoraju 
 

Najliczniejszą grupę wśród niepełnosprawnych tworzyły osoby z chorobami narządu ruchu, 
schorzeniami neurologicznymi, schorzeniami układów oddechowego i krążenia. 
 
Tabela 12. Struktura osób niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim z podziałem na stopnie 
niepełnosprawności 

Stopień 
niepełnosprawności 

2017 2018 2019 

Znaczny  540 542 675 

Umiarkowany 832 847 867 

lekki 402 392 380 

Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Biłgoraju 
 

Dokonując analizy w/w danych można zaobserwować, iż w Powiecie Biłgorajskim wśród osób z 
niepełnosprawnościami najliczniejszą grupę stanowią osoby z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności.  
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Tabela 13. Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyny niepełnosprawności dotyczących osób przed 16-tym 
rokiem życia 

Przyczyna niepełnosprawności 2017 2018 2019 

Upośledzenie umysłowe 5 7 9 

Choroba psychiczna 16 15 13 

Zaburzenia głosu, mowy i choroby 
słuchu 

30 30 28 

Choroby narządu wzroku 40 45 36 

Upośledzenie narządu ruchu 34 41 34 

Epilepsja 21 32 21 

Choroby układów oddechowego i 
krążenia 

269 244 226 

Choroby układu pokarmowego 4 7 4 

Choroby układu moczowo-płciowego 24 20 14 

Choroby neurologiczne 36 24 23 

Inne, w tym schorzenia: 
endokrynologiczne, metaboliczne, 
zaburzenia enzymatyczne, choroby 
zakaźne 

49 47 48 

Całościowe zaburzenia rozwojowe 43 55 41 

Razem 571 567 497 

Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Biłgoraju 
 
Wśród osób orzekanych w grupie do 16 roku życia najczęstsze przypadki to schorzenia układu 

oddechowego i krążenia, narządu wzroku, narządu ruchu oraz schorzenia neurologiczne. 
Choroba i niepełnosprawność to czynniki, które prowadzą do pogorszenia kondycji finansowej 

każdej rodziny bez względu na jej przynależność społeczno – zawodową i miejsce zamieszkania.  
Sytuacja taka, jest efektem wydatków na leczenie, rehabilitację i oraz zabezpieczenie 

specyficznych potrzeb rodzin, w których żyją osoby z ograniczoną przez chorobę sprawnością. Dlatego 
niepełnosprawność jest również jedną z przyczyn udzielania pomocy przez ośrodki pomocy społecznej.  
 

 Sytuacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami 
 

Osoby z niepełnosprawnościami są grupą, która na lokalnym rynku pracy posiada zdecydowanie 
mniejsze szanse na znalezienie zatrudnienia. Pomimo licznych zachęt dla pracodawców w postaci 
dofinansowań do tworzonych miejsc pracy i ulg z tytułu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na 
przestrzeni 2020r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju wpłynęło tylko 26 ofert pracy 
skierowanych do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz utworzonych zostało 5 miejsc 
pracy subsydiowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnościami w statystykach Powiatowego Urzędu Pracy w 
Biłgoraju stanowiły 4,9 % ogółu bezrobotnych (tj. 123 osoby). W zdecydowanej większości są to osoby  
z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności. Analizując poziom wykształcenia osób z 
niepełnosprawnościami należy podkreślić, że tylko 24 osoby (tj. 21,6%) posiada wykształcenie 
gimnazjalne lub niższe. W grupie tej dominują osoby w wieku 25-45 lat (tj. 49 osób), osoby powyżej 50 
lat (tj. 45 osób) oraz osoby długotrwale bezrobotne (tj. 20 osób). W odniesieniu do roku ubiegłego liczba 
osób z niepełnosprawnościami zmniejszyła się o 25 osób (tj. spadek o 16,9%). 
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 Bariery w dostępności do przestrzeni publicznej i usług 
 

Brak dostępności do pełnego korzystania z przestrzeni publicznej ma znaczący wpływ na 
funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym. Szczególnie uciążliwe są wciąż 
występujące bariery architektoniczne w budynkach użyteczności publicznej oraz w mieszkaniach.  
Osoby z niepełnosprawnościami spotykają się z utrudnieniami komunikacyjnymi, w tym zwłaszcza 
brakiem dostępności do środków transportu publicznego. W dobie szeroko rozwiniętych usług  
o charakterze elektronicznym wiele osób z niepełnosprawnościami, w tym zwłaszcza osoby 
słabowidzące i niesłyszące majątrudności z dostępem do informacji. 
 
Tabela 14. Zadania realizowane przez PCPR finansowane ze środków PFRON w latach 2017 - 2019  

Rodzaj zadania 
Lata 

2017 2018 2019 

Likwidacja barier architektonicznych 
- liczba zawartych umów 
- przyznane dofinansowanie 

 
11 
81.609,00 

 
11 
78.211,00 

 
12 
140.107,00 

Likwidacja barier w komunikowaniu się 
- liczba zawartych umów 
- przyznane dofinansowanie 

 
 
54 
85.680,00 

 
 
60 
20.579,00 

 
 
56 
79.575,00 

Likwidacja barier technicznych 
- liczba zawartych umów 
- przyznane dofinansowanie 

 
14 
31.922 

 
12 
20.579,00 

 
11 
26.614,00 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny 
- liczba zawartych umów 
- przyznane dofinansowanie 

 
 
