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WST�P 
  
 

Metod� ograniczania pa�stwa opieku�czego jest decentralizacja, czyli proces, za 

pomoc� którego �wiadczenia i usługi socjalne s� przenoszone z rz�du centralnego do 

mniejszych, lokalnych jednostek czy władz i agencji, o których s�dzi si�, �e s� bli�ej 

obywateli i u�ytkowników. Decentralizacji przypisuje si� kilka zalet m.in. sprawniejsze 

rz�dzenie przez przybli�enie władzy społeczno�ciom lokalnym. Ten główny kierunek 

przemian, wprowadzany pod hasłami potrzeby samorz�dno�ci, odbiurokratyzowania, 

deregulacji, budowy społecze�stwa obywatelskiego itp., oznacza stopniowe zdejmowanie  

z pa�stwa troski o sprawy społeczne. Lokalna polityka społeczna odnosi si� do szczebla 

gminnego, w którym wyst�puje bezpo�rednie, naturalne poł�czenie istniej�cych potrzeb  

i �rodków. Jej zaletami s� m.in. szybko�� reakcji podmiotów na ujawniaj�ce si�  problemy 

społeczne, trafne rozpoznanie sytuacji pojedynczych �rodowisk, lepsze mo�liwo�ci 

wykorzystania lokalnego potencjału społecznego, uwzgl�dnianie lokalnej specyfiki przy 

formułowaniu diagnozy społecznej, kontrola społeczna sprzyjaj�ca racjonalnej gospodarce 

�rodkami materialnymi i zasobami ludzkimi.  Dlatego jednym z podstawowych narz�dzi 

realizacji lokalnej polityki społecznej jest  strategia rozwi�zywania problemów społecznych.  

Strategia, termin u�ywany od dawna w naukach o wojsku, wszedł do j�zyka pomocy 

społecznej jako narz�dzie rozwi�zywania problemów społecznych.  

„Strategia to zaplanowany i cz�sto realizowany w praktyce sposób osi�gania jakiego� 

wyznaczonego celu” ale  równie� „teoria, a tak�e metody i techniki rozwi�zywania 

okre�lonych problemów badawczych”1.   

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w zasadach okre�laj�cych budow� strategii 

podaje: „Nie ka�dy plan jest strategi�. Strategia powinna okre�la� cel, jakim jest 

rozwi�zywanie okre�lonych problemów społecznych  (czyli np. poprawa sytuacji ludzi 

starych, niepełnosprawnych lub zmiana na lepsze wybranych obszarów �ycia społecznego /…/ 

oraz sposób, w jaki mo�na go osi�gn��…”2 

Strategia niniejsza uwzgl�dnia ewolucj� instytucji pomocy społecznej, jej przej�cie od 

realizacji funkcji ratowniczej do prewencyjno-usługowej oraz malej�c� opieku�cz� rol� 

pa�stwa na rzecz pomocy samorz�dowej i organizacji pozarz�dowych. W nowej roli pomoc 

społeczna to instytucja oparta na kapitale społecznym lokalnej społeczno�ci, uwzgl�dniaj�ca 

                                                        
1 Olechnicki K., Zał�ski P.(red) Słownik socjologiczny, Toru� 1997, s.205 
2 Informacje o strategii, MPiPS , Warszawa, 2006, www.mpips.gov.pl   
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now� rol� �wiadczeniobiorców – od biernego klientyzmu do aktywnej partycypacji  

w procesie pomocy3. 

W głównych zało�eniach metodycznych Strategia Rozwi�zywania Problemów Społecznych  

Kielc składa si� z: 

� diagnozy aktualnego stanu pomocy społecznej w mie�cie,  

� prognozy potrzeb społecznych społeczno�ci lokalnej, 

� celu strategicznego ogólnego i celów szczegółowych (operacyjnych), 

� metod realizacji celów, 

� harmonogramu   

oraz przedstawia cało�ciow� wizj� polityki społecznej w perspektywie czasowej do 2013 

roku. 

 
Znowelizowana ustawa o pomocy społecznej w 2004 r. tj. Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362 

(z pó�niejszymi zmianami),  stanowi kolejny etap budowy nowego systemu aktywnej polityki 

społecznej w Polsce maj�c na celu stworzenie solidnego fundamentu polityki opartej na 

trzech zasadach: 

- po pierwsze, w sposób systematyczny i kompleksowy budowana jest sie� bezpiecze�stwa 

socjalnego i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, oparta na realnych podstawach 

utrzymania gospodarstw domowych, 

- po drugie, tworzy si� spójny system wspieraj�cy aktywizacj� osób bezrobotnych na rynku 

pracy i na polu pomocy społecznej, tak aby ka�demu zagwarantowa� szans� aktywizacji 

i godnego �ycia, 

- po trzecie, tworzy si� skoordynowany system instytucjonalny, jasno prezentuj�cy 

odpowiedzialno�� instytucji rz�dowych i samorz�dowych, otwieraj�cy jednocze�nie 

przestrze� dla aktywno�ci obywatelskiej organizacji sektora pozarz�dowego. 

 

Niniejsza zaktualizowana Strategia jest tak�e istotn� potrzeb� i wymogiem nowej 

sytuacji społeczno-gospodarczej Kielc, województwa �wi�tokrzyskiego i Polski, zwi�zanej 

głównie z wst�pieniem naszego kraju do pa�stw Wspólnoty Europejskiej (maj 2004 r.) 

oraz zupełnie nowymi mo�liwo�ciami zwi�zanymi ze wsparciem funduszy strukturalnych 

na rozwój regionalny, w tym polityk� społeczn�. Oparcie funkcjonowania polityki 

społecznej w mie�cie na długofalowym planowaniu, na przejrzystych celach o ró�nym 

                                                        
3 Krzyszkowski J. Lokalna polityka wobec biedy (red) Warzywoda Kruszy�ska W. Instytut Socjologii UŁ, Łod�, 
2003 s. 167-8 
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horyzoncie czasowym, pomaga zarz�dza� sfer� polityki społecznej i ułatwia pozyskiwanie 

funduszy zewn�trznych na realizacj� zada� tej�e polityki. Strategia pomaga tak�e 

skoordynowa� działania ró�nych instytucji działaj�cych na polu polityki społecznej w 

Kielcach wokół głównego kierunku działa� i głównych problemów w tej sferze.  

 

Strategia Rozwi�zywania Problemów Społecznych Miasta Kielce nie ogranicza si� 

w swych zapisach tylko do zada� realizowanych bezpo�rednio przez Miejski O�rodek 

Pomocy Rodzinie. Strategia proponuje przede wszystkim zadania, które stanowi� wyzwania 

dla całej społeczno�ci lokalnej i wszystkich instytucji działaj�cych na polu polityki społecznej 

w Kielcach. Taka zasada partnerstwa i współpracy jest jednym z fundamentalnych elementów 

polityki spójno�ci społecznej Unii Europejskiej. 

Okres realizacji zaktualizowanej Strategii Rozwi�zywania Problemów Społecznych  

w  Kielcach przyj�to na 4 lata (2010-2013), co ułatwi władzom gminy formułowanie zada� 

do realizacji w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i krajowych. Strategia jest 

�ci�le skorelowana z kluczowymi dokumentami planistycznymi na szczeblu lokalnym –  

Strategi� Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007 – 2020 i innymi j.n. 

� priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

2007-2013, którego �rodki interwencyjne z Europejskiego Funduszu Społecznego 

umo�liwi� pełne wykorzystanie lokalnych zasobów ludzkich poprzez wzrost poziomu 

zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsi�biorstw i ich pracowników, 

podniesienie poziomu wykształcenia, zmniejszenie poziomu wykluczenia 

społecznego, zwi�kszenie spójno�ci społecznej i terytorialnej, 

� Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 	wi�tokrzyskiego 2007-2013, 

którego osie priorytetowe finansowane z �rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego wpłyn� na popraw� warunków sprzyjaj�cych budowie konkurencyjnej  

i generuj�cej nowe miejsca pracy regionalnej gospodarki, 

� Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka finansowanym z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie zmniejszania technologicznych, 

ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania eUsług w społecze�stwie, 

� Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007 – 2013, 

 



Strategia Rozwi�zywania Problemów Społecznych Miasta  Kielce na lata 2010-2013 

Opracowanie: Miejski O�rodek Pomocy Rodzinie w Kielcach 
 

6 

� Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013 b�d�cym 

instrumentem polityki regionalnej realizowanym ze �rodków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego przyspieszy tempo rozwoju społeczno gospodarczego regonu 

w zgodzie z zasad� zrównowa�onego rozwoju,  

� na płaszczy�nie ogólnokrajowej i wojewódzkiej Strategia pozostaje w zgodno�ci ze 

Strategi� Polityki Społecznej na lata 2007-2013 przyj�t� przez Rad� Ministrów  

13 wrze�nia 2005 r.,  

� Strategi� Rozwoju Społecze�stwa Obywatelskiego na lata 2007 – 2013, 

� Strategi� Rozwoju Edukacji na lata 2007 – 2013, 

� Strategi� Pa�stwa dla Młodzie�y na lata 2003 – 2012, 

� Narodow� Strategi� Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2013, 

� Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych na 

lata 2006-2015 zgodnie z projektem z ko�ca stycznia 2006 r., 

� Strategi� Rozwoju Województwa 	wi�tokrzyskiego do roku 2020, 

� Krajowym Programem „Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 

2008-2010” (projekt z 4 sierpnia 2008 r.), 

� Krajowym Planem Działania na rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011 MPiPS 

Departament Rynku Pracy Warszawa, stycze� 2009. 
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1. Cel i proces tworzenia strategii 
 
 
Organizacja procesu planowania strategicznego i diagnoza sytuacji  
Proces uspołeczniania 

Uspołecznienie procesu planowania strategicznego jest wymogiem Unii Europejskiej i wi��e 

si� w praktyce z zastosowaniem w nim minimum dwóch z czterech ni�ej podanych zasad 

polityki strukturalnej Unii Europejskiej: 

- programowanie – obowi�zek tworzenia długookresowych strategii i planów rozwoju na 

poziomie narodowym, wojewódzkim i wsz�dzie tam, gdzie jest to uzasadnione 

potrzebami lokalnymi – tak�e na poziomie powiatów i gmin, 

- subsydiarno�� – jasne okre�lenie kompetencji władzy wykonawczej ró�nych szczebli 

i upowa�nienie (na mocy stosowanych aktów prawnych) samorz�dów do programowania  

i realizacji polityki społecznej regionu, 

- partnerstwo – statutowy obowi�zek konsultowania polityki społecznej z partnerami 

społecznymi na ka�dym poziomie programowania polityki społecznej, 

- koncentracja – wybór i ustalenie hierarchii priorytetów w ramach programów 

operacyjnych i systematyczne zwi�kszanie przydziału �rodków na te działania  

w obszarach, na których koncentruj� si� problemy społeczne i ekonomiczne. 

W poni�szej strategii zostały uwzgl�dnione wszystkie 4 zasady.  

Ponadto strategia zgodna jest z zasadami polityki społecznej, do których nale��: 

„ 1. zasada pomocniczo�ci – najpierw radzisz sobie sam, potem liczysz na pomoc rodziny, 

nast�pnie społeczno�ci lokalnej (organizacje pozarz�dowe, samorz�d), a na ko�cu pa�stwa. 

Pa�stwo pojawia si� dopiero wtedy, gdy działania na „ni�szych szczeblach” okazały si� 

niewystarczaj�ce, 

2. zasada efektów odło�onych w czasie - np. zmiana nauczania przynosi efekty, kiedy nowe 

pokolenie, inaczej wykształcone, zast�puje poprzedników. Zapowied� zmian organizacyjnych 

czy prawnych z reguły powoduje wzrost oczekiwa�. „Odkładany w czasie” efekt zmian cz�sto 

wywołuje rozgoryczenie, niepokój, pretensje, odruchy protestu, buntu, nawet rozruchy,  

 

3. zasada szerokiego zasi�gu skutków, inaczej zasada promieniowania efektów. Działania 

podejmowane w obr�bie którego� z obszarów polityki społecznej, czy którego� z jej 

podmiotów obejmuj� swoim wpływem równie� ich szersze lub w��sze „obrze�a”. Na 
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przykład:, je�eli pomoc społeczna skutecznie pomogła s�siadom, to wzrasta poczucie 

bezpiecze�stwa w�ród współmieszka�ców,  

4. zasada akceptacji społecznej - je�eli działania władz budz� pozytywne emocje społeczne 

(np. organizowanie wakacji dla dzieci czy rozgrywek sportowych), efekt jest szybki. Je�li 

natomiast władza lokalna musi zabiega� o akceptacj� swoich zamiarów, wówczas nale�y 

przygotowa� plan, który powinien zawiera�:  

· wyja�nienie celu podj�tego działania,  

· jawno�� wszelkich poczyna�,  

· poparcie uznanych w �rodowisku autorytetów,  

· akcj� informacyjn� poprzedzaj�c� decyzje,  

· zaanga�owanie do realizacji celu jak najwi�kszej liczby osób i instytucji,  

· obserwowanie, wskazywanie i podkre�lanie pierwszych sukcesów  i wspólne ich 

  �wi�towanie,  

· ujawnianie trudno�ci i ewentualnych niepowodze�,  

5. zasada kontroli społecznej - ka�da zbiorowo�� lokalna rozwija własny system „miar”, 

ocen, nakazów i zakazów, sankcji, a tak�e uznania. Czym mniej sformalizowanych instytucji, 

tym bardziej s� one podatne na kontrol� społeczn�, np. szereg trudno�ci organizacji 

pozarz�dowych wi��e si� z tym wła�nie mechanizmem, 

6. zasada aktywno�ci, zaanga�owania społecznego, polega na wł�czaniu w lokalne �ycie 

społeczne jak najwi�kszej grupy mieszka�ców. Przykładem s� np. organizacje pozarz�dowe, 

skupiaj�ce rodziców dzieci niepełnosprawnych, ale tak�e towarzystwa regionalne,  

7. zasada kompleksowo�ci i sprz��enia zwrotnego – zmiany dokonane w jednym obszarze 

�ycia zawsze powoduj� zmiany w innych jego dziedzinach. Np. taki ci�g skutków: brak 

wykształcenia – brak pracy – brak dochodu – zasiłek – utrata poczucia warto�ci – niech�� do 

otoczenia – obni�enie poziomu �ycia, konflikty z rodzin� – przest�pczo��, alkoholizm. Takie 

„ci�gi” zdarze� to cz�ste schematy biografii klientów  pomocy społecznej,  

8. zasada pozornego altruizmu (pomoc tzw. osobom wykluczonym w interesie osób 

niewykluczonych) – wprowadzaj�c jakie� działania społeczne, argumentujemy dobrem 

powszechnym: musimy pomóc ludziom starym i niepełnosprawnym, bezradnym (dzieciom), 

bezdomnym. Trzeba mie� na uwadze, �e jest tak�e inna strona wyra�aj�ca si� w pytaniu: „Co 
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ja z tego b�d� mie�?”. Obie s� wa�ne. �adnej nie mo�na ani lekcewa�y�, ani ocenia� jako 

gorszej4”.  

 

1. Cele działa�: 

� Zebranie danych statystycznych i informacji niezb�dnych do opracowania analizy 

społecznej gminy Kielce oraz opracowania Strategii Rozwi�zywania Problemów 

Społecznych; 

� Opracowanie analizy społecznej miasta Kielce; 

� Opracowanie metodologii procesu budowania Strategii;  

� Okre�lenie Misji polityki społecznej w gminie Kielce; 

� Identyfikacja obszarów priorytetowych polityki społecznej w mie�cie Kielce  

i głównych zagadnie� strategicznych w poszczególnych obszarach; 

� Weryfikacja obszarów priorytetowych polityki społecznej w gminie i zagadnie� 

strategicznych w poszczególnych obszarach; 

� Przeprowadzenie analizy silnych i słabych stron polityki społecznej w mie�cie Kielce 

oraz identyfikacja szans i zagro�e� – analiza SWOT; 

� Formułowanie celów strategicznych i celów operacyjnych w poszczególnych 

obszarach priorytetowych polityki społecznej w Mie�cie; 

� Formułowanie zada� w poszczególnych obszarach priorytetowych polityki społecznej 

w Mie�cie; 

� Okre�lenie zało�e� organizacyjnych dla poszczególnych zada� – instytucja 

koordynuj�ca, partnerzy, termin realizacji, �ródła finansowania. 

3. Ostateczna redakcja aktualizacji strategii – stycze� 2010 

� Konsultacje z samorz�dem terytorialnym; 

� Konsultacje z Rad� Miejsk�. 

 
 

Przyj�ta metodyka opracowania Strategii Rozwi�zywania Problemów Społecznych  

miasta Kielce oparta została na partnersko-eksperckim modelu budowy planów 

strategicznych, w pełni oddaj�cym oczekiwania krajowych oraz unijnych instytucji 

wspomagaj�cych rozwój lokalny w Polsce. Metodyka uwzgl�dniała szersze, ponadlokalne  

i długoletnie do�wiadczenia konsultantów w tworzeniu długofalowych planów rozwoju, 

                                                        
4 Informacje o strategii…(op.cit.s.2-4) 
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zarówno strategii ogólnych, jak równie� bran�owych (polityki społecznej, rozwoju 

przedsi�biorczo�ci, rynku pracy, o�wiaty). Pomoc w tym zakresie uzyskana została głównie 

dzi�ki naukowcom Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego 

w Kielcach. 

 

Organizacja procesu 

Władze Kielc  uznały, �e planowanie procesu rozwi�zywania problemów społecznych 

w gminie powinno by� wspierane zarówno przez lokalne instytucje i grupy społeczne, jak 

równie� przez konsultantów zewn�trznych. Do prac nad Strategi� zaproszeni zostali 

przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji społecznych z terenu gminy, tworz�c 

Grup� Robocz�. W jej skład, z uwagi na pełnion� rol� współtworzenia Strategii, weszli 

przedstawiciele Urz�du Miasta, Miejskiego O�rodka Pomocy Rodzinie, 

 a tak�e reprezentanci lokalnych organizacji i instytucji zajmuj�cych si� polityk� społeczn�. 

 

Obraz �rodowiska lokalnego – analiza sytuacji społecznej gminy 

Planowanie strategiczne oparte jest na obiektywnej ocenie społecznego  

i ekonomicznego charakteru społeczno�ci lokalnej i jej miejsca na mapie regionu. W ramach 

realizacji tych�e działa� przeprowadzona została  analiza struktury społecznej miasta 

 w uj�ciu dynamicznym (lata 2004-2008) oraz porównawczym (w stosunku do innych miast, 

dysponuj�cych podobnym potencjałem społeczno-ekonomicznym). W efekcie powstał opis 

sytuacji społecznej miasta, b�d�cy punktem wyj�cia do prac planistycznych i stanowi�cy 

element niniejszej Strategii. Praca analityczna prowadzona była w oparciu o materiały  

i dokumenty uzyskane z Urz�du Miasta Kielce, Miejskiego O�rodka Pomocy Rodzinie, 

Powiatowego Urz�du Pracy w Kielcach, Policji, Głównego Urz�du Statystycznego (Bank 

Danych Regionalnych) oraz Urz�du Statystycznego w Kielcach. 

 

Analiza badania ankietowego: „Faktyczne funkcjonowanie ludzi w  Kielcach” 

Ankiety w liczbie 155 sztuk (próba udziałowa) stały si� podstaw� do analizy 

społecznej faktycznego funkcjonowania społeczno�ci w  Kielcach. 

 

Analiza uwarunkowa� wewn�trznych i zewn�trznych – analiza strategiczna 

przeprowadzona metod	 SWOT  

Wykorzystanie podstawowych informacji Urz�du Miasta i Miejskiego O�rodka 

Pomocy Rodzinie, w rodzaju ustalenia stosunku liczby mieszka�ców miasta ogółem do liczby 
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osób otrzymuj�cych wsparcie z pomocy społecznej – tzw. stopy biedy, pozwoliło na 

identyfikacj� zasadniczych problemów społecznych, ułatwiaj�c przej�cie do kolejnego 

wa�nego etapu prac, którym była analiza zasobów wewn�trznych polityki społecznej miasta 

(silne i słabe strony polityki społecznej) oraz analiza otoczenia zewn�trznego pod k�tem szans 

i zagro�e� dla dalszego rozwoju polityki społecznej w Kielcach. W tym celu przeprowadzono 

analiz� SWOT, która stała si� podstaw� do sformułowania podstawowych zagadnie� 

strategicznych. W otoczeniu zewn�trznym zidentyfikowano i uszczegółowiono trendy 

polityczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne, ekologiczne i prawne, rozumiane jako 

szanse, ale tak�e zagro�enia. 

 
 
Okre�lenie Misji polityki społecznej Kielc 

Kluczowym elementem niniejszej Strategii jest Misja – naczelny cel polityki 

społecznej miasta, wokół którego powinny koncentrowa� si� działania ró�nych lokalnych 

instytucji publicznych, �rodowisk i organizacji społecznych. Misja w pełni oddaje aspiracje 

mieszka�ców i słu�y długofalowemu rozwojowi społecznemu Kielc.  

 

Sformułowanie obszarów priorytetowych polityki społecznej w Kielcach 

Zasadniczym celem było dookre�lenie obszarów priorytetowych (kierunków rozwoju) 

polityki społecznej w Kielcach, czyli takich obszarów, które odzwierciedlaj� zasadnicze pola 

działa� w zakresie tej polityki. Wybór obszarów priorytetowych był wynikiem wcze�niejszej 

Strategii Rozwi�zywania Problemów Społecznych (SRPS) z 2004 r. analizy sytuacji 

społecznej w mie�cie, uzupełnionej o bie��ce analizy otoczenia zewn�trznego oraz aktualne 

wymogi ustawowe. W efekcie dla celu głównego „Tworzenie instytucjonalnych, 

organizacyjnych i materialnych warunków sprzyjaj	cych rozwojowi społecznemu 

miasta i jego mieszka�ców oraz ograniczenie obszarów marginalizacji i wykluczenia 

społecznego” opartego na dwóch głównych obszarach problemowych: 

 

1. spadek aktywno�ci społecznej, poszerzanie si� obszaru patologii, problemy wywołane 

trudno�ciami adaptacyjnymi dzieci i młodzie�y, 

2. ochrona standardu �ycia i poprawa funkcjonowania seniorów i osób 

niepełnosprawnych,  
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przyj�to kontynuacj� realizacji celów strategicznych zapisanych w SRPS z 2004 roku:  

 

I. Tworzenie zintegrowanego systemu pomocy społecznej 

II. Tworzenie warunków sprzyjaj	cych umacnianiu instytucji rodziny 

III. Tworzenie warunków sprzyjaj	cych zdrowiu 

IV. Tworzenie godnych warunków zamieszkania 

V. Tworzenie warunków rozwoju kapitału ludzkiego 

VI. Promowanie zatrudnienia i przedsi�biorczo�ci 

VII. Tworzenie warunków rozwoju aktywno�ci i samoorganizacji społeczno�ci 

lokalnych 

VIII. Tworzenie warunków bezpiecze�stwa i porz	dku publicznego oraz 

przeciwdziałanie i zapobieganie wyst�powaniu katastrof i kl�sk 

�ywiołowych 

 

Kolejnym wa�nym zadaniem było sformułowanie planów operacyjnych dla 

zidentyfikowanych obszarów priorytetowych polityki społecznej w mie�cie Kielce. Dla 

ukazania hierarchii i powi�za� ł�cz�cych poszczególne poziomy planów operacyjnych, 

opisano je w nast�puj�cym układzie: 

� cele strategiczne (odpowiadaj�ce na pytanie: co chcemy osi�gn��?) 

� cele operacyjne (w jaki sposób to osi�gn��?)  

� zadania (co zrobimy?) 

Plany operacyjne definiuj� obszary priorytetowe, wie�cz�c tym samym prace nad 

aktualizacj� Strategii Rozwi�zywania Problemów Społecznych dla miasta Kielce. Ostateczna 

wersja Strategii jest dokumentem perspektywicznym i długofalowym, a jednocze�nie 

zawieraj�cym priorytety i narz�dzia realizacji, które na najbli�sze lata wydaj� si� stwarza� 

najwi�cej mo�liwo�ci dla rozwoju społecznego w Kielcach. Z biegiem czasu, w ci�głym 

procesie wdra�ania, Strategia b�dzie ulega� modyfikacjom i aktualizacjom tak, aby jej 

realizacja odpowiadała potrzebom i aspiracjom lokalnej społeczno�ci.  

 

Proces wdra�ania  

Proces wdra�ania to „przej�cie” od planowania strategicznego do zarz�dzania 

strategicznego, czyli realizacja zapisów Strategii. Ustalono rekomendacje wdro�eniowe, czyli 

elementy, które powinny zosta� spełnione, aby jej realizacja odbywała si� efektywnie. 

Rekomendacje te – zawarte w ko�cowej cz��ci Strategii – dotycz� trzech poziomów: 
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� organizacyjnego – zarz�dzanie strategi�, 

� merytorycznego – ocena i przegl�d zapisów strategii, 

� społecznego – promocja i pozyskiwanie partnerów. 

 

2. Charakterystyka Kielc 
 
2.1. Podstawowe informacje o Kielcach 

 Kielce - stolica województwa �wi�tokrzyskiego usytuowana jest w centralnej Polsce 

na zachodnim kra�cu Doliny Kielecko-Łagowskiej, od północy otoczona zalesionymi 

wzgórzami Tumli�skimi, od pn.-wsch. Pasmem Masłowskim, od pd.-wsch. Pasmem 

Dymi�skim, od południa Pasmem Posłowickim, za� od pd.-zach. Pasmem Zgórskim. Przez 

same Kielce przebiega Pasmo Kadzielnia�skie. Gmina zajmuje powierzchni� 10,45 km². 

Miasto stanowi gospodarcze i turystyczne centrum regionu. Kielce s� równie� zagł�biem 

budowlanym o bogatych tradycjach, o�rodkiem kulturalnym, turystycznym. Na terenie Kielc 

znajduje si� 5 rezerwatów przyrody. Miasto jest tak�e znanym o�rodkiem wystawienniczo-

targowym. Targi Kielce organizuj� ponad 40 ekspozycji bran�owych rocznie, poł�czonych  

z konferencjami naukowymi i pokazami. 

 

Mapa 1. Kielce w układzie  powiatowym  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ródło: opracowanie własne MOPR 
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2.2. Demografia 

 Według danych Urz�du Statystycznego w Kielcach za 2008 r., miasto Kielce 

zamieszkiwało 205 094 osób ( w tym zameldowanych na pobyt czasowy), wobec 1 272 784 

ogólnej liczby mieszka�ców województwa. 

 

Tabela 3. Stan, ruch naturalny i w�drówkowy ludno�ci w  2008r.  

Wyszczególni
enie 

Stan 
ludno�ci 

Mał�e�stwa Urodzenia 
 

zgony Przyrost 
naturalny 

Saldo 
migracji 
stałej 

Saldo 
migracji 
zewn�trznej 

Kielce 205 094 1335 1900 1754 146 -839 -103 

m��czy�ni 96957 x 943 967 -24 -419 -44 

kobiety 108137 x 957 787 170 -420 -59 

Na 1000 lud. x 6,52 9,27 8,56 0,71 -4,10 -0,50 

�ródło: Urz�d Statystyczny w Kielcach 

 

 Miasto Kielce skupia 16% ogółu populacji ludno�ci województwa. Struktur� wiekowa 

(Wykres 1) obrazuje zró�nicowanie demograficzne osiedli kieleckich, której odpowiada 

nat��enie poszczególnych �wiadcze� pomocowych. Usługi opieku�cze najcz��ciej dotycz� 

starszej generacji kielczan zamieszkuj�cych osiedla: KSM, 	ródmie�cie, Jagiello�skie,  

z kolei np. Os. 	wi�tokrzyskie jest demograficznie najmłodsze z przewag� ludno�ci w wieku 

produkcyjnym i w najmniejszym stopniu równie� spauperyzowane. 

 

Wykres 1. Struktura wiekowa mieszka�ców Kielc w 2008 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ródło: Opracowanie własne MOPR 
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Niepokoj�cym zjawiskiem jest du�o ni�sza ni� w województwie liczba osób w wieku 

przedprodukcyjnym i produkcyjnym, co potwierdza wcze�niejsze spostrze�enia dotycz�ce 

odpływu ludzi młodych do innych miast  w poszukiwaniu lepszej perspektywy �yciowej.  

 Od kilku lat liczba ludno�ci w Kielcach maleje za przyczyn� „starzenia si� 

społecze�stwa”, spadku liczby urodze�, wydłu�enia wieku senioralnego, jak równie� migracji 

zamo�niejszej warstwy społecznej na tereny podmiejskie. Jak wynika z badania ankietowego 

(Aneks str. 25), na obrze�ach Kielc chciałby mieszka� co 3 kielczanin, a w miejscowo�ci 

bezpo�rednio s�siaduj�cej z Kielcami co pi�ty. W grupie wiekowej do 35 lat 6 na 10 osób 

chciałoby zamieszka� na obrze�ach miasta i przewa�aj� tu osoby z wykształceniem wy�szym 

58%.  