15 
38.553,00 

 
 
14 
16.165,00 

 
 
24 
19.201,00 

Dofinansowanie zaopatrzenia w 
przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze 
- liczba wniosków rozpatrzonych 
pozytywnie 
- przyznane dofinansowanie 

 
 
 
295 
 
223.332,00 

 
 
 
267 
 
200.644,00 

 
 
 
403 
 
300.339,00 

Dofinansowanie do turnusów 
rehabilitacyjnych 
- liczba wniosków rozpatrzonych 
pozytywnie 
- przyznane dofinansowanie 

 
 
133 
 
146.018,00 

 
 
129 
 
150.600,00 

 
 
131 
 
132.038,00 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i 
turystyki 
- zawarte umowy 
- przyznane dofinansowanie 

 
 
6 
10.901,00 

 
 
4 
12.119,00 

 
 
6 
11.438,00 

Program Aktywny Samorząd  
- zawarte umowy 
- przyznane dofinansowanie  

 
91 
237.702,32 

 
92 
227.041,00 

 
120 
332.071,00 

Dofinansowanie kosztów działalności 
warsztatów terapii zajęciowej – kwoty 
dofinansowań 

 
1.883.407,00 

 
1.966.155,00 

 
2.160.616,00 

Źródło: Dane własne PCPR w Biłgoraju 
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Kolejnym problemem jest niedostateczny rozwój sieci usług opiekuńczych oferujących pomoc w 
miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnościami oraz infrastruktury zapewniającej opiekę  
i rehabilitację, zwłaszcza dzienną. 

Na terenie Powiatu Biłgorajskiego funkcjonują 3 warsztaty terapii zajęciowej, które obejmują 
swoim wsparciem 118 osób z niepełnosprawnościami. Funkcjonują również 3 środowiskowe domy 
samopomocy, do których uczęszcza 96 osób. 

Należy zaznaczyć, że placówki te skierowane są do pracy z osobami z niepełnosprawnościami:  
z upośledzeniem umysłowym i chorobami psychicznymi, ewentualnie z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. Brakuje placówek dziennego pobytu i rehabilitacji dla dużej części osób  
z niepełnosprawnościami z innymi rodzajami niepełnosprawności, co w kontekście zarówno istniejących 
barier architektonicznych i transportowych, przy niskiej aktywności zawodowej i trudnościach  
w znalezieniu zatrudnienia, powoduje, że znaczna część osób z niepełnosprawnościami jest skazana na 
pobyt w domu i wyizolowana z życia społecznego. 
 
3.4.2. Analiza SWOT. Obszar strategiczny: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami 

Mocne strony Słabe strony 

 współpraca z organizacjami 
pozarządowymi w zakresie wsparcia na 
rzecz osób z niepełnosprawnościami, 

 uwzględnianie problematyki osób z 
niepełnosprawnościami w działaniach 
organów administracji publicznej, 

 funkcjonowanie warsztatów terapii 
zajęciowej, środowiskowych domów 
samopomocy. 

 ograniczone środki finansowe na 
działania na rzecz wsparcia osób z 
niepełnosprawnościami, 

 niski poziom aktywności zawodowej 
osób z niepełnosprawnościami, 

 utrudniona dostępność do 
specjalistycznej pomocy medycznej i 
rehabilitacyjnej, 

 bariery architektoniczne, transportowe, 
społeczne, 

 niski udział osób z 
niepełnosprawnościami w życiu 
społecznym, 

 wysoka liczba osób z 
niepełnosprawnościami biernych 
zawodowo, 

 brak zakładów pracy chronionej, 

 brak ośrodka wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych i wsparcia dla 
opiekunów osób z 
niepełnosprawnościami. 

Szanse Zagrożenia 

 likwidowanie barier architektonicznych, 
technicznych i w komunikowaniu się, 

 aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
z niepełnosprawnościami, 

 rządowe programy na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami, 

 rozwój ekonomii społecznej. 

 stały charakter zjawiska 
niepełnosprawności 

 wykluczenie społeczne osób z 
niepełnosprawnościami 

 wzrost liczby osób z 
niepełnosprawnościami w związku ze 
starzejącym się społeczeństwem, 

 brak ofert pracy dla osób z 
niepełnosprawnościami. 
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3.4.3. Cel główny: Włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe 
 

3.4.4. Opis celu głównego 
Włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe poprzez działania 

zwiększające ich aktywność zawodową i społeczną uwarunkowane jest stworzeniem kompleksowego 
wsparcia umożliwiającego dostępność we wszystkich obszarach życia. W odniesieniu do aktywności 
zawodowej należy rozwijać i wspierać działania sprzyjające zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami 
na otwartym rynku pracy. Podejmować i propagować współpracę różnych środowisk, w tym sektora 
publicznego i prywatnego oraz pracodawców na rzecz zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. 
Aktywność zawodowa stanowi dla osób z niepełnosprawnościami szansę na zmianę warunków życia  
i jest jednym ze sposobów walki z izolacją społeczną. Umożliwia to nie tylko aktywne funkcjonowanie w 
sferze społecznej i zawodowej ale również wpływa na podniesienie poziomu samooceny, polepszenie 
warunków życia oraz sprzyja integracji i niezależności. 
 

3.4.5. Zakładane rezultaty 
 
Wdrażanie Strategii pozwoli na pełne uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu 

społecznym i zawodowym. Zapewnienie kompleksowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami,  
w tym poprzez szeroko pojętą dostępność we wszystkich obszarach życia społecznego, przyczyni się do 
zwiększenia ich udziału w edukacji, podniesieniu poziomu aktywności społecznej i zawodowej, a także  
w korzystaniu z przysługujących im praw. 
 

3.4.6. Cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie oraz łagodzenie skutków niepełnosprawności 
 
Kierunku działań: 

1. 1.Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych i transportowych, 
2. Poprawa wyposażenia w sprzęt rehabilitacyjny obiektów służących rehabilitacji, edukacji  

i innych 
3. Polepszenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami do dóbr kultury, rozrywki i sportu. 

 
3.4.7. Cel operacyjny 2. Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla osób  

z niepełnosprawnościami 
 
Kierunki działań: 

1. Zapewnienie wsparcia w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 
2. Zwiększenie dostępności do rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej, 
3. Rozwój form wsparcia środowiskowego: dziennych domów pobytu, placówek wsparcia 

dziennego, wtz, 
4. Rozwój różnych form wsparcia rodzinnego, społecznego, psychologicznego, 
5. Rozwój infrastruktury zapewniającej opiekę i rehabilitację, 
6. Poprawa dostępności do usług rehabilitacyjnych i diagnostyki, 
7. Wdrażanie projektów zmierzających do zmniejszenia zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym, 
8. Wspieranie powstawania i rozwoju różnych form współpracy międzysektorowej na rzecz 

zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. 
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3.4.8. Cel operacyjny 3. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami 
 
Kierunki działań:  

1. Działania na rzecz zwiększania poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób  
z niepełnosprawnościami, 

2. Rozwój i doskonalenie instrumentów promocji zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, 
3. Poprawa efektywności działań instytucjonalnych na rzecz podnoszenia poziomu zatrudnienia 

osób z niepełnosprawnościami, 
4. Działania na rzecz tworzenia zakładu aktywności zawodowej, przedsiębiorstw społecznych 

zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, 
5. Promowanie i wspieranie pracodawców w tworzeniu i przystosowaniu miejsc pracy dla osób  

z niepełnosprawnościami. 
 

3.4.9. Cel operacyjny 4. Wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami 
 
Kierunki działań:  

1. Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami, 

2. Prowadzenie konsultacji społecznych dot. dokumentów, działań, itp. zaplanowanych do 
wdrażania w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami, 

3. Podejmowanie wspólnych inicjatyw instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami. 

 
3.4.10. Podmioty uczestniczące w realizacji celów 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju 
Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Biłgoraju 
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju  
Jednostki samorządu terytorialnego 
Arion Szpitale Sp z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju 
Placówki oświatowe i jednostki służby zdrowia 
Organizacje pozarządowe 

 
3.4.11. Wskaźniki realizacji celów 

1. Liczba akcji promocyjnych i edukacyjnych, 
2. Liczba obiektów z infrastruktury społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej, sportowej, kulturalnej, 

które przystosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 
3. Liczba obiektów, które zostały wyposażone w sprzęt rehabilitacyjny, 
4. Wielkość bazy rehabilitacyjnej, 
5. Liczba środowiskowych form wsparcia, 
6. Liczba osób z niepełnosprawnościami korzystających ze wsparcia środowiskowego, 
7. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych formami aktywizacji społecznej i zawodowej, 
8. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych aktywizacją w ramach usług i instrumentów 

rynku pracy. 
9. Liczba osób z niepełnosprawnościami, które podjęły pracę po zastosowaniu instrumentów 

aktywizacji zawodowej i społecznej, 
10. Liczba utworzonych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, 
11. Liczba organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz osób  

z niepełnosprawnościami, 
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12. Liczba podjętych przedsięwzięć wspólnie z organizacjami pozarządowymi na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami, 

13. Liczba konsultacji społecznych w obszarze działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, 
14. Liczba wspólnych przedsięwzięć zrealizowanych w ramach wzajemnej współpracy w zakresie 

poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami na lokalnym rynku pracy, 
15. Liczba programów i projektów realizowanych na rzecz aktywizacji osób  

z niepełnosprawnościami. 
 
3.5. Obszar strategiczny: Zdrowie psychiczne 
 

3.5.1. Główny problem: Nierównomierny dostęp do kompleksowego wsparcia dla osób 
doświadczających kryzysu psychicznego 
 

Ochrona zdrowia mieszkańców Powiatu Biłgorajskiego stanowi jedno z priorytetowych zadań 
samorządu terytorialnego. Najszerszy zakres obowiązków w zakresie prowadzenia polityki zdrowotnej  
w Powiecie Biłgorajskim spoczywa na jednostkach samorządowych, z uwagi na zadania nałożone przez 
ustawodawcę w zakresie ochrony zdrowia. Współpraca samorządów gminnych i miejskich  
z przychodniami podstawowej opieki zdrowotnej pozwala na podejmowanie właściwych rozwiązań  
poprawy warunków w zakresie ochrony zdrowia i dostępności do leczenia specjalistycznego. 

Z kolei samorząd powiatowy odpowiedzialny jest za opracowanie i realizację programów 
zdrowotnych w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej wynikających z aktualnych potrzeb  
i stanu zdrowia mieszkańców powiatu. 
 