 Struktura demograficzna Miasta, bior�c pod uwag� zjawisko starzenia 

demograficznego i post�puj�cej migracji osób młodych najbardziej aktywnych zawodowo 

poza granice Kielc, przyczyni� si� mo�e w przyszło�ci do jeszcze bardziej niekorzystnej 

proporcji osób w wieku produkcyjnym do osób w wieku nieprodukcyjnym i tym samym do 

strukturalnego zmniejszenia potencjału aktywno�ci ekonomicznej ludno�ci. 

 

Wykres 2. Przeci�tne trwanie �ycia w latach 2007 - 2035 
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�ródło: Prognoza GUS 
 
 Zgodnie z zało�eniami, GUS przewiduje najwi�ksze zmiany w nat��eniu zgonów 

w�ród m��czyzn w wieku 40-64 lata, w�ród kobiet w wieku 50-59 oraz w najmłodszych 

rocznikach wieku. Prognozowane przeci�tne dalsze trwanie �ycia m��czyzn wzro�nie od 
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poziomu 71 lat (w 2007 r.) do 77,1 w 2035, za� kobiet o niewiele ponad 3 lata tj. do 82,9 w 

2035r. Ró�nica mi�dzy przeci�tnym dalszym trwaniem �ycia kobiet i m��czyzn z obecnych 

8,7 lat zmniejszy si� do 5,8 lat. Zatem nadal b�dzie utrzymywa� si� nadumieralno�� 

m��czyzn, jednak jej skala b�dzie znacznie mniejsza. 

 
2.3. Poziom infrastruktury technicznej i społecznej 
 
 Infrastruktura to wszelkiego rodzaju obiekty i urz�dzenia niezb�dne do prawidłowego 

funkcjonowania społeczno�ci, stanowi�ce materialn� baz� rozwoju gospodarczego gminy. 

Infrastruktura techniczna to przede wszystkim urz�dzenia, sieci przesyłowe  

i zwi�zane z nimi obiekty �wiadcz�ce podstawowe usługi dla osiedla, miasta, zakładu 

przemysłowego itp. w zakresie energetyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania �cieków, 

transportu, etc. Natomiast infrastruktura społeczna to urz�dzenia i obiekty publiczne, które 

stanowi� podstaw� dla zaspokojenia socjalnych, o�wiatowych i kulturalnych potrzeb 

mieszka�ców (np. szkoła, biblioteka, stadion). Infrastruktura ma zatem słu�ebny charakter. 

Inn� istotn� cech� jest jej wysoka kapitałochłonno��. Inwestycje infrastrukturalne poci�gaj� 

za sob� znaczne koszty, ponadto s� najcz��ciej kilkuletnie, przez co mog� blokowa� 

realizacj� inwestycji „mi�kkich” (w tzw. kapitał ludzki). 

 Kielce poło�one s� z dala od głównych mi�dzynarodowych szlaków transportowych, 

ale z rozbudowan� sieci� wewn�trzn� dróg wojewódzkich. Obecnie poprawiany jest  stan 

techniczny dróg krajowych ł�cz�cych Kielce z innymi o�rodkami miejskimi. Atrakcyjne 

poło�enie przyrodnicze i wysoki udział terenów zielonych w ogólnej powierzchni miasta 

sprzyja kreowaniu wizerunku miasta jako atrakcyjnego przyrodniczo a zarazem 

nowoczesnego i funkcjonalnego. Stosunkowo niskie ceny mieszka� korzystnie wpływaj� na 

mo�liwo�� osiedlania si�. Miasto ma rozbudowan� sie� wodoci�gow� i kanalizacyjn� oraz 

wysoki stopie� gazyfikacji i elektryfikacji. Natomiast najni�szy w Polsce, mierzony Indeksem 

Penetracji Internetu (IPI), dost�p do Internetu. 

  Poziom rozwoju infrastrukturalnego Kielc stanowi jeden z wa�niejszych czynników 

warunkuj�cych jako�� �ycia mieszka�ców. Ogólny poziom rozwoju infrastrukturalnego 

gminy jest zadowalaj�cy, z wyj�tkiem stanu technicznego dróg, który prowokuje liczne 

narzekania i niezadowolenie mieszka�ców. Zwraca uwag� nierównomierno�� infrastruktury 

w układzie terytorialnym. Zachodnia cz��� miasta odznacza si� ni�szym ni� reszta obszaru 

stopniem rozwoju. Oznacza to tak�e brak lub bardzo zły stan techniczny obiektów  

o znaczeniu społeczno-kulturalnym i rekreacyjnym (�wietlice, place zabaw, boiska sportowe). 
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Ten stan rzeczy utrudnia realizacj� działa� bezpo�rednio w obszarach miasta szczególnie 

spauperyzowanych. 

 W  opinii mieszka�ców (analiza ankiety) władze miasta powinny „dzisiaj” zajmowa� 

si� przede wszystkim remontami i budow� dróg – 4,1 pkt.  na pi�ciostopniowej skali 

wa�no�ci (Aneks str. 17). Według 41,3% kielczan w ostatnich pi�ciu latach nie zmieniła si� 

dost�pno�� do usług komunalnych, ale 32,2% respondentów dostrzegło popraw� (Aneks 

str.6). Najwi�ksz� popraw� kielczanie dostrzegaj�  w rozwijaj�cej si� sieci handlowej, a� 

61,3% badanych uwa�a, �e nast�piła wyra�na poprawa i 18,7% - nikła poprawa (Aneks  

str. 7). Na popraw� komunikacji krajowej wskazuje 38,7% kielczan, natomiast 27,7% uwa�a, 

�e brak zmian w tym obszarze. Na popraw� komunikacji miejskiej wskazuje 47,1% 

mieszka�ców w ostatnich 5 latach, co trzeci respondent (34,2%) tych zmian nie dostrzega 

(Aneks str. 9). W zakresie ochrony �rodowiska naturalnego opinie s� bardziej podzielone. 

Brak zmian w tym wzgl�dzie obserwuje 25,8% kielczan i nikł� popraw� tyle samo. Wyra�ne 

pogorszenie �rodowiska naturalnego zauwa�a 9,7% respondentów, natomiast wyra�n� 

popraw� 5,8%. Co pi�ty mieszkaniec Kielc ma problem z ocen� (21,3%) (Aneks str. 10). 

Czysto�� i estetyka miasta niew�tpliwie poprawia si�, wskazuje na to 46,5% respondentów 

(Aneks str. 11). Podobnie dbało�� władz o ziele� miejsk� dostrzega 69% kielczan (Aneks str. 

12). W nieco mniejszym stopniu kielczanie oceniaj� popraw� dost�pno�ci do terenów 

rekreacyjnych. Zmian nie dostrzega 33,6% ankietowanych, nikł� popraw� 25,2%, wyra�n� 

popraw� 21,3%. Co dwunasty (8,4%) mieszkaniec Kielc uwa�a,  �e dost�pno�� si� pogorszyła 

(Aneks str. 12).  

 

2.4. Aktywno�� gospodarcza.  Trendy społeczno-gospodarcze 
 

 Tradycje przemysłowe Kielc si�gaj� XV w., kiedy to nast�pił gwałtowny rozwój 

eksploatacji i przetwórstwa surowców mineralnych pochodz�cych z bogatych, podkieleckich 

złó� rud �elaza, miedzi, ołowiu, marmurów, piaskowców i wapieni. Du�ym impulsem do 

rozwoju regionu stało si� najpierw utworzenie Staropolskiego Okr�gu Przemysłowego,  

a nast�pnie Centralnego Okr�gu Przemysłowego. 

 Obecnie Kielce stanowi� centrum gospodarcze regionu �wi�tokrzyskiego. Swoje siedziby ma 

tutaj szereg du�ych firm5. 

                                                        
5 • Cersanit S.A., producent elementów wyposa�enia łazienek  
• CPP Prema SA, producent pneumatyki siłowej i steruj�cej  
• Echo Investment, firma developerska zajmuj�ca si� kompleksowym zagospodarowaniem terenów  
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Ocena gospodarki Kielc wg autorów Strategii Rozwoju Kielc na lata 2007 - 2020 

� prawie 30 % wszystkich przedsi�biorstw działaj�cych w regionie skupione jest na 
obszarze Kielc; 

� niezadowalaj�ce nasycenie podmiotami gospodarczymi w mie�cie, mimo wzrastaj�cej 
w ci�gu ostatnich latach  liczby przedsi�biorstw; 

� a� 95 % wszystkich podmiotów operuj�cych w Kielcach to przedsi�biorstwa małe (do 
9 osób zatrudnienia),  

� marginalny udział przedsi�biorstw zatrudniaj�cych powy�ej 250 osób; 

� dominacja bran� produkcji nisko-przetworzonej; wydobycie minerałów – główn� 
gał�zi� kieleckiego przemysłu; 

� atuty inwestycyjne miasta to m.in.: tradycje przemysłowe, du�y potencjał młodej 
dobrze wykształconej kadry, szerokie zaplecze techniczno-naukowe, rozwini�ta sie� 
banków i instytucji finansowych; 

� brak znacz�cego napływu kapitału krajowego i zagranicznego do sfery 
pozahandlowej; 

� bogata baza do rozwoju Kielc w oparciu o „przemysł kulturowy”, „turystyczny”  
 i funkcje targowe. 

 Lokalni przedsi�biorcy s� wspomagani poprzez instytucje wspierania biznesu, do 

których nale�� Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa (powstała w 1990 r.), Izba 

Rzemie�lników i Przedsi�biorców (działaj�ca od 1929 r.), 	wi�tokrzyska Agencja Rozwoju 

Regionu, Forum Pracodawców, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja 

Programów Pomocy dla Rolnictwa "FAPA", oraz 	wi�tokrzyskie Centrum Innowacji  

i Transferu Technologii, Kielecki Inkubator Technologiczny. 

 Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) jest �redniookresowym dokumentem 

planistycznym, porz�dkuj�cym zamierzenia inwestycyjne miasta. WPI stanowi wa�n� funkcj� 

w procesie programowania rozwoju, jest podstaw� ubiegania si� o zewn�trzne �rodki 

finansowe, ułatwia podejmowanie bie��cych decyzji zgodnie z celami rozwoju. Jest 

                                                                                                                                                                             
• Grupa Kapitałowa Kolporter, firma zajmuj�ca si� m.in kolporta�em prasy  
• Holding Chemar S.A., Zakłady Urz�dze� Chemicznych i Armatury Przemysłowej  
• Kielecka Fabryka Pomp "Białogon",  si�gaj�ca tradycj� do Huty Miedzi "Aleksandra" z 1817 roku  
• Mitex, du�a firma budowlana  
• NOMI, wła�ciciel 35 supermarketów typu dom i ogród w Polsce  
• ISKRA Zakłady Precyzyjne Sp. z o.o., producent �wiec zapłonowych i �arowych  
• NSK Bearings Polska S.A., producent ło�ysk  
• Poligrafia SA, przedsi�biorstwo poligraficzne  
• VIVE Textile Recycling, firma zajmuj�ca si� importem, sortowaniem oraz sprzeda�� odzie�y u�ywanej  
• Wytwórcza Spółdzielnia Pracy "Społem", producent m.in. Majonezu Kieleckiego  
•    Zakłady Wyrobów Metalowych "SHL" S.A., producent historycznych ju� motorów SHL 
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instrumentem wspomagaj�cym zarz�dzanie finansowe gminy. Wi��e on kompleksowy plan 

rozwoju gminy i plan finansowy z rozwojem przestrzennym i polityk� inwestycyjn� miasta.  

 Wieloletni Program Inwestycyjny obejmuje okres pi�ciu lat i opracowywany jest 

corocznie w systemie krocz�cym. Oznacza to, �e co roku dokonywana jest jego aktualizacja, 

zgodnie z harmonogramem przedstawionym w punkcie XI Procedury, i przesuni�cie 

horyzontu czasowego o nast�pny rok.  

 Targi Kielce. Kielce s� jednym z najpr��niej działaj�cych centrów targowych  

w Polsce. Corocznie spółka Targi Kielce organizuje ponad 30 wystaw, na których zjawia si� 

kilka tysi�cy wystawców. Do dyspozycji jest m.in. specjalny teren słu��cy do dynamicznej 

prezentacji ci��kiego sprz�tu budowlanego, transportowego i wojskowego. Najwa�niejsze  

z odbywaj�cych si� tu imprez to „Mi�dzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego”, 

„Mi�dzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposa�enia Ko�ciołów, Sztuki Sakralnej  

i Dewocjonaliów”, a tak�e „Mi�dzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Infrastruktury, 

Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych”.   

 Rozwój gospodarczy oparty o funkcje targowe, jak i nowocze�nie pojmowany 

przemysł kulturowy i turystyczny s� najwi�ksz� szans� budowania silnej pozycji Kielc na 

rynku krajowym i mi�dzynarodowym. Nieszablonowe rozwi�zania, innowacyjne projekty  

i pionierskie inicjatywy s� jedyn� mo�liwo�ci� uchronienia gospodarki Kielc od dalszego 

marazmu, któr� obecnie charakteryzuje „peryferyjne” poło�enie z komunikacyjnego punktu 

widzenia, zlokalizowane w mie�cie tradycyjne gał�zie gospodarki, których restrukturyzacja 

b�dzie prowadzi� do wi�kszego bezrobocia, wysokie zu�ycie maj�tku trwałego, wywołuj�ce 

konieczno�� ci�głych modernizacji a opó�niaj�cych innowacyjne rozwi�zania. Pod��anie za 

nowoczesnymi trendami lansowanymi w wysokorozwini�tych gospodarkach, takimi jak: 

informatyzacja, dynamiczny rozwój technologii i serwicyzacja usług s� jedynym 

rozwi�zaniem, który w sposób kompleksowy mo�e rozwi�za� problemy nurtuj�ce miasto6. 

 
 Optymistyczny scenariusz rozwoju zapisany w Strategii Rozwoju Miasta Kielce na 

lata 2007- 2020, w obliczu kryzysu �wiatowych rynków finansowych, mo�e napotka� na 

powa�ne trudno�ci realizacyjne. Skutki ekonomiczne i społeczne zwi�kszaj�cego si� obszaru 

bezrobocia i biedy, mog� w istotny sposób zahamowa� planowane działania strategiczne  

w najbli�szych latach w Kielcach. Dlatego szczególnego znaczenia nabiera racjonalno�� 

prowadzonej lokalnej  polityki społecznej. Przede wszystkim nie dopuszczenia do powstania 

                                                        
6 Strategia Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007- 2020, Kielce 2006 
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najtrudniej odwracalnych zjawisk destrukcyjnych wpływaj�cych na ka�d� sfer� �ycia 

mieszka�ców 

  

2.5. System pomocy społecznej w Kielcach 
 
 Pomoc społeczna pełni funkcj� domykaj�c� w systemie zabezpieczenia społecznego 

w naszym kraju. Jednocze�nie działalno�� pomocy społecznej obejmuje wst�pne rozeznanie 

potrzeb i inicjowanie sposobów ich zaspokajania, co w konsekwencji sprowadza si� do 

przygotowywania podstawy do nowych, doskonalszych rozwi�za� organizacyjno – prawnych 

w tym zakresie. Przedmiotem pomocy społecznej w ostatnich latach s� działania 

ukierunkowane na łagodzenie skutków gł�bokich przemian w innych obszarach �ycia 

społecznego. Wychodz�c naprzeciw nowym potrzebom, 1 maja 2004 r. weszła w �ycie nowa 

ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. zast�puj�c ustaw� o pomocy społecznej 

z 29 listopada 1990 r. Obszernym aktem prawnym (161 artykułów) na nowo okre�lono 

system wsparcia dla osób najbardziej potrzebuj�cych. Ustawodawca pozostawił w nim trzy 

podstawowe formy pomocy pieni��nej: zasiłek stały, zasiłek okresowy i zasiłek celowy.  