Na terenie Powiatu Biłgorajskiego świadczenia zdrowotne udzielane są przez ARION  
Szpitale Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obecnie w upadłości Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju. 
Zadaniem ZOZ jest w szczególności podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, 
przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia.  
W Arion Szpitale Sp. z o.o. ZOZ w Biłgoraju funkcjonuje 13 oddziałów szpitalnych oraz 16 poradni 
specjalistycznych z łączną ilością łóżek 341, w tym 80 miejsc w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym  
w Tarnogrodzie. 

Na podstawie informacji zamieszczonych na stronie Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu 
Zdrowia wynika, że poza leczeniem szpitalnym i poradniami specjalistycznymi prowadzonymi przez 
ARION w zakresie stacjonarnej opieki medycznej mieszkańcy Powiatu Biłgorajskiego objęci są 
podstawową opiekę zdrowotną - w każdej gminie działa przychodnia POZ, realizująca kontrakty  
w ramach umów z NFZ Odział Wojewódzki w Lublinie. System ochrony zdrowia w Powiecie zapewnia 
ponadto w każdej gminie w ramach POZ świadczenia pielęgniarki i położnej i środowiskowej. 

Jak wynika z diagnozy obszaru strategicznego Zdrowie psychiczne zamieszczonego  
w Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030w Polsce coraz więcej osób 
cierpi na zaburzenia psychiczne lub doświadcza, przynajmniej raz w życiu poważnego kryzysu 
psychicznego. Przyczyną tego stanu są intensywne zmiany gospodarczo-społeczne wynikające  
z postępującego procesu globalizacji: braku stabilności w życiu zawodowym, braku silnej struktury 
społecznej, rozpadu więzi społecznych i rodzinnych, negatywnego wpływu mediów, szerokiego dostępu 
do środków psychoaktywnych oraz różne wzorce zachowania powodujące uzależnienia,  
a w konsekwencji zaburzenia nastroju i zachowania. 
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Istotne jest zapobieganie zaburzeniom psychicznym, szybka interwencja i dostęp do 

kompleksowej pomocy psychiatrycznej jak i tolerancyjnej, życzliwej postawy wobec osób 
doświadczających stale lub przejściowo kryzysu psychicznego. Zagrożenia wynikające z epidemii  
COVID-19 (m.in. znaczne poczucie izolacji) są kolejnymi czynnikami zwiększającymi ryzyko pogorszenia 
stanu psychicznego.  

Istotnym elementem z punktu widzenia leczenia zaburzeń psychicznych jest kompleksowość 
placówek psychiatrycznych dysponujących na terenie jednego ośrodka pięcioma formami leczenia – 
poradnią zdrowia psychicznego, zespołem leczenia środowiskowego, psychiatrycznym oddziałem 
dziennym, psychiatrycznym oddziałem całodobowym oraz psychiatryczną izbą przyjęć lub szpitalnym 
oddziałem ratunkowym (SOR). Na terenie Województwa Lubelskiego takie placówki znajdują się w 
powiecie radzyńskim i lubelskim. Obecnie realizowany jest program pilotażowy polegający na rozwoju 
środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej zawarty w Narodowym Programie Ochrony 
Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 odnoszący się do centrów zdrowia psychicznego. W Powiecie 
Biłgorajskim jak i w większości powiatów województwa lubelskiego brakuje środowiskowych i dziennych 
form opieki psychiatrycznej, szczególnie dla dzieci i młodzieży. 

Pozamedyczne zasoby instytucjonalne, w których prowadzona jest działalność wspierająca osoby 
z zaburzeniami psychicznymi stanowią ważny element oparcia społecznego.  
W zależności od formy pomocy należą do nich: domy pomocy społecznej, środowiskowe domy 
samopomocy, kluby samopomocy, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej, warsztaty 
terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej oraz świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi. 
W Zespole Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju prowadzonym przez spółkę Arion Szpitale Sp. z o.o.  
 upadłości w Warszawie funkcjonuje Poradnia zdrowia psychicznego i Poradnia uzależnienia od alkoholu 
i współuzależnień. W poradniach zatrudnionych jest 4 lekarzy psychiatrów, 2 psychologów,  
5 terapeutów i 1 pielęgniarka. 

W Poradni zdrowia psychicznego wykonywane są zadania z zakresu: diagnozy psychologicznej 
(testy osobowości, inteligencji, ograniczonej dysfunkcji układu nerwowego), terapii psychologicznej 
(zaburzeń depresyjnych, lękowych, nerwicowych, układu nerwowego, zespołu stresu pourazowego, 
fobii, relacji małżeńskich, kryzysu egzystencjalnego) oraz psychoedukacji (poszerzanie świadomości  
i rangi zdrowia psychicznego w życiu człowieka). 

W Poradni uzależnienia od alkoholu i współuzależnieni prowadzi się proces terapeutyczny mający 
na celu reedukację i resocjalizację osoby uzależnionej od alkoholu oraz osób z syndromem 
współuzależnienia. Udzielane są porady i konsultacje dla osób nadużywających innych substancji 
psychoaktywnych. Ponadto prowadzona jest terapia dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA). 
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Poniżej przedstawione zostały statystyki działalności ww. Poradni w 2020 r. 
 