Działaniami z zakresu pomocy społecznej w Kielcach zajmuje si� Miejski O�rodek Pomocy 

Rodzinie, utworzony w 1990 r. jest jednostk� organizacyjn� Miasta Kielce, realizuj�c� 

zadania własne gminy i powiatu w zakresie pomocy społecznej, jak równie� zadania zlecone 

gminie i powiatowi z zakresu administracji rz�dowej. 
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 Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezb�dnych potrzeb �yciowych osób  

i rodzin oraz umo�liwienie im bytowania w warunkach odpowiadaj�cych godno�ci człowieka. 

Zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, pomoc udzielana jest osobom i rodzinom, 

w szczególno�ci z powodu:  

� ubóstwa,  

� sieroctwa,  

� bezdomno�ci,  

� potrzeby ochrony macierzy�stwa lub wielodzietno�ci,  

� bezrobocia,  

� niepełnosprawno�ci,  

� długotrwałej lub ci��kiej choroby, 

� przemocy w rodzinie,  

� bezradno�ci w sprawach opieku�czo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

� braku umiej�tno�ci w przystosowaniu do �ycia młodzie�y opuszczaj�cej placówki 

opieku�czo-wychowawcze,  

� trudno�ci w integracji osób, które uzyskały status uchod�cy, 

� alkoholizmu lub narkomanii,  

� trudno�ci w przystosowaniu do �ycia po opuszczeniu zakładu karnego,  

� zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

� kl�ski �ywiołowej lub ekologicznej.  

 

Prawo do �wiadcze� z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód 

nie przekracza: 

� osobie samotnie gospodaruj�cej - 477 zł 

� na osob� w rodzinie – 351 zł 

 
Kwoty te podlegaj� co 3 lata weryfikacji i ogłaszane s� w Dzienniku Urz�dowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

 

Do zada� własnych gminy o charakterze obowi�zkowym nale�y m.in. zgodnie z art. 17 

ustawy o pomocy społecznej: 

� przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych,  

� przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 
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� przyznawanie i wypłata zasiłków stałych, 

� opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

� udzielanie schronienia, posiłku osobom tego potrzebuj�cym, 

� praca socjalna, 

� organizowanie i �wiadczenie usług opieku�czych w miejscu zamieszkania, 

� prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego i mieszkaniach 

chronionych, 

� do�ywianie dzieci, 

� sprawienie pogrzebu, 

� kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie kosztów utrzymania w nich 

mieszka�ca gminy.  

 

Do zada� zleconych gminie nale�y m.in. (zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej): 

� �wiadczenie specjalistycznych usług opieku�czych w miejscu zamieszkania dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi,  

� udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku kl�ski 

�ywiołowej lub ekologicznej, 

�  inne zadania z pomocy społecznej wynikaj�ce z rozpoznanych potrzeb gminy.  

 
 
2.5.1 Kategorie społeczne obj�te pomoc	 społeczn	 oraz przyczyny udzielania �wiadcze� 
 
 Strategia Rozwi�zywania Problemów Społecznych z 2004 r. zainicjowała 

kompleksowe badawcze podej�cie do problemu ubóstwa metodami ilo�ciowymi  

i jako�ciowymi. W 2005 r. ustalona została weryfikowalna struktura społeczna klientów 

pomocy społecznej, która posłu�yła do opisu uogólnionego  portretu statystycznego klienta 

pomocy społecznej. Do tego celu posłu�ył np. rozkład odpowiedzi w wywiadach 

przeprowadzanych przez pracowników socjalnych. 

„Jest to przewa�nie kobieta (57,5%), w wieku 49 lat, cz��ciej m��atka (54,4%) maj�ca jedno 

(39,5%) lub dwójk� dzieci (33,2%). Legitymuje si� wykształceniem podstawowym. Najcz��ciej 

posiada umiarkowany stopie� niepełnosprawno�ci przyznany na czas okre�lony (26,7%). 

Mieszka w centralno-zachodniej dzielnicy miasta w bloku wybudowanym 30-50 lat temu, 

gdzie jej rodzice otrzymali mieszkanie po przeprowadzce do miasta i zatrudnieniu w jednym 

 z wi�kszych zakładów przemysłowych. Jest wi�c najcz��ciej robotnikiem w drugim pokoleniu. 

Mieszka cz�sto w starej kamienicy (centrum) lub byłym hotelu robotniczym  w dawnej 
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dzielnicy przemysłowej. Nie pracuje (72,1%) i utrzymuje si� z zasiłków (26%)) oraz pomocy 

rodziny (52%) [Diagnoza: 2004], nie podnosi kwalifikacji (0,4%), a je�li ju� uczestniczyła  

w kursach podnosz�cych kwalifikacje, to nie wpłyn�ły one jednak na jej pozycj� na rynku 

pracy. Wyposa�enie gospodarstwa domowego jest skromne, wyposa�one w najbardziej 

niezb�dne sprz�ty, ale jest czyste i zadbane (91,2%).  

Dzieci statystycznej klientki otrzymuj� pomoc rzeczow� w formie wyprawki szkolnej  

w �redniej wysoko�ci 90 zł na pocz�tku roku szkolnego oraz dofinansowanie do obiadów 

w szkole”7.  

 
Przyczyny udzielania pomocy społecznej 

 Najcz��ciej powodem udzielenia pomocy w 2008 r. była niepełnosprawno��  

(4443 osób) i długotrwała choroba (3923 osoby). Nast�pnym, trzecim co do liczebno�ci 

powodem udzielenia �wiadcze� było ubóstwo (3303 rodziny). Nale�y podkre�li�, �e ubóstwo 

jest z reguły efektem długotrwałego utrzymywania si� w strefie niskich dochodów i nie mo�e 

by� traktowane równowa�nie z innymi „typowymi” powodami przyznawania pomocy, lecz 

jako powód współwyst�puj�cy. Czwarte miejsce na li�cie powodów udzielania pomocy 

społecznej zajmuje bezrobocie - z tytułu tego  pomoc w 2008 r. uzyskało 2508 rodzin,  

a miejsce pi�te dotyczy problemów zwi�zanych z bezradno�ci� w sprawach opieku�czo-

wychowawczych (1970 rodzin). 

  Kolejne miejsca na li�cie przyczyn zajmuj�: bezdomno�� (833), alkoholizm (372), 

sieroctwo (253).  W mniejszym stopniu dysfunkcje dotycz� problemów przemocy w rodzinie 

(153), i trudno�ci w przystosowaniu do �ycia po zwolnieniu z zakładu karnego – 109 

przypadków. Odnotowano 88 przypadków zwi�zanych z potrzeb� ochrony macierzy�stwa, 50 

przypadków zwi�zanych z sytuacj� kryzysow�, 35  zwi�zanych z brakiem umiej�tno�ci  

w przystosowaniu do �ycia młodzie�y opuszczaj�cej placówki opieku�czo-wychowawcze,  

11 zwi�zanych ze zdarzeniem losowym i 10 przypadków narkomanii. Nie odnotowano 

przypadków trudno�ci w integracji osób, które otrzymały status uchod�cy.  

            W okresie od 2006 roku do 2007 roku nast�pił znaczny spadek liczby klientów 

pomocy społecznej. Okres 2008 roku charakteryzował stopniowy wzrost liczby osób obj�tych 

pomoc� społeczn� (Wykres 1.) 

 

 

 

                                                        
7 Z. Skuza, Kielecka bieda, A	, Kielce 2005 
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Wykres 1. Liczba �rodowisk i osób w �rodowiskach obj�tych pomoc� społeczn� w latach 

                   2005 – 2008. 
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�ródło: Opracowanie własne
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�ródło: Opracowanie własne MOPR 

Wykres 2. Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w latach 2005 - 2008 
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2.5.2. Bud�et MOPR Kielce 
 
 Wypłata zasiłków poprzedzona jest wywiadem �rodowiskowym przeprowadzonym 

przez pracownika socjalnego, na podstawie którego wydawane s� decyzje administracyjne. 

	rodki na realizacj� zada� pomocy społecznej pochodz� ze �rodków Gminy i dotacji 

rz�dowych, a zadania dzieli si� odpowiednio na zadania własne i zadania zlecone.  

 W dalszym ci�gu obserwowalny jest (utrzymuj�cy si� od kilku lat) kierunek zmian 

polegaj�cy na konsekwentnym przesuwaniu odpowiedzialno�ci za finansowanie zada� 

pomocy społecznej na lokalne samorz�dy, przy jednoczesnym ograniczaniu liczby zada� 

zlecanych, finansowanych centralnie. 

 
Wykres 3. Wkład własny gminy do zada� z pomocy społecznej w Kielcach 

 

Gmina 393 418 612 409 538 490 434 431 482 570 756 041 584 182 522 577 595 078 571 460 021 922 630 179

Pomoc społeczna 18 576 150 20 895 601 31 870 540 35 525 416 41 900 518 53 562 891 55 672 407 66 562 665

2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.

 
�ródło: Opracowanie własne MOPR 
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2.6. Współpraca władz samorz	dowych z organizacjami pozarz	dowymi 
 
 Organizacje pozarz�dowe to organizacje obywatelskie (zało�one przez obywateli lub 

ich organizacje) działaj�ce z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego  

i niepobieraj�ce rz�dowych �rodków finansowych8 

 Przedmiotem współpracy władz miasta Kielce z organizacjami pozarz�dowymi jest: 

1. Realizacja zada� własnych gminy, okre�lonych w art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca  

1990 r. o samorz�dzie gminnym, a w szczególno�ci zada� własnych gminy obejmuj�cych 

nast�puj�ce obszary: 

a. kultury fizycznej i turystyki, 

b. kultury, 

c. pomocy społecznej, 

d. rozwijanie współpracy ze społeczno�ciami lokalnymi i regionalnymi innych 

pa�stw. 

2. Okre�lenie potrzeb społecznych i najlepszego sposobu ich zaspakajania, 

3. Budowanie programów rozwi�zywania wa�nych problemów społecznych. 

 

 W Kielcach zarejestrowanych jest ponad dwie�cie stowarzysze�. W obszarze 

problemów społecznych działa ok. ¼ z nich. Bezpo�rednia współpraca  

z MOPR - Dział Usług dotyczy 13 organizacji pozarz�dowych w zakresie: 

 

1.Polski Czerwony Krzy�: usługi opieku�cze, piel�gniarskie, rehabilitacyjne 

specjalistyczne usługi opieku�cze, piel�gniarskie i rehabilitacyjne dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi pokrywanie kosztów pobytu w schronisku dla kobiet ofiar 

przemocy dystrybucja darów w postaci �rodków higienicznych i inne. 

2. Polski Komitet Pomocy Społecznej: usługi opieku�cze, piel�gniarskie, rehabilitacyjne 

3.Towarzystwo Dobroczynno�ci: usługi opieku�cze, piel�gniarskie, rehabilitacyjne 

współpraca w zakresie dystrybucji �ywno�ci w ramach programu “Dostarczanie 

�ywno�ci dla najubo�szej ludno�ci Unii Europejskiej” 

4.Fundacja Gospodarcza im. 	w. Brata Alberta: �ywienie podopiecznych MOPR  

w stołówce przy ul. Siennej 5,pokrywanie kosztów pobytu w schronisku dla 

                                                        
8 http://pl.wikipedia.org 
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bezdomnych m��czyzn,  pokrywanie kosztów pobytu w noclegowni dla bezdomnych 

m��czyzn 

5.Caritas Diecezji Kieleckiej: pokrywanie kosztów pobytu w schronisku dla bezdomnych 

m��czyzn oraz w schronisku dla kobiet pokrywanie kosztów �ywienia dzieci na 

koloniach kierowanie osób do Centrum Integracji Społecznej, usługi opieku�cze, 

piel�gniarskie, rehabilitacyjne specjalistyczne, usługi opieku�cze dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi. 

6.Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców: pokrywanie kosztów �ywienia dzieci na 

   koloniach i zimowiskach 

7.	wi�tokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie: pokrywanie kosztów �ywienia dzieci na 

   koloniach i zimowiskach. 

8.Młodzie�owy O�rodek Socjoterapii “Rafael”: pokrywanie kosztów �ywienia dzieci na 

   koloniach  

9.	wi�tokrzyski Parafialny Klub Sportowy “Rodzina”: pokrywanie kosztów �ywienia 

   dzieci na koloniach 

10.Zwi�zek Harcerstwa Polskiego: pokrywanie kosztów �ywienia dzieci na koloniach  

11.Oratorium 	wi�tokrzyskie: pokrywanie kosztów �ywienia dzieci na koloniach  

   i zimowiskach, oraz podczas zaj�� na �wietlicy 

12.Ognisko Wychowawcze: pokrywanie kosztów �ywienia dzieci na koloniach  

13.	wi�tokrzyski Klub Abstynentów “Raj”: pokrywanie kosztów �ywienia dzieci na 

     koloniach. 

 Corocznie Dział Usług MOPR zawiera umowy z w/w organizacjami na �wiadczenie 

usług opieku�czych i specjalistycznych usług opieku�czych, ma pobyt w Schronisku  

i �ywienie osób dorosłych oraz dorosłych i dzieci. 

 W zadaniach realizowanych ze �rodków własnych gminy w otwartym konkursie ofert  

na rzecz osób niepełnosprawnych udział bior�: 

1. 	wi�tokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

2. 	wi�tokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzie�y, Dorosłym z Cukrzyc� 

i z innymi Schorzeniami 

3. Caritas Diecezji Kieleckiej 

4. 	wi�tokrzyski Klub „Amazonki” przy 	wi�tokrzyskim Centrum Onkologii 

5. Polskie Zwi�zek Niewidomych Okr�g 	wi�tokrzyski 

6. Demokratyczna Unia Kobiet Klub w Kielcach 
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7. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo�ledzeniem Umysłowym Koło  

w Kielcach 

8. Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane 

9. 	wi�tokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

10. 	wi�tokrzyski Klub „Amazonki” przy 	wi�tokrzyskim Centrum Onkologii 

11. Demokratyczna Unia Kobiet Klub w Kielcach 

12. Polski Zwi�zek Głuchych Oddział Kielce 

  

 W otwartym konkursie ofert na realizacj� zada� z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych ze �rodków Pa�stwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, udział bior�: 

1. 	wi�tokrzyski Konwent Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów w Kielcach 

2. Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji “START” 

3. Kieleckie Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane 

4. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upo�ledzeniem Umysłowym Koło  

w Kielcach 

 

2.7. 
ródła podstawowych problemów społecznych i ich identyfikacja 
 
2.7.1. Analiza obszarów polityki społecznej 
 
a) Poziom aktywno�ci kulturalnej i integracji społecznej mieszka�ców 
 

 Pobudzenie lokalnych społeczno�ci do samoorganizacji i samodzielnej realizacji 

własnych celów opiera� si� musi  w du�ej mierze o aktywne instytucje kultury i edukacji, co 

oznacza inwestycje w kapitał społeczny i ludzki. 

Kultura - instytucje 

 Instytucje kultury to zakłady o charakterze publicznym zajmuj�ce si� 

upowszechnianiem kultury, mog� by� zarówno pa�stwowe jak i samorz�dowe. Przybieraj� 

ró�ne formy organizacji, np. teatr, kino, instytucja filmowa, muzeum, biblioteka, filharmonia, 

orkiestra, dom kultury, ognisko artystyczne, galeria sztuki, o�rodek bada�  

i dokumentacji. Zasady organizacji instytucji kultury reguluje ustawa z 25 pa�dziernika 1991 

o organizowaniu i prowadzeniu działalno�ci kulturalnej. Na terenie Kielc funkcjonuje obecnie 

10 podstawowych instytucji kultury: 
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      1.   Kieleckie Centrum Kultury 

2. Miejska Biblioteka Publiczna 

3. Muzeum Zabawek i Zabawy 

4. Biuro Wystaw Artystycznych 

5. Teatr Lalki i Aktora „Kubu�”  

6. Dom 	rodowisk Twórczych 

7. Kielecki Teatr Ta�ca 

8. Dom Kultury Zameczek 

9. Muzeum Historii Kielc 

10. Baza Zbo�owa 

 

 Kielce s� kulturalnym sercem Regionu 	wi�tokrzyskiego. To wa�ny o�rodek,  

w którym przez cały rok odbywaj� si� imprezy przyci�gaj�ce tysi�ce ludzi spragnionych 

kultury i rozrywki na wysokim poziomie. Od lat niezmiennym powodzeniem ciesz� si� 

organizowane w Kielcach: Harcerski Festiwal Kultury Młodzie�y Szkolnej, Festiwal Muzyki 

Organowej, Muzyki Gitarowej, „Jeunesses Musicales”, Off Fashion, czy wreszcie Zaduszki 

Jazzowe.  

 W mie�cie organizowane s�: Ogólnopolski Niezale�ny Przegl�d Form 

Dokumentalnych „NURT”, mi�dzynarodowe plenery fotograficzno-plastyczne „Art-Eko”, 

liczne przegl�dy i koncerty. W czerwcu odbywa si� 	wi�to Miasta - okazja do uczestnictwa 

mieszka�ców w ró�nych formach rozrywki, od koncertów z udziałem gwiazd polskiej 

piosenki, poprzez wystawy prac kieleckich twórców, festyny, pokazy i zawody sportowe9.  

 Wyniki analizy ankiety potwierdzaj� coraz wy�sz� pozycj� Kielc na mapie kulturalnej 

Polski. Niemal połowa respondentów (45,8%) uwa�a, �e w tym obszarze wyst�piła poprawa. 

Na pogorszenie zwraca uwag� tylko 5,2% respondentów (Aneks str.11). 

 

O�wiata i wychowanie 

 Zgodnie z ustaw� o samorz�dzie gminnym do jego obowi�zków nale�y zapewnienie 

edukacji na szczeblu przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym. Samorz�d powiatowy 

jest organem prowadz�cym dla szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych stopnia 

podstawowego i gimnazjalnego. Na terenie Miasta funkcjonuje 37 przedszkoli (w tym  

35 samorz�dowych), 28 szkół  podstawowych (w tym 24 samorz�dowe), 27 gimnazjów  

(w tym 20 samorz�dowych). Jest 11 liceów ogólnokształc�cych publicznych i 3 niepubliczne. 
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Szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym funkcjonuje 12, w tym jedna o profilu 

artystycznym. 

 Współczynnik skolaryzacji netto dla szkół podstawowych wynosił w 2008 roku 

96,56%, a dla gimnazjum 97,11%. W stosunku do 2001r. zmniejszyła si� o 7,7% liczba 

etatów nauczycieli i w pewnym stopniu liczba uczniów o 8,54%, co zwi�zane jest  

z systematycznym spadkiem liczby urodze� w mie�cie we wcze�niejszych latach.  

 

Szkolnictwo wy�sze 

 Kielce to du�y o�rodek edukacyjny kształc�cy ponad 60 tysi�cy studentów na 12 

uczelniach wy�szych ró�nego typu o zró�nicowanym profilu. Dwie najwi�ksze pa�stwowe 

uczelnie – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy i Politechnika 	wi�tokrzyska, 

zatrudniaj� 85% wszystkich pracowników i kształc� około 60 % studentów z badanych 

jednostek. Pozostałe uczelnie maj� status niepa�stwowych szkół wy�szych: 

1. Wy�sza Szkoła Administracji Publicznej 

2. 	wi�tokrzyska Szkoła Wy�sza w Kielcach 

3. Wy�sza Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji 

4. Wszechnica 	wi�tokrzyska 

5. Wy�sza Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych 

6. Wy�sza Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipi�skiego 

7. Wy�sza Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych 

8. Wy�sza Szkoła Umiej�tno�ci 

9. Wy�sza Szkoła Zarz�dzania Gospodark� Regionaln� i Turystyk� 

  

 W opinii (analiza ankiety) co trzeciego mieszka�ca Kielc (33,6%) poziom o�wiaty nie 

zmienił si� w ostatnich pi�ciu latach. Według 34,8% respondentów nast�piła poprawa. 

Postulat dbało�ci o szkoły przez władze miasta znajduje si� wysoko, bo 3,8 pkt. w skali 

pi�ciostopniowej wa�no�ci zada� (Aneks str. 6, 17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                             
9 http://www.um.kielce.pl/pl/kultura/ 
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b) Kwestia mieszkaniowa 
 

 Sytuacja mieszkaniowa w Kielcach nie odbiega zasadniczo od zasobów  innych miast 

wojewódzkich i jest dobra, brakuje jednak mieszka� o charakterze socjalnym. 

Tabela 3. Zasoby mieszkaniowe w gminie Kielce w 2007 r. 
Przeci�tna Mieszkania 

zamieszkane powierzchnia u�ytkowa w m2 
razem w tym 

zasoby 
gminy 

Izby  Powierzchnia 
u�ytkowa 
mieszka�  

w  m2 
1 mieszkania na 1 osob�  

w liczbach w mieszkaniach zamieszkanych stale 
77 075 6 254 256 267 4 459 270 57,9 21,7 
�ródło: Bank Danych Regionalnych  (BDR) 
 

W�ród ogółu mieszka� w Kielcach 97,6% jest wyposa�one w instalacj� wodoci�gow�,  

94,5% posiada łazienk� i 92,8% centralne ogrzewanie. W mie�cie na bie��co monitorowane 

s� potrzeby mieszkaniowe. 

 Zasoby mieszkaniowe Kielc opieraj� si� głównie o mieszkania spółdzielcze.  

W mie�cie funkcjonuje 16 spółdzielni, które ł�cznie posiadaj� prawie 40 tysi�cy mieszka�. 

 W opinii 1/3 (28,2%) mieszka�ców Kielc (Aneks str. 8), w ci�gu ostatnich pi�ciu lat 

sytuacja mieszkaniowa nie uległa zmianie. Natomiast niemal połowa (48,4%) uwa�a, �e 

nast�piła poprawa. Co siódmy (14,8%) kielczanin uwa�a, �e na rynku mieszkaniowym 

nast�piło pogorszenie. Problem mieszkaniowy za „bardzo wa�ny” i „wa�ny” uznaje 80% 

mieszka�ców (Aneks str.16). 

 

c) System opieki zdrowotnej 
 
 System opieki zdrowotnej - zespół osób i instytucji ma za zadanie zapewni� opiek� 

zdrowotn� ludno�ci. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu 

ubezpieczeniowym. Zgodnie z art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ka�dy obywatel 

Polski ma prawo do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezale�nie od ich sytuacji materialnej, 

władze publiczne zapewniaj� równy dost�p do �wiadcze� opieki zdrowotnej finansowanej ze 

�rodków publicznych. Warunki i zakres udzielania �wiadcze� okre�la ustawa. 

Obecnie system kształtowany jest przez dwie podstawowe ustawy: 

� ustaw� o �wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze �rodków 

publicznych,  

� ustaw� o zakładach opieki zdrowotnej. 
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 W Kielcach funkcjonuje (dane BDR za 2007r.) 125 placówek ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej (w tym 20 publicznych i 105 niepublicznych). Placówek podległych samorz�dowi 

terytorialnemu (przychodnie, o�rodki zdrowia, poradnie) jest 17. Ogólna liczba porad za  

2007 r. wynosiła 727 708. Ogólnodost�pnych aptek było 96, przy czym na jedn� aptek� 

przypadało 2145 mieszka�ców Kielc. 

 Stan zdrowia mieszka�ców Kielc wg badania „Diagnoza Społeczna 2009” nie odbiega 

zasadniczo od ogółu mieszka�ców kraju. Najcz�stszymi przyczynami zgonów mieszka�ców 

Kielc s� choroby układu kr��enia, nowotwory oraz pozostałe przyczyny niewypadkowe. 

Liczba symptomów psychosomatycznych pocz�wszy od 2003 r. wykazuje tendencje 

spadkowe podobnie jak nat��enie stresu �yciowego 

 

Wykres 4. Zdrowie – symptomy psychosomatyczne 

Przeci�tna liczba symptomów psychosoamatycznych  w latach 
1996-2009 w próbach respondentów w wieku 18+ lat
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�ródło danych: lata 1996 – 2009 Diagnoza Społeczna 

 

 Obiektywne wska�niki poprawy kondycji zdrowotnej nie przekładaj� si� jednak na 

podobn� ocen� systemu słu�by zdrowia. Permanentny od lat kryzys słu�by zdrowia znajduje 

swój wyraz w badaniu opinii (analiza ankiety). Zaledwie 6,45% dostrzega wyra�n� popraw�, 

natomiast wyra�ne pogorszenie słu�by zdrowia opiniuje 36,1% kielczan. 
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d) Wychowanie i opieka nad dzieckiem 
 
 
 Po fazie ni�u demograficznego, pocz�wszy od 2005 roku obserwuje si� zwi�kszon� 

dzietno�� kobiet urodzonych w pocz�tkach lat osiemdziesi�tych (ze szczytem 

demograficznym kobiet urodzonych w 1983 r.). Tendencja wzrostu urodze� ostatnich lat 

przekłada si� tak�e na wzrost liczby rodzin otrzymuj�cych �wiadczenia pomocowe10. 

 Sytuacja  rodzin w Kielcach wskazuje na szereg zagro�e� w obliczu, których staj� 

obecnie polskie rodziny. Wiele z tych problemów domaga si� rozwi�za� w skali makro, na 

poziomie polityki społecznej pa�stwa. Wiele jest jednak i takich, którymi mo�na i nale�y 

zajmowa� si� na szczeblu lokalnym.  

 Znacz�cy wpływ na warunki �ycia i sposób funkcjonowania rodziny ma wysoko�� 

dochodów, niewydolno�� opieku�czo-wychowawcza, istniej�ce patologie (zwłaszcza 

uzale�nienia), konflikty z prawem oraz przemoc w rodzinie. Rodzina dysfunkcyjna nie 

spełnia podstawowych zada�, które przynale�� do jej istoty: nie zapewnia odpowiedniego 

klimatu emocjonalnego, nie zaspokaja potrzeb materialnych i duchowych, nie daje zaplecza 

dla zaspokojenia potrzeb psychicznych czy cho�by warunków realizacji podstawowego 

obowi�zku szkolnego. Według sprawozdania MOPR za 2008 r., ze wzgl�du na niewydolno�� 

opieku�czo-wychowawcz� obj�tych było pomoc� 1970 rodzin. 

 

Przyjazny system opieki nad dzieckiem i rodzin	 w Kielcach  

aktualizacja na lata 2009-2013 

 

Podstaw� poni�szej aktualizacji stanowi dotychczas obowi�zuj�cy dokument pn. 

,,Budowanie przyjaznego systemu opieki nad dzieckiem i rodzin� w Kielcach”, przyj�ty 

uchwał� Nr XLVII/903/2005 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 28 lipca 2005 roku oraz 

,,Strategia rozwi�zywania problemów społecznych Miasta Kielce na lata 2005-2013” – 

przyj�ta Uchwał� Nr XXXIV/670/2005 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 9 grudnia 2004 r.  

  

Uznaj	c zasad� prymatu rodziny naturalnej w wychowaniu dziecka przyj�to 

nast�puj	ce kierunki zmian w dotychczas funkcjonuj�cym systemie: 

1. Kompleksow� pomoc rodzinie z problemami wychowawczymi poprzez rozwój 

profilaktyki wychowawczej w organizowanej sieci placówek wsparcia dziennego              

w najbli�szym otoczeniu dziecka 

                                                        
10 Bazy danych Diagnozy Społecznej lata 2003 – 2007 i bazy danych MOPR Kielce. 
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2. Rozwój rodzinnej opieki zast�pczej w formie zawodowych rodzin zast�pczych, w tym 

specjalistycznych, wielodzietnych oraz rodzinnych domów dziecka.    

3. Dochodzenie do spełnienia standardów w placówkach opieku�czo-wychowawczych w 

ustawowym terminie, tj. do ko�ca 2006r. w zakresie opieki i wychowania oraz usług 

�wiadczonych na rzecz wychowanków.  

4. Rozwijanie nowoczesnych form opieki i wychowania w placówkach opieku�czo-

wychowawczych. 

Kolejne lata, pocz�wszy od 2005 roku przynosz� oczekiwane efekty.  

 

Zało�one cele na przestrzeni lat 2005-2008 realizowano poprzez nast�puj�ce programy: 

   

I. Lokalny system wspierania rodzin znajduj�cych si� w trudnych sytuacjach 

kryzysowych w �rodowisku i pomoc dziecku krzywdzonemu. Profilaktyka i rozwój 

�rodowiskowych form pomocy dziecku. 

II. O�rodek Adopcyjno-Opieku�czy w nowej roli w kieleckim systemie opieki nad rodzin� 

i dzieckiem. 