Tabela 15. Wykaz świadczeń udzielanych w poradniach 

Rodzaje świadczeń 
Poradnia zdrowia 
psychicznego 

Poradnia uzależnienia od 
alkoholu 
i współuzależnienia 

Liczba porad ogółem: 
 - lekarskich 
 - psychologa 
- innego terapeuty 

4854 
3572 
1282 

0 

2025 
0 

188 
1837 

Psychoterapia indywidualna 
Psychoterapia grupowa/ rodzinna 
Interwencje pracownika socjalnego 

27 
0 
0 

162 
22 
0 

Poradnia zdrowia psychicznego w 2020 r. 

Ogółem z zaburzeniami psychicznymi 
- w tym mężczyźni 

1500 
592 

Zaburzenia psychiczne – bez uzależnień: 
- ogółem 
 - w tym mężczyźni 

 
1480 
575 

Zaburzenia spowodowane używaniem substancji 
psychoaktywnych: 
- ogółem, 
w tym mężczyźni 

 
 

10 
8 

Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu: 
- ogółem, 
w tym mężczyźni 

 
10 
9 

Poradnia uzależnienia od alkoholui współuzależnienia w 2020 r. 

Ogółem z zaburzeniami psychicznymi 
- w tym mężczyźni 

257 
206 

Zaburzenia psychiczne – bez uzależnień: 
- ogółem 
 - w tym mężczyźni 

 
22 
5 

Zaburzenia spowodowane używaniem substancji 
psychoaktywnych: 
- ogółem, 
w tym mężczyźni 

 
 

21 
17 

Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu: 
- ogółem, 
w tym mężczyźni 

 
214 
184 

(źródło: Arion Szpitale) 
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Miasto Biłgoraj podejmuje działania w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej 
dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz zagrożonych uzależnieniami w formie 
dofinansowania do zatrudnienia w wymiarze 19 godzin tygodniowo w Poradni uzależnienia od alkoholu  
i współuzależnień prowadzonych przez Arion Szpitale Sp. z o.o. ZOZ w Biłgoraju psychologów w tym 
jedna osoba prowadząca punkt dla osób nadużywających innych substancji.  
Zadanie to realizowane jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii, Powiat Biłgorajski corocznie zawiera z Miastem Biłgoraj porozumienie na 
zadania zawarte w ww. programie, które są realizowane przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu 
Biłgorajskiego m.in. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Biłgoraju, Regionalne Centrum Edukacji 
Zawodowej w Biłgoraju, Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju, Zespół Szkół Zawodowych  
i Ogólnokształcących w Biłgoraju, Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących  
w Biłgoraju oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju. 

 
3.5.2. Analiza SWOT. Obszar strategiczny: Zdrowie psychiczne 

Mocne strony Słabe strony 
 

 działalność poradni zdrowia 
psychicznego oraz poradni uzależnień 
od alkoholu i współuzależnieni, 

 funkcjonowanie filii domu pomocy 
społecznej dla osób przewlekle 
psychicznie chorych, środowiskowych 
domów samopomocy i warsztatów 
terapii zajęciowej, 

 funkcjonowanie Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej 

 realizacja programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii, 

 brak oddziału szpitalnego dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi, 

 niewystarczająca liczba podmiotów 
opieki psychiatrycznej, 

 zbyt mała liczba lekarzy specjalistów, 

 brak dostępu do kompleksowego 
leczenia psychiatrycznego dzieci i 
młodzieży, 

 

Szanse Zagrożenia 
 

 realizacja założeń Narodowego 
Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego, 

 działania w zakresie promocji, 
profilaktyki i ochrony zdrowia 
psychicznego, 

 zwiększająca się liczba osób z 
zaburzeniami psychicznymi 
spowodowana m.in. używaniem 
środków psychoaktywnych, 

 negatywny wpływ zmian społeczno-
gospodarczych na kondycję zdrowia 
psychicznego społeczeństwa, 

 mała liczba osób wykwalifikowanych w 
zakresie świadczenia specjalistycznych 
usług opiekuńczych, 

 ograniczony dostęp do specjalistów w 
zakresie opieki psychiatrycznej, w tym 
dla dzieci i młodzieży, 
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3.5.3. Cel główny: Poprawa jakości życia osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego 
 

3.5.4. Opis celu głównego 
Działania realizowane będą przede wszystkim w zakresie rozwoju wsparcia medycznego, jak  

i oparcia społecznego o charakterze środowiskowym. Służyć mają one pomocy osobom 
doświadczającym kryzysu psychicznego, w tym dzieciom i młodzieży. Ważnym obszarem będzie 
upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego i kształtowania postaw korzystnych dla 
zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji, nietolerancji i dyskryminacji osób 
doświadczających kryzysu psychicznego. 

 
3.5.5. Zakładane rezultaty 

Rezultatem podjętych działań będzie zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat zdrowia 
psychicznego, zapewnienie wsparcia osobom doświadczającym kryzysu oraz ich rodzinom, a tym samym 
powrót do pełnionych ról społecznych. 

 
3.5.6. Cel operacyjny 1: Poprawa dostępności usług dla osób doświadczających kryzysu 

psychicznego 
 
Kierunki działań 

1. Zwiększenie dostępności do środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii 
zajęciowej, ośrodka interwencji kryzysowej, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz innych 
form wsparcia środowiskowego, 

2. Podnoszenie kwalifikacji kadry realizującej zadania z zakresu oparcia społecznego dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi, 

3. Rozwój współpracy między systemem opieki zdrowotnej a systemem pomocy społecznej w celu 
skuteczniejszej koordynacji działań środowiskowych dla osób doświadczających kryzysu 
psychicznego. 