III. Przekształcanie placówek opieku�czo-wychowawczych w wielofunkcyjne nowoczesne 

instytucje dla dzieci dostosowane do potrzeb �rodowiska lokalnego. 

IV. Lokalny program usamodzielniania wychowanków z placówek opieku�czo-

wychowawczych i poprawczych w Kielcach 

 

I. Program: Lokalny system wspierania rodzin znajduj	cych si� w trudnych    

sytuacjach kryzysowych w �rodowisku i pomoc dziecku krzywdzonemu. Profilaktyka  

i rozwój �rodowiskowych form pomocy dziecku. 

 

Program ten opierał si� na zało�eniu, �e: 

1) Pracownik socjalny jest pierwszym ogniwem ł�cz�cym rodzin� z systemem opieki  

i wychowania, 

2) nast�pi rozwój profilaktyki i poradnictwa specjalistycznego dla dzieci i rodziny, 

3) nast�pi rozwój sieci placówek wsparcia dziennego z dobrze przygotowan� ofert� usług 

opieku�czo-wychowawczych dla dzieci i młodzie�y, 

4) zostanie stworzony spójny i efektywny model rodzinnej opieki zast�pczej. 
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Ad 1. Podstawowym narz�dziem działania na rzecz dziecka jest praca socjalna  

z rodzin	, realizowana przez pracowników socjalnych, których  111 pracuje w 11 Rejonach 

Opieku�czych MOPR.  Jest ona wa�na w momencie prze�ywania przez rodzin� pierwszych 

trudno�ci, jest niezb�dna wówczas, gdy w rodzinie ma miejsce kryzys, zagra�aj�cy dobru 

dziecka. W wyniku pracy socjalnej z rodzin� powinna ona osi�gn�� zdolno�� prawidłowego 

funkcjonowania na tyle, by bezpiecze�stwo dzieci nie było zagro�one.   

By usprawni� system pracy pracowników socjalnych w 2005 r. MOPR wprowadził 

specjalizacj� w�ród pracowników socjalnych w trzech kategoriach: 

1) rodziny z dzie�mi (w tej grupie równie� rodziny zast�pcze),  

2) bezrobotni 

3) osoby starsze i niepełnosprawni. 

Ilo�� �rodowisk b�d�cych w zainteresowaniu jednego pracownika socjalnego pracuj�cego      

w kategorii rodziny z dzie�mi zmniejszyła si� z ok. 120-150 do 50-60 rodzin. Pozwoliło to na 

wi�ksze indywidualizowanie pracy z rodzin�, w której cz�sto wyst�puje wiele problemów do 

rozwi�zania.  

Od 2008 r. MOPR rozpocz�ł realizacj� projektu systemowego pod nazw� „Działanie 

szans� na przyszło��” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

współfinansowanego ze �rodków unijnych. Jednym z priorytetowych zało�e� tego projektu, 

obok aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych i zagro�onych wykluczeniem 

społecznym, jest innowacyjna forma wsparcia tych osób - intensywna praca socjalna 

�wiadczona przez pracowników socjalnych wyst�puj�cych w charakterze asystenta rodziny. 

Poprzez realizacj� projektu podj�to prób� oddzielenia pracy socjalnej od przyznawania 

�wiadcze� pieni��nych, które pozostały nadal w kompetencjach pracowników socjalnych 

rejonów opieku�czych. 

	wiadczenie intensywnej pracy socjalnej było mo�liwe dzi�ki kolejnemu zmniejszeniu 

liczby �rodowisk przypadaj�cych na 1 asystenta (od 5-20 w zale�no�ci od grupy odbiorców), 

który towarzyszy Odbiorcom w działaniach podejmowanych w ramach projektu oraz  

w pokonywaniu wszelkich pojawiaj�cych si� trudno�ci we wszystkich obszarach �ycia,  

a tak�e we wzmacnianiu klientów w podejmowanych działaniach i trudach codziennego 

�ycia, motywowaniu do zmian, dodawaniu wiary we własne siły i mo�liwo�ci. Zastosowane 

narz�dzie w pracy pracownika socjalnego w postaci kontraktu socjalnego umo�liwiło oparcie 

wspólnych działa� na zasobach klienta. 
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Ad. 2.  By wspiera� pracowników socjalnych w realizacji pracy socjalnej na rzecz 

rodzin z dzie�mi znajduj�cych si� w kryzysie, we wrze�niu 2005 r., powstał Zespół 

Profilaktyki Rodzinnej. Zespół Profilaktyki Rodzinnej jest zespołem 

interdyscyplinarnym, skupiaj�cym poza pracownikiem socjalnym specjalistów MOPR 

(psychologa, pedagoga, psychiatr�) a tak�e pedagoga szkolnego, piel�gniark� 

�rodowiskow�, kuratora s�dowego, dzielnicowego, wychowawców placówek dziennych itp.  

Celem Zespołu Profilaktyki Rodzinnej jest: 

1) pomoc rodzinom w pokonywaniu trudno�ci �yciowych, w tym równie� kłopotów 

wychowawczych z dzie�mi. Wszelkie działania zmierzaj� do tego, by nie doszło do zabrania 

dziecka z rodziny naturalnej, a ko�cowym efektem pracy Zespołu z zało�enia jest 

spowodowanie by rodzina samodzielnie radziła sobie z rozwi�zywaniem trudno�ci i by 

dostrzegała potrzeby wychowywanych dzieci oraz by nie dopuszczała si� zaniedba� 

opieku�czo-wychowawczych wobec nich,  

2) w sytuacji krzywdzenia dziecka lub wyst�powania ostrego kryzysu w rodzinie – 

nadrz�dnym celem Zespołu jest zapewnienie dziecku bezpiecze�stwa poprzez 

zorganizowanie czasowej opieki zast�pczej. W tym okresie zarówno dziecko jak i rodzice 

mog� otrzyma� specjalistyczn� pomoc,  

3) zapobieganie i przeciwdziałanie marginalizacji dzieci i młodzie�y oraz wspieranie funkcji 

wychowawczej rodziny dziecka poprzez profilaktyk� pedagogiczn� realizowan�  

w placówkach wsparcia dziennego na terenie Miasta Kielce. 

 Istotnym zapleczem dla pracy Zespołu Profilaktyki Rodzinnej z rodzinami 

niewydolnymi wychowawczo jest utworzony, w ramach struktury MOPR, Specjalistyczny 

O�rodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW), który udziela pomocy  

w zakresie: 

- przemocy (zarówno dla ofiar, �wiadków jak i sprawców przemocy), 

- problemów wychowawczych, 

- problemów alkoholowych, 

- kryzysów mał�e�skich i osobistych. 

W ramach SOW funkcjonuj	: 

1) O�rodek Wsparcia dla Osób Doznaj�cych Przemocy w Rodzinie 

2) Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny dla Osób Doznaj�cych Przemocy w Rodzinie, 

3) Dział Pracy Socjalnej i Poradnictwa Rodzinnego, 

4) O�rodek Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie, 
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5) Hostel 

Ad. 3.  Funkcjonuj�cy w Kielcach przyjazny system opieki nad dzieckiem i jego 

rodzin� zawiera najistotniejszy kierunek rozwoju wsparcia i pomocy dziecku i rodzinie  

w najbli�szym �rodowisku jako alternatyw� dla opieki instytucjonalnej. Jest to szeroko 

rozumiana profilaktyka pedagogiczna i kompleksowa pomoc rodzinie z trudno�ciami 

wychowawczymi oraz dzieciom i młodzie�y zagro�onej patologi� społeczn�. 

Placówki wsparcia dziennego to jeden z wa�niejszych elementów kompleksowej pomocy 

dziecku i rodzinie maj�cej problemy opieku�czo-wychowawcze. Maj� one bowiem na celu 

wspomaganie wychowawczej roli rodziny w integralnym rozwoju dziecka, przeciwdziałanie 

demoralizacji dzieci i młodzie�y pochodz�cych ze �rodowisk zaniedbanych wychowawczo.  

Placówki wsparcia dziennego działaj� we wszystkie dni robocze, co najmniej              

4 godziny dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców. Ilo�� dni           

i godziny funkcjonowania placówek dostosowuje si� do lokalnych potrzeb. Placówka 

zapewnia dzieciom przynajmniej jeden posiłek dostosowany do pory dnia i czasu 

przebywania. 

W zale�no�ci od realizowanych zada� placówki opieku�czo-wychowawcze wsparcia 

dziennego dziel� si� na: 

1) Placówki wsparcia dziennego typu opieku�czego (�wietlice, kluby, ogniska 

wychowawcze), które zapewniaj� dziecku pomoc w nauce, organizacj� czasu wolnego, 

rozwój zainteresowa�, organizacj� zabaw i gier sportowych oraz stał� prac� z rodzin� 

dziecka.  

2) Placówki wsparcia dziennego typu specjalistycznego, poza zadaniami 

wymienionymi powy�ej, prowadz� zaj�cia socjoterapeutyczne, resocjalizacyjne, 

indywidualne programy korekcyjne oraz udzielaj� pomocy w sytuacjach kryzysowych. 

Zwi�kszanie ilo�ci placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Kielce ma zapewni� 

dost�p do ich usług wi�kszej liczbie dzieci i młodzie�y potrzebuj�cych wsparcia.  

By tworzony system spełniał swoj� rol� niezb�dne jest pozyskiwanie nowych partnerów 

do współpracy w tym zakresie. Wielo�� partnerów w realizacji zadania powoduje 

powstawanie konkurencyjno�ci, a to wymusza ci�głe doskonalenie metod i form pracy           

z dzie�mi  i młodzie��, tworz�c bogat� ofert� usług i oddziaływa� profilaktycznych.  

Od kilku lat zwi�ksza si� tempo budowania oferty opieku�czo-wychowawczej             

i rozwija ró�norodno�� form organizacyjnych i programowych powstaj�cych placówek. 

Systematycznie od 2003 r. ro�nie liczba placówek, nie tylko prowadzonych przez Miasto, ale 

równie� takich, których prowadzenie zlecono w drodze konkursu organizacjom 
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pozarz�dowym. W styczniu 2003 r. w systemie działało jedno Ognisko Wychowawcze dla 50 

dzieci, pi�� lat pó�niej w grudniu 2008 działały ju� 24 placówki wsparcia dziennego, 

posiadaj�ce ł�cznie 1370 miejsc.  

Zało�eniem tworzonego systemu było to, by w ka�dej cz��ci miasta funkcjonowała 

przynajmniej jedna �wietlica, ognisko lub klub młodzie�owy.  

 

Dynamika przyrostu ilo�ci placówek wsparcia dziennego 

2003 2004 2005 2006 2007 2008
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  Placówki opieku�czo-wychowawcze wsparcia dziennego w Kielcach  

(stan na m-c grudzie� 2008 r.) 

Publiczne (7) 

 

1. Placówki działaj�ce w strukturze organizacyjnej Miejskiego O�rodka Pomocy Rodzinie 

w Kielcach:  

1) �wietlice �rodowiskowe „4 K	ty” 3 filie oferuj�ce ł�cznie 200 miejsc  dla dzieci        

i młodzie�y 

� ul Paderewskiego 20 (70 miejsc) 

� ul. 1 Maja 169 (100 miejsc) 

� ul. Konopnickiej 5 (30 miejsc)  

2) �wietlica �rodowiskowa „Czar” ul. Jagiello�ska 26 dla 50 dzieci i młodzie�y 

 

2. Placówki działaj�ce w ramach przekształconych placówek opieku�czo-

wychowawczych w wielofunkcyjne oferuj�ce ł�cznie 180 miejsc: 

1) Ognisko wychowawcze przy Placówce Opieku�czo-Wychowawczej Nr 1,,Kamyk”,  

     ul. Toporowskiego 12 dla 60 dzieci 

2) Placówka wsparcia dziennego przy Zespole Placówek Opieku�czo-Wychowawczych  
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   ,,Dobra Chata’’, ul. Sandomierska 126 dla 60 dzieci,  

3) Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego ,,Azyl” przy Placówce Opieki 

Dora�nej ,,Azyl”, ul. Kołł�taja 4 dla 60 dzieci i młodzie�y, �wiadcz�ca opiek� ze 

szczególnym uwzgl�dnieniem terapii i specjalistycznych programów pracy z trudnymi 

dzie�mi zagro�onymi patologi� społeczn�. 

 

 Niepubliczne (17) 

Placówki prowadzone przez organizacje pozarz�dowe, jednostki organizacyjne działaj�ce na 

podstawie przepisów o stosunku Pa�stwa do Ko�cioła Katolickiego, stosunku Pa�stwa do 

innych ko�ciołów i zwi�zków wyznaniowych, na zasadzie zlecenia zadania z zakresu pomocy 

społecznej przez Miasto Kielce. 

 

1) Dzienny O�rodek Socjoterapii ,,Rafael” placówka typu specjalistycznego działaj�ca 

poprzez 2 oddziały oferuj�ca pomoc dla 110 wychowanków. DOS prowadzony jest przez 

Konferencj� Stowarzyszenia �w. Wincentego a Paulo z siedzib� w Kielcach 

� centrum DOS,, ul. Cedro Mazur 19,   

� oddział 1- ul. Wikaryjska 1,  

� oddział 2 - ul. Skibi�skiego 8. 

 2) Ognisko Wychowawcze, ul. Ko�ciuszki 36, prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr 

Miłosierdzia �w. Wincentego a Paulo dla 70 dzieci, 

3)  �wietlica �rodowiskowa ,,Niewachlowiak’’ – prowadzona przez Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Osiedla Niewachlów w  budynku Ochotniczej Stra�y Po�arnej w  Kielcach 

przy ul. Kruszelnickiego 49 - 30 miejsc 

4)  Kluby młodzie�owe ,,Wolna Strefa” i ,,Młoda Strefa” dla dzieci i młodzie�y w wieku 

prowadzone przez Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie’’. Poszczególne Kluby mieszcz� si� 

odpowiednio: 

Wolne Strefy: 

� ul. J. Nowaka-Jeziora�skiego 75 – dla 100 dzieci i młodzie�y, 

� ul. Karczówkowska 36 - 50 dzieci i młodzie�y, 

� ul. Krakowska 17 - 50 dzieci i młodzie�y, 

� ul. Naruszewicza 16 – 100 dzieci i młodzie�y, 

Młode Strefy: 

� os. Na Stoku 98 – 80 dzieci i młodzie�y, 
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� ul. Obo�na 5 – 50 dzieci i młodzie�y. 

5) �wietlica �rodowiskowa ,,Beczka”,  os. Barwinek 28, prowadzona przez Stowarzyszenie 

Chrze�cija�skie ,,Miejsce dla Ciebie” dla 30 dzieci i młodzie�y,  

6) Oratorium �wi�tokrzyskie �w. Jana Bosko, ul. 1 Maja 57 dla 80 dzieci i młodzie�y, 

7) eglarska �wietlica �rodowiskowa, ul Zagna�ska 82 prowadzona przez Uczniowski 

Klub Sportowy ,,Zalew Kielce” sezonowo w okresie maj-pa�dziernik - dla 30 dzieci                

i młodzie�y, 

8) �wietlica �rodowiskowa ,,Brachu”, ul. Szymanowskiego 3/48 prowadzona przez 

Stowarzyszenie Profilaktyczno-Rewalidacyjne PROREW dla 30 dzieci i młodzie�y,  

9) �wietlice �rodowiskowe Caritas Diecezji Kieleckiej:  

� 	wietlica Socjoterapeutyczna  - ul. Turystyczna 3 dla 50 dzieci i młodzie�y 

� 	wietlica ,,Pod Aniołem” - ul. Mieszka I 48 dla 50 dzieci i młodzie�y 

 

 Planuje si� rozszerzenie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami 

prowadz�cymi �wietlice i zlecenie im prowadzenia oraz dofinansowanie takiej działalno�ci na 

zasadzie konkursu ofert.   

 

Ad. 4. Stworzenie spójnego i efektywnego modelu rodzinnej opieki zast�pczej, to po 

działaniach profilaktycznych, najwa�niejsze ogniwo systemu opieki nad dzieckiem i rodzin� 

w Kielcach. Był to kierunek, którego realizacj� rozpocz�to najwcze�niej, bo ju� od 2002 r. 

Ka�de dziecko, szczególnie małe, powinno wychowywa� si� w rodzinie, je�li z ró�nych 

powodów nie mo�e by� to rodzina własna, powinna by� to rodzina zast�pcza. 

Pocz�wszy od 2005 r. MOPR aktywnie wł�cza si� w kampani� społeczn� inicjowan�  

przez Wojewod� 	wi�tokrzyskiego pod hasłem „Potrzebuj� rodziców od zaraz”, której celem 

jest pozyskanie kandydatów do prowadzenia rodzinnych form opieki zast�pczej.  

Pracownik MOPR jest członkiem 	wi�tokrzyskiej Koalicji na Rzecz Rodzicielstwa 

Zast�pczego, której celem jest popularyzacja rodzicielstwa zast�pczego na terenie 

województwa �wi�tokrzyskiego. 

Ci�gła popularyzacja problemu dzieci pozbawionych opieki rodziców, we współpracy 

z lokalnymi mediami, spowodowała, �e wolno, ale systematycznie rosła liczba kandydatów 

na niespokrewnione rodziny zast�pcze. W Kielcach powołali�my pi�� niespokrewnionych       

z dzieckiem, zawodowych rodzin zast�pczych o charakterze pogotowia rodzinnego, które s� 

zapleczem dla Zespołu Profilaktyki Rodzinnej i zapewniaj� dzieciom opiek� w trybie 

interwencyjnym. Dzieci przebywaj� w tej rodzinie do czasu uregulowania sytuacji prawnej 
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przez s�d, nie du�ej ni� przez okres 12 miesi�cy (z mo�liwo�ci� przedłu�enia pobytu              

o kolejne 3 miesi�ce). 

W okresie swojego funkcjonowania (pierwsze od kwietnia 2002 r.) pogotowia 

rodzinne obj�ły opiek� ł�cznie 171 dzieci.  

 

Tabela 4. Ilo�� dzieci w Pogotowiach Rodzinnych w latach 2002 – 2008 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ł�cznie 

6 31 25 26 32 25 28 171 

Stan na dzie� 31.12.2008 r. 

Bardzo wa�n� kwesti� w przypadku umieszczania dzieci w pogotowiach jest 

prognozowanie przyszło�ci dziecka, by unikn�� konieczno�ci skierowania dziecka po pobycie 

w pogotowiu do placówki opieku�czo-wychowawczej. Przez cały okres funkcjonowania 

pogotowi, ze 171 dzieci obj�tych opiek�, tylko jedno dziecko trafiło do placówki opieku�czo-

wychowawczej (chłopiec w wieku 15 lat sprawiaj�cy powa�ne problemy wychowawcze),  

50 powróciło do rodzin własnych, 53 przekazano do adopcji, pozostałe dzieci trafiły do 

rodzinnych form opieki zast�pczej.  

Liczba dzieci, które opu�ciły pogotowia rodzinne 
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Stan na dzie� 31.12.2008 r 

 

Powołano równie� trzy niespokrewnione z dzieckiem zawodowe rodziny zast�pcze 

specjalistyczne, które sprawuj� opiek� nad dzie�mi o szczególnych potrzebach zdrowotnych 

oraz jedn� wielodzietn� wychowuj�c� rodze�stwa.  

Najistotniejszym efektem tych działa� jest to, �e od blisko 4 lat dzieci poni�ej  

10 roku �ycia, pochodz	ce z miasta Kielce nie trafiaj	 do domu dziecka!! 
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W ramach rozwijania systemu opieki nad dzieckiem i rodzin� w Kielcach planuje si� 

powołanie kolejnych zawodowych rodzin specjalistycznych. 

 

II. Program: O�rodek Adopcyjno-Opieku�czy w nowej roli w kieleckim systemie    

opieki nad rodzin	 i dzieckiem. 

 

Program ten opierał si� na zało�eniu, �e: 

1. O�rodek stanie si� wa�nym ogniwem w systemie pomocy społecznej i b�dzie działał 

głównie na potrzeby Miasta Kielce.  

2. Pierwszoplanowym zadaniem tej instytucji b�dzie poza problematyk� adopcyjn�, 

aktywno�� w kreowaniu zast�pczych �rodowisk rodzinnych. 

3. Wa�nym zadaniem b�dzie szkolenie kandydatów do ROZ i psychologiczno-

pedagogiczne wspieranie osób prowadz�cych rodziny zast�pcze i placówki rodzinne.   

4. O�rodek b�dzie wspierał rodziny naturalne, prowadził poradnictwo dla dzieci  

i rodziców oraz terapi� rodzinn� dla dzieci umieszczonych w placówkach opieku�czo-

wychowawczych i rodzinach zast�pczych. 

5. O�rodek  Adopcyjno-Opieku�czy w Kielcach, wyznaczony przez Wojewod� 

	wi�tokrzyskiego w trybie art. 22 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej b�dzie prowadził 

bank danych o rodzinach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zast�pczej, 

rodzinach zgłaszaj�cych gotowo�� przysposobienia dziecka  oraz dzieciach 

oczekuj�cych na przysposobienie, w granicach województwa. 

 

Ad. 1. Na terenie Miasta Kielce funkcjonuj� 2 o�rodki adopcyjno-opieku�cze: 

- publiczny  - O�rodek Adopcyjno- Opieku�czy w Kielcach, ul. Mickiewicza 10, obejmuj�cy 

swym działaniem teren miasta Kielce, 

- niepubliczny - Katolicki O�rodek Adopcyjno-Opieku�czy w Kielcach, przy Al. IX Wieków 

Kielc 15 działaj�cy na potrzeby miasta Kielc oraz Diecezji Kieleckiej. 

Publiczny O�rodek stał si� wa�nym ogniwem w systemie opieki nad dzieckiem i rodzin�. 

 

Ad. 2 Celem pracy O�rodka Adopcyjno–Opieku�czego jest prowadzenie działalno�ci 

prewencyjnej dot. zapobiegania sieroctwu społecznemu poprzez stwarzanie ka�demu dziecku 

mo�liwo�ci wzrastania w najbardziej korzystnym dla niego �rodowisku naturalnym lub 

zast�pczym. 
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W zwi�zku z powy�szym o�rodek wł�cza si� w propagowanie akcji rodzicielstwa 

zast�pczego za po�rednictwem �rodków masowego przekazu, bierze udział w akcjach 

lokalnych i ogólnopolskich  typu ,,Szukam domu”, ,,Misja nadziei”, ,,Potrzebuj� rodziców od 

zaraz”, współpracuje z Towarzystwem Nasz Dom. 

Pracownik O�rodka jest członkiem 	wi�tokrzyskiej Koalicji na Rzecz Rodzicielstwa 

Zast�pczego, której celem jest popularyzacja rodzicielstwa zast�pczego na terenie 

województwa �wi�tokrzyskiego. 

 

Ad. 3. O�rodek prowadzi szkolenia dla: 

� kandydatów na rodziców adopcyjnych z terenu województwa �wi�tokrzyskiego, gdy� 

adopcja pozostaje w wył�cznej kompetencji o�rodków adopcyjno - opieku�czych, 

� kandydatów do prowadzenia rodzinnych domów dziecka i rodzin zast�pczych z terenu 

miasta Kielc. 

Przygotowanie kandydatów odbywa si� według programu PRIDE: Rodzinna Opieka 

Zast�pcza/Adopcja. Jest to program zaprojektowany tak, aby poprawi� jako�� opieki 

zast�pczej i adopcji. Oparty jest na zało�eniu, �e �ycie rodzinne ma dla dzieci ogromn�           

i niepowtarzaln� warto��, a opiekunowie zast�pczy o du�ej wiedzy i wysokich 

umiej�tno�ciach s� niezb�dni dla zapewnienia efektywno�ci systemu opieki nad dzieckiem.  

 O�rodek wspiera równie� istniej�ce niespokrewnione i zawodowe rodziny zast�pcze 

oraz osoby prowadz�ce rodzinne domy dziecka, poprzez stały i systematyczny kontakt 

wyznaczonego pracownika. Daje to mo�liwo�� bie��cego rozwi�zywania problemów oraz 

przewidywania tych, które mog� si� pojawi� w przyszło�ci.  

O�rodek prowadzi równie� prac� z dzie�mi wychowywanymi w zast�pczych 

�rodowiskach rodzinnych, np. poprzez regulowanie ich sytuacji prawno-rodzinnej, 

poradnictwo, diagnoz� i terapi�.  

 W ramach poprawy funkcjonowania istniej�cych rodzin zast�pczych o�rodek 

organizuje szkolenia maj�ce na celu doskonalenie umiej�tno�ci opieku�czo-wychowawczych 

tych rodzin oraz w efekcie podniesienie ich kwalifikacji. 

 

Ad. 4. O�rodek realizuje równie� zadania w zakresie pracy z rodzinami naturalnymi, w tym    

w sposób szczególny z rodzicami dzieci umieszczonych w:  

- w zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzinach zast�pczych,  

- w rodzinnych domach dziecka. 

O�rodek podejmuj�c prac� z rodzicami naturalnymi dzieci koncentruje działania na:  
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- nawi�zywaniu kontaktu i zawarciu kontraktu z rodzin� wyra�aj�c� gotowo�� do zmiany 

swojej dotychczasowej sytuacji �yciowej,  

- pedagogizacji rodziców, głównie poprzez wdra�anie ich do opieki nad własnym dzieckiem, 

- dokonywanie obserwacji i oceny rozwoju własnego dziecka,  

- uczenie umiej�tnego postrzegania potrzeb dzieci i umacniania w przekonaniu o konieczno�ci 

wła�ciwego ich zaspakajania, 

- bie��cy przekaz rodzicom informacji o stanie zdrowia, rozwoju i problemach zwi�zanych     

z dzieckiem, wspólne z nimi rozwi�zywanie tych problemów, edukacji prozdrowotnej. 

 

W O�rodku prowadzona jest równie� psychoterapia systemowa, w tym psychoterapia 

indywidualna w przypadku depresji, nerwic, l�ków; terapia rodzin, gdy maj� miejsce 

konflikty w rodzinie, kłopoty wychowawcze w relacjach z dzie�mi oraz terapia mał�e�stw      

i par w przypadku konfliktów, kryzysów, niepłodno�ci itp. Utrzymaniu i doskonaleniu 

wysokiej jako�ci pomocy terapeutycznej słu�� wewn�trz zespołowe zaj�cia superwizyjne, 

prowadzone przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.  

 

W planach jest utworzenie w ramach O�rodka Adopcyjno-Opieku�czego Sekcji 

Diagnostyczno-Terapeutycznej na rzecz dzieci z FAS/FAE i ich rodzin. FAS/FAE to zespół 

zaburze� pojawiaj�cych si� u dzieci jako rezultat spo�ywania alkoholu przez ci��arn� matk�. 

Wobec zaobserwowanego zjawiska narastania tego problemu w�ród dzieci przebywaj�cych  

w ró�nych formach opieki zast�pczej, zasadnym jest przygotowanie si� do kompleksowego 

wspierania dzieci i rodzin w tym zakresie. 

 

III. Program: Przekształcanie placówek opieku�czo-wychowawczych w wielofunkcyjne 

nowoczesne instytucje dla dzieci dostosowane do potrzeb �rodowiska lokalnego. 

 

Program ten opierał si� na zało�eniu, �e: 

1. w placówce �wiadcz�cej opiek� całodobow� ci�gł� nie mo�e przebywa� jednocze�nie 

wi�cej ni� 30 dzieci. 

2. systematycznie b�dzie ograniczana „instytucjonalno��”, tj. odchodzenie od wychowania 

grupowego i zbiorowej odpowiedzialno�ci za dziecko, na rzecz realizacji idei 

indywidualizacji pracy z wychowankiem, 

3. konsekwentnie realizowany b�dzie indywidualny plan pracy z dzieckiem i rodzin� oraz 

podejmowane działania na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej.  
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4. w miar� mo�liwo�ci nast�powa� b�dzie uruchamianie nowych form organizacyjnych 

opieki całodobowej w placówkach przeznaczonych dla starszych dzieci: 

- tworzenie autonomicznych grup mieszkaniowych, 

- tworzenie grup usamodzielnienia lub filii domu dziecka poza placówk�, 

- tworzenie samodzielnych mieszka� dla dzieci i młodzie�y, mieszka� chronionych. 

 

Ko�cowy etap dochodzenia do standardów w placówkach opieku�czo-

wychowawczych został odsuni�ty z 2006 r. na 2010 r. za spraw� kolejnej zmiany w ustawie  

o pomocy społecznej.  

Placówki opieki całodobowej zostały zobowi�zane do przedstawienia do ko�ca 2007 r 

programów naprawczych oraz wyst�pienia do Wojewody 	wi�tokrzyskiego o warunkowe 

zezwolenie na prowadzenie placówek na czas realizacji tych programów. 

W ramach budowanego kieleckiego systemu opieki nad dzieckiem i rodzin� du�e 

placówki opieku�czo-wychowawcze zostały przekształcone w placówki wielofunkcyjne 

otwarte na �rodowisko i jego potrzeby.  