 
3.5.7. Cel operacyjny 2: Ułatwienie dostępu do opieki zdrowotnej 

 
Kierunki działań 

1. Tworzenie środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej,  
2. Rozwój współpracy między systemem opieki zdrowotnej a systemem pomocy społecznej w celu 

skuteczniejszej koordynacji działań środowiskowych dla osób doświadczających kryzysu 
psychicznego. 

 
3.5.8. Podmioty współpracujące we wdrażaniu Strategii 

 
Jednostki samorządu terytorialnego 
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 
Placówki ochrony zdrowia 
Placówki edukacyjne 
Organizacje pozarządowe 
 

3.5.9. Wskaźniki realizacji celów 
1. Liczba placówek wsparcia środowiskowego świadczących usługi w ramach wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi. 
2. Liczba osób pracujących na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, które podniosły swoje 

kwalifikacje. 
3. Liczba miejsc kompleksowego świadczenia opieki zdrowotnej dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 
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3.6. Obszar strategiczny: Rozwój społeczności lokalnej 
 

3.6.1. Główny problem : Niewystarczająca aktywność społeczna i obywatelska w Powiecie 
Biłgorajskim 

Aktywność społeczna i obywatelska mieszkańców regionu jest jednym z kluczowych warunków 
rozwoju Powiatu. W dużym stopniu jest ona zależna od postaw i zachowań społecznych oraz wiedzy  
i umiejętności współdziałania. Dlatego też działania mające na celu wzmocnienie postaw 
prospołecznych, rozwój kompetencji społecznych i umiejętności współpracy poszczególnych jednostek  
i grup na rzecz własnego otoczenia stanowią kolejny obszar priorytetowy działań Strategii.  
Aktywizacja i mobilizacja partnerów lokalnych dla osiągnięcia wspólnych celów jest kluczem do wzrostu 
poziomu rozwoju społecznego i pełniejszego zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych. Ważne jest 
nadanie odpowiedniego znaczenia inicjatywom obywatelskim, we współudziale organizacji 
pozarządowych, przyczyniającym się do rozwoju koncepcji partycypacji społecznej w świadczeniu usług 
społecznych.  

W tym obszarze, koncentracja na wspólnotach lokalnych na swoje uzasadnienie. Wspólnoty 
lokalne są podstawowym środowiskiem budującym tożsamość obywateli i określającym obszar ich 
działalności. W nich tworzy się kapitał społeczny, będący złożonym systemem zależności, które mogą 
wspierać rozwój zarówno osób, jak i instytucji. Według danych GUS w Powiecie Biłgorajskim funkcjonuje 
18 fundacji oraz 325 stowarzyszeń i organizacji społecznych. 

Kluczowymi problemami stowarzyszeń i fundacji są kwestie związane z finansowaniem oraz 
pozyskiwaniem i rozliczaniem środków na działalność. Większość organizacji dostrzega trudności w 
zdobywaniu funduszy lub sprzętu niezbędnego do swojego funkcjonowania. Istotnym problemem w 
działaniu organizacji jest brak przewidywalności finansowania. Najczęściej wykorzystywanymi źródłami 
przychodów są składki członkowskie, źródła samorządowe oraz darowizny od osób prywatnych. 

Jednym z głównych problemów rozwoju społeczności lokalnych jest kwestia współpracy 
międzysektorowej. Obowiązek współpracy między administracją samorządową a sektorem 
pozarządowym, wynikający z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest 
realizowany, ale poziom współpracy wydaje się być wciąż niewystarczający.  

Powiat Biłgorajski prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi w oparciu o roczny 
program współpracy poprzez: 

a) powierzenie wykonywanych zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich 
realizacji, 

b) wspieranie wykonywanych zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 
realizacji. 

Głównym celem Programu współpracy jest budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem 
powiatowym a organizacjami pozarządowymi oraz integracja i aktywizacja społeczności lokalnych. 

Zadaniem priorytetowym Programu współpracy, realizowanym w formie powierzenia było: 
- w zakresie turystyki ze szczególnym uwzględnieniem krajoznawstwa - wyznaczanie lub konserwacja 
szlaków turystycznych.  
Zadaniami priorytetowymi Programu współpracy, realizowanymi w formie wsparcia były:  
1)w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:  
– prowadzenie 14 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego.  
2) w zakresie kultury:  
-organizacja imprez artystyczno –kulturalnych o charakterze ponadlokalnym, mających na celu inicjację, 
kontynuację i podtrzymywanie tradycji historycznych oraz wartości humanistycznych i chrześcijańskich 
lokalnego środowiska; upowszechnianie i promocję twórczości kulturalnej w kraju i za granicą.   
3) w zakresie kultury fizycznej: 
-organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym przy udziale uczniów szkół terenu Powiatu; - 
uczestnictwo w imprezach sportowo-rekreacyjnych o charakterze ponadlokalnym.  
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4) w zakresie turystyki ze szczególnym uwzględnieniem krajoznawstwa: 
-organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym, będących promocją turystyczną Powiatu; 
- promocja i wspieranie rozwoju turystycznego Powiatu Biłgorajskiego.  
5) w zakresie turystyki ze szczególnym uwzględnieniem krajoznawstwa: 
- wyznaczanie lub konserwacja szlaków turystycznych. 
6) w zakresie ochrony i promocji zdrowia: 
-realizacja programów profilaktyki zdrowotnej;  
- promocja działań aktywizacyjnych i zdrowotnych z uwzględnieniem honorowego krwiodawstwa.  

Do otwartego konkursu ofert w 2019 roku wpłynęły 83 oferty złożone przez  
52 organizatorów, w tym: 
z zakresu kultury –31 ofert od 22 organizatorów, 
z zakresu kultury fizycznej –31ofert od 17 organizatorów, 
z zakresu turystyki – imprezy –15 ofert od 8 organizatorów, 
z zakresu turystyki – szlaki - 2 oferty od 2 organizatorów, 
z zakresu promocji zdrowia -4 oferty od 4 organizatorów. 
 
3.6.2. Analiza SWOT. Obszar strategiczny: Rozwój społeczności lokalnej 

Mocne strony Słabe strony 

 samoorganizacja i wzrost aktywności 
sektora pozarządowego w aplikowaniu 
o środki zewnętrzne, 

 zwiększająca się aktywność kół 
gospodyń wiejskich, ochotniczych straży 
pożarnych, zespołów ludowych, ipt., 

 trwałość tradycyjnych więzi społecznych 
na poziomie lokalnym, 

 wzrost współpracy partnerskiej przy 
realizacji inicjatyw oddolnych w ramach 
projektów finansowanych ze środków 
europejskich i innych źródeł, 

 dobrze funkcjonujący program 
współpracy samorządu Powiatu z 
organizacjami pozarządowymi 
promujący rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego, 

 rozwój wolontariatu i grup 
samopomocowych, 

 niewystarczająca współpraca 
międzysektorowa (między podmiotami 
gospodarczymi, instytucjami rynku 
pracy, pomocy i integracji społecznej, 
NGO i samorządem lokalnym), 

 mała aktywność społeczna 
mieszkańców w realizacji działań 
mających na celu rozwiązywanie 
problemów społecznych w społeczności 
lokalnej oraz własnym środowisku, 

 uzależnienie od środków zewnętrznych 
i oparcie działalności na funduszach 
projektowych, 

 niski potencjał instytucjonalno-kadrowy 
i finansowy organizacji pozarządowych, 

Szanse Zagrożenia 

 wzrost świadomości samorządu w 
zakresie stosowania form aktywizacji 
społeczności lokalnych, 

 wspieranie rozwoju różnorodnych form 
samopomocy, 

 upowszechnianie i promocja 
wolontariatu oraz społecznych grup 
wsparcia, 

 uwzględnienie problematyki zwiększenia 
aktywizacji społeczności lokalnej w 
dokumentach strategicznych na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym. 

 niska tożsamość regionalna wśród 
młodzieży, 

 zbyt mała liczba silnych i trwałych 
liderów społecznych, 

 skomplikowane procedury ubiegania się 
o środki zewnętrzne, 

 brak szerokiej edukacji obywatelskiej. 
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3.6.3. Cel główny: Aktywni obywatele i aktywne wspólnoty lokalne 
 

3.6.4. Opis celu głównego 
 
Zwiększenie poziomu aktywności obywateli i społeczności lokalnych poprzez wzmocnienie sektora 

pozarządowego i inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego są bardzo istotnymi elementami rozwoju 
społecznego. Aktywizacja i mobilizacja partnerów lokalnych dla osiągnięcia wspólnych celów jest 
kluczem do osiągnięcia wyższego poziomu rozwoju społecznego i pełniejszego zaspokojenia potrzeb 
społeczności. 
 

3.6.5. Zakładane rezultaty 
 
Realizacja celu głównego przyczyni się do wzrostu poziomu zaangażowania obywateli oraz 

organizacji pozarządowych w życie społeczności lokalnych. Poprawią się warunki funkcjonowania oraz 
stabilność finansowa i organizacyjna organizacji pozarządowych, co przyczyni się do zwiększenia ich 
potencjału i zdolności do zaangażowania w działalność statutową. 

Organizacje zwiększą swoje możliwości i zdolności ubiegania się o środki zewnętrzne z różnych 
źródeł. Wpłynie to pozytywnie na bardziej partnerskie relacje NGO z samorządem lokalnym. Organizacje 
pozarządowe będą w większym stopniu uczestniczyły w realizacji zadań publicznych zlecanych przez 
samorząd, poprawi się poziom ich zaangażowania w kreowanie polityk publicznych na poziomie 
lokalnym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych, realizacji inicjatyw lokalnych, itp. 
 

3.6.6.Cel operacyjny 1: Poprawa trwałości i stabilności funkcjonowania organizacji 
pozarządowych w Powiecie Biłgorajskim 
 
Kierunki działań: 

1. Zwiększenie liczby zadań administracji publicznej zlecanych organizacjom pozarządowym oraz 
wzrost środków finansowych przeznaczanych na ich realizację, 

2. Edukacja w zakresie realizacji zadań publicznych, 
3. Kształcenie oraz wzrost umiejętności organizacji pozarządowych w zakresie skutecznego 

aplikowania o środki finansowe i wykorzystanie ich dla rozwoju lokalnego, 
4. Wzmacnianie organizacji pozarządowych poprzez wsparcie ich zrzeszania się oraz wymianę 

doświadczeń. 
 

3.6.7. Cel operacyjny 2: Wzmocnienie i rozwój współpracy administracji publicznej  
z sektorem pozarządowym 
 
Kierunki działań: 

1. Wspieranie procesu budowania partnerstw lokalnych opartych na współpracy 
międzysektorowej oraz edukacja w tym zakresie, 

2. Włączenie przedstawicieli NGO do różnego rodzaju rad konsultacyjnych oraz zespołów 
opracowujących dokumenty programowe i strategiczne, 

3. Tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu o raz funkcjonowaniu partnerstw organizacji 
pozarządowych i instytucji publicznych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. 
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3.6.8. Cel operacyjny 3: Wzrost aktywności mieszkańców Powiatu w działaniach 
obywatelskich oraz wzrost postaw prospołecznych 
 
Kierunki działań: 

1. Tworzenie przez władze lokalne warunków dla aktywności oddolnej mieszkańców np. poprzez 
inicjatywy lokalne, budżet partycypacyjny, konsultacje drogą elektroniczną, itp. 

2. Wspieranie rozwiązań w zakresie zwiększenia zaangażowania mieszkańców  
np. budżet partycypacyjny, konsultacje społeczne, rady seniora, rady młodzieżowe, 

3. Podjęcie działań w kierunku upowszechniania i zwiększania dostępności do informacji 
publicznej, 

4. Promowanie i podnoszenie rangi wolontariatu we wszystkich obszarach życia społecznego oraz 
wspieranie inicjatyw społecznych. 

 
3.6.9. Podmioty uczestniczące w realizacji celów 

 
Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 
Organizacje pozarządowe 
Podmioty ekonomii społecznej, 
Instytucje edukacyjne 
Instytucje kultury, 
Media 
 

3.6.10. Wskaźniki realizacji celów 
 

1. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne zlecanie przez samorząd 
powiatowy 

2. Liczba rad seniorów powołanych i funkcjonujących na terenie Powiatu 
3. Liczba rad młodzieżowych powołanych i funkcjonujących na terenie Powiatu 
4. Liczba zrealizowanych wydarzeń promujących działalność organizacji pozarządowych. 

 
 

IV.SPOSÓB REALIZACJI STRATEGII ORAZ JEJ RAMY FINANSOWE 
 

Za naczelną zasadę działania przyjmuje się zasadę pomocniczości (subsydiarności), która oznacza, 
że podejmowane działania mają służyć rozwiązywaniu problemów lokalnych w celu wyrównywania 
różnic w rozwoju społecznym.  

Jako drugą pod względem ważności jest zasada spójności czyli zgodności dokumentu  
z założeniami i celami dokumentów obowiązujących na poziomie regionalnym, krajowymi 
wspólnotowym. 

Podstawowymi narzędziami programowymi realizacji Strategii będą szczegółowe programy 
Powiatowe ukierunkowane na wspieranie przedsięwzięć na rzecz integracji społecznej i aktywizacji 
zawodowej osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  
Do tych programów zaliczyć należy: 

 Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, 
 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie, 
 Program Pieczy Zastępczej, 
 Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy. 
 Program Współpracy Powiatu Biłgorajskiego z Organizacjami Pozarządowymi. 
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Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-2030 realizowana będzie przy 
wykorzystaniu środków finansowych: 

 własnych samorządu powiatowego 

 własnych jednostek organizacyjnych 

 środków budżetu państwa, 

 Funduszy Unii Europejskiej, 

 środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

 środków Funduszu Pracy 

 środków Funduszu Solidarnościowego 

 środków organizacji pozarządowych 
 
 

V. PROGNOZA ZMIAN 
 

Zaangażowanie w proces wdrażania Strategii zasobów instytucjonalnych obszaru pomocy  
i integracji społecznej, rynku pracy i innych obszarów polityki społecznej zostanie ukierunkowane na 
zapewnienie osiągnięcia zakładanych celów. 

Opracowanie Strategii odbywało się w okresie wybuchu i trwania stanu epidemii koronawirusa  
w Polsce i na świecie. W tym okresie nastąpiły znaczące zmiany w życiu społecznym i ekonomicznym, 
które wywołały wiele negatywnych skutków dotykających praktycznie każdego człowieka. 
Sformułowane w Strategii działania szczególnie uwzględniające potrzeby osób doświadczających 
różnych sytuacji życiowych, będą wymagały wsparcia w ramach funkcjonowania systemu polityki 
społecznej. Dlatego ważnym procesem będzie zbieranie informacji o charakterze statystycznym oraz 
pochodzących od jednostek pomocy społecznej, a następnie ich opracowanie w celu uchwycenia 
występujących tendencji w strukturze wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 
 
VI. MONITORING I EWALUACJA 

 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2030 jest dokumentem 

otwartym i elastycznym. W przypadku pojawienia się nowych możliwości organizacyjnych, prawnych, 
nowych potrzeb społecznych przewidujemy możliwość, a nawet konieczność, uzupełnienia jej o nowe 
inicjatywy i programy działań. Monitoring Strategii polega na bieżącej obserwacji i analizie wdrażania 
celów strategicznych i realizacji programów operacyjnych. Monitoring ma na celu zapewnienie 
prawidłowości i wydajności wdrażanych programów, poprzez zbieranie danych na temat programów 
 i realizowanych w ich ramach zadań. 

Okresowa ocena Strategii dokonywana będzie raz na 3 lata na podstawie raportu ewaluacyjnego, 
który będzie zawierał rekomendacje do zmian. Zmiany będą zatwierdzane Uchwałą Rady Powiatu  
w Biłgoraju. 
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