Zgodnie z w/w zało�eniami w placówkach �wiadcz�cych opiek� całodobow�: 

- nie przebywa jednocze�nie wi�cej ni� 30 dzieci, 

- systematycznie ograniczana jest „instytucjonalno��”, tj. odchodzenie od wychowania 

grupowego i zbiorowej odpowiedzialno�ci za dziecko, na rzecz realizacji idei 

indywidualizacji pracy z wychowankiem, obecnie w ka�dej placówce wychowawca jest 

odpowiedzialny za proces wychowawczy 3-4 dzieci, 

- konsekwentnie realizowany jest indywidualny plan pracy z dzieckiem i rodzin� oraz 

podejmowane s� działania na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej, 

- uruchomiono nowe formy organizacyjne opieki całodobowej w placówkach przeznaczonych 

dla starszych dzieci, tj. mieszkania usamodzielnienia, 

- utworzone zostały mieszkania chronione dla usamodzielnianych wychowanków. 

 

Aktualny stan w zakresie infrastruktury całodobowych placówek opieku�czo-

wychowawczych w Kielcach przedstawia si� nast�puj�co: 

- 4 placówki typu rodzinnego,   

- 3 placówki typu wielofunkcyjnego, 

- 1 placówka typu socjalizacyjnego. 
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Rodzinny Dom Dziecka Nr 1, ul. Nowowiejska 14, 25-532 Kielce 

Placówka zlokalizowana jest w budynku wolnostoj�cym, stanowi�cym własno�� miasta 

Kielce. Dom przeznaczony jest dla 6 wychowanków. Od 2010 r. b�d� nast�powa� kolejne 

ograniczenia miejsc. 

Dom spełnia standardy opieki i wychowania, posiada decyzj� na czas nieokre�lony 

Rodzinny Dom Dziecka Nr 2, ul. Struga 1/1, 25-566 Kielce 

Placówka zlokalizowana jest w dwóch poł�czonych mieszkaniach na parterze w bloku 

czterokondygnacyjnym b�d�cym własno�ci� 	wi�tokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Przeznaczona jest dla 8 wychowanków. Dom spełnia standardy opieki i wychowania, posiada 

decyzj� na czas nieokre�lony 

Rodzinny Dom Dziecka Nr 3, ul. Pomorska 119, 25-349 Kielce 

Placówka zlokalizowana jest w budynku wolnostoj�cym, poło�onym w centrum miasta 

stanowi�cym własno�� osób prowadz�cych placówk�. Przeznaczona jest dla  

7 wychowanków. 

Dom spełnia standardy opieki i wychowania, posiada zezwolenie na prowadzenie placówki 

opieku�czo-wychowawczej na czas nieokre�lony. 

Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, ul. Górników Staszicowskich 93, 25-820 Kielce 

Placówka zlokalizowana jest w budynku wolnostoj�cym, poło�onym na obrze�ach miasta 

stanowi�cym własno�� osób prowadz�cych. Przeznaczona jest dla 7 wychowanków. 

Dom spełnia standardy opieki i wychowania, posiada zezwolenie na prowadzenie placówki 

opieku�czo-wychowawczej na czas nieokre�lony. 

 

Placówka Opieku�czo-Wychowawcza Nr 1 ,,Kamyk”, ul. Toporowskiego 12,   

25 – 533 Kielce  

Placówka wielofunkcyjna składaj�ca si� z nast�puj�cych form organizacyjnych: 

      1) placówki socjalizacyjnej zapewniaj�cej opiek� całodobow� 25 dzieciom całkowicie lub 

cz��ciowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, realizowanej w dwóch  formach opieki:  

� dla grupy do 11 dzieci,  

� wyodr�bnionego mieszkania usamodzielnienia dla 14 dzieci starszych i młodzie�y 

     2) placówki wsparcia dziennego zapewniaj�cej opiek� dzienn� dla 60 dzieci pochodz�cych    

ze �rodowiska: Ognisko Wychowawcze, 

     3) dwóch mieszka� chronionych, umo�liwiaj�cych integracj� ze �rodowiskiem 8 

usamodzielnionym wychowankom z placówek i rodzin zast�pczych. 
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Placówka posiada zezwolenie na prowadzenie placówki opieku�czo-wychowawczej na czas 

okre�lony. 

 

Planuje si� w przyszło�ci: rozszerzenie działalno�ci placówki wsparcia dziennego  

w parterowej cz��ci domu, utrzymuj�c mieszkanie dla grupy usamodzielnienia jako 

wyodr�bnionego gospodarstwa dla dzieci starszych.  

 

Dom dla Dzieci, os. Na Stoku 42 A, 25 – 408 Kielce  

Dom jest placówk� typu socjalizacyjnego zapewniaj�c� opiek� całodobow� 25 dzieciom 

pozbawionym całkowicie lub cz��ciowo opieki rodzicielskiej. Dom specjalizuje si� w opiece 

nad dzie�mi o szczególnych potrzebach zdrowotnych i zapewnia integracj� dzieci chorych ze 

zdrowymi.  

Opieka całodobowa realizowana jest w Domu w dwóch formach organizacyjnych: 

� domu dla dzieci małych w wieku 0-6 lat, 

� mieszkaniu dla dzieci starszych. 

Od 2003 roku w parterowej cz��ci domu funkcjonuje O�rodek Wczesnej Interwencji,  

�wiadcz�cy usługi  dla dzieci zagro�onych niepełnosprawno�ci�, zwłaszcza z zaburzeniami 

psychoruchowymi. O�rodek działa na rzecz dzieci w wieku od 0 do 7 lat, zapewnia 

specjalistyczn� diagnoz�, terapi� i rehabilitacj� dziecka oraz porad� dla rodziców. O�rodek 

jest prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo�ledzeniem Umysłowym, 

finansowany przez NFZ. 

Dom posiada zezwolenie na prowadzenie placówki opieku�czo-wychowawczej na czas 

okre�lony. 

W najbli�szej przyszło�ci planuje si� kolejn� reorganizacj� polegaj�c� na ograniczeniu liczby 

miejsc opieki całodobowej do 14 i stworzeniu warunków lokalowych do uruchomienia  

w obr�bie budynku rodzinnego domu dziecka.  

  

Zespół Placówek Opieku�czo-Wychowawczych ,,Dobra Chata”  

 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 126   

Jest placówk� wielofunkcyjn�, która ł�czy ró�ne formy opieki i składa si� z nast�puj�cych 

form organizacyjnych: 

1) placówki socjalizacyjnej zapewniaj�cej opiek� całodobow�  28 dzieciom całkowicie lub 

cz��ciowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, realizowanej w  2 wyodr�bnionych 

mieszkaniach grup usamodzielniaj�cych dla 14 osobowej grupy dzieci i młodzie�y ka�da:  
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 -mieszkanie ,,Moje Miejsce”, 

 -mieszkanie ,,Nasz K�t”, 

 2) placówki wsparcia dziennego zapewniaj�cej opiek� dzienn� i wychowanie dla 60 dzieci 

pochodz�cych ze �rodowiska oraz działalno�ci rekreacyjnej w Centrum Integracji, 

Rehabilitacji i Rekreacji i Sali Gier, 

3) mieszkania chronionego dla 2 osób, umo�liwiaj�cego integracj� ze �rodowiskiem 

usamodzielnianym wychowankom z placówek i rodzin zast�pczych. 

W 2008 roku ograniczono w placówce liczb� mieszka� z 3 do 2, by sprosta� 

wymaganiom standardów. Wprawdzie mieszkania te s� cz��ci� du�ej placówki, to jednak 

stanowi� samodzielne lokale mieszkalne z osobnym wej�ciem z klatki schodowej do ka�dego 

z nich, zorganizowane jak mieszkania dla rodziny wielodzietnej i traktowane s� jako 

samodzielne lokale w budynku wielorodzinnym. Ka�de z tych mieszka� posiada 

wystarczaj�cy metra� dla funkcjonowania 14-osobowej grupy wychowanków (wynosi on 

ponad 200 m²) i składa si� z nast�puj�cych pomieszcze�: du�ej otwartej kuchni domowej 

wraz jadalni� i miejscem wypoczynku, 5-6 pokoi sypialnych dwu- i trzy-osobowych, 

urz�dzonych na potrzeby nauki i wypoczynku, łazienki i toalety z miejscem do prania             

i suszenia garderoby oraz  pomieszczenia dla wychowawców, w którym  przechowuje si� 

dokumentacj� wychowanków.  

Placówka posiada zezwolenie na prowadzenie placówki opieku�czo-wychowawczej na czas 

okre�lony.   

 

Placówka Opieki Dora�nej ,,Azyl”, ul. Kołł	taja 4, 25-715 Kielce. 

Jest placówk� wielofunkcyjn� składaj�c� si� z nast�puj�cych form organizacyjnych: 

1) placówki interwencyjnej dla 14 wychowanków, zapewniaj�cej dora�n� opiek� całodobow� 

dzieciom od lat 11, w sytuacjach wymagaj�cych natychmiastowego rozpocz�cia sprawowania 

opieki i wychowania, 

2) specjalistycznej placówki wsparcia dziennego zapewniaj�cej opiek� dzienn� dla 60 dzieci 

ze �rodowisk zagro�onych wykluczeniem społecznym, realizuj�cej specjalistyczne programy 

pracy z młodzie�� zagro�on� patologi� społeczn� i terapi� indywidualn� oraz grupow�. 
 

Placówka spełnia wymagane standardy opieki i wychowania, posiada zezwolenie na 

prowadzenie placówki opieku�czo-wychowawczej na czas nieokre�lony.  
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IV.  Program: Lokalny program usamodzielniania wychowanków z rodzin zast�pczych  

i ró�nego rodzaju placówek.        

 

Program ten opierał si� na zało�eniu, �e: 

- Usamodzielnienie jest celem ka�dego pomagania i stanowi najostrzejsze kryterium oceny 

skuteczno�ci działa� pomocowych stosowanych w placówkach wobec opuszczaj�cych je 

wychowanków. 

- Przygotowanie wychowanka do samodzielno�ci jest jednym z głównych celów 

podejmowanych wobec niego działa�. Wynika to z do�wiadcze� zwi�zanych  

z ubezwłasnowolniaj�cym �yciowo oddziaływaniem długotrwałego pobytu dziecka  

w placówce, w tym przykrych wspomnie� wychowanków, dla których usamodzielnienie 

wi�zało si� z dniem, w którym otrzymywali wyprawk� i opuszczali placówk�, staj�c si� 

niebawem klientami pomocy społecznej.  

- usamodzielnienie pojmowane jako proces wychowawczy, podejmowane powinno by� ju� 

w trakcie pobytu wychowanka w placówkach i kontynuowane w ramach kontraktu  

z pełnoletni� osob� usamodzielnian�. 

 

Lokalny program usamodzielnienia wychowanków stawiał nast�puj	ce cele: 

1. Wydłu�enie okresu oddziaływa� wzmacniaj�cych poczucie warto�ci i bezpiecze�stwa 

wychowanków i ułatwiaj�cych im start w samodzielne �ycie poprzez zamieszkiwanie  

w mieszkaniach usamodzielnie�, chronionych, w których w zale�no�ci od potrzeb 

mo�e pojawi� si� element dyskretnego nadzoru opiekuna lub wychowawcy.  

2. Przeciwdziałanie bezdomno�ci wychowanków i zapewnienie im bezpiecze�stwa 

socjalnego poprzez udzielenie pomocy w uzyskaniu mieszkania (udział Wydziału 

Mieszkalnictwa w programie), 

3. Przygotowanie do wła�ciwego pełnienia ról społeczno-zawodowych, pomoc  

w rozwi�zywaniu problemów �yciowych (wsparcie psychologiczne, socjalne, prawne) 

4. Działania zmierzaj�ce do zapewnienia podopiecznym bezpiecze�stwa 

ekonomicznego, pozwalaj�cego na utrzymanie mieszkania i siebie (udział 

Powiatowego Urz�du Pracy w programie), 

5. Pozyskanie sponsorów oraz współpraca z instytucjami lokalnymi, organizacjami 

pozarz�dowymi i innymi podmiotami mog�cymi wspiera� realizacj� programu. 
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Ad. 1. W ramach realizacji tego programu wychowawcy pracuj�cy z młodzie��  

w mieszkaniach usamodzielnienia podj�li trud prowadzenia wraz z wychowankami 

gospodarstw domowych. Wygodnie i estetycznie urz�dzone pokoje-sypialnie, salon pełni�cy 

funkcje pokoju dziennego, du�a kuchnia wyposa�ona we wszystkie nowoczesne urz�dzenia 

gospodarstwa domowego wyznaczaj� nowy charakter placówki opieku�czo-wychowawczej, 

która swym wygl�dem przypomina mieszkanie.  

Wszystkie prace porz�dkowe, zakupy, przygotowanie posiłków wykonywane s� przez 

samych wychowanków przy współudziale opiekunów, bowiem pobyt w mieszkaniu 

usamodzielnienia ma na celu nauczenie wychowanków gospodarowania bud�etem 

domowym, poprawnej organizacji i umiej�tno�ci w zakresie wszelkich prac gospodarstwa 

domowego, odpowiedzialno�ci za swoje decyzje, szacunku dla własnej i cudzej pracy.  

 Usamodzielnieni wychowankowie, którzy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami musz� 

opu�ci� placówk�, a nie s� gotowi do samodzielnego zamieszkania lub oczekuj� na 

przyznanie lokalu z zasobów gminy, maj� mo�liwo�� zamieszkania w mieszkaniach 

chronionych, gdzie zawsze mog� liczy� na wsparcie wyznaczonego do opieki nad 

mieszkaniem pracownika socjalnego, który pełni jednocze�nie funkcj� opiekuna 

usamodzielnienia. 

   

Ad. 2. W lutym 2007 r. kierownik Działu Opieki i Wychowania MOPR, odpowiedzialny za  

usamodzielnianie wychowanków rodzin zast�pczych i ró�nego rodzaju placówek, został 

powołany do składu Komisji Mieszkaniowej działaj�cej w UM, co u�ci�liło współprac�  

z Wydziałem Mieszkalnictwa w zakresie rozpoznawania potrzeb mieszkaniowych 

usamodzielnianych wychowanków i udzielania im pomocy w tym zakresie przez gmin�.  

 

Ad. 3. W ramach realizowanego przez MOPR od 2008 r. projektu systemowego POKL pod 

nazw� „Działanie szans� na przyszło��” jedn� z grup Odbiorców Projektu s� usamodzielniani 

wychowankowie rodzin zast�pczych i placówek opieku�czo-wychowawczych, a od 2009 r. 

doł�czyła młodzie� w wieku 15-18 lat wychowuj�ca si� w placówkach opieku�czo-

wychowawczych i rodzinach zast�pczych. 

Udział w projekcie rozpoczyna si� od diagnozy psychologiczno-zawodowej, której celem 

jest okre�lenie koniecznych działa� korekcyjnych dla stymulacji motywacji, podnoszenia 

umiej�tno�ci, kompetencji społecznych oraz okre�lenia �cie�ki kariery edukacyjnej  

i predyspozycji zawodowych.  
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Młodzie� bierze udział w ró�nego rodzaju szkoleniach, wyjazdach wypoczynkowo-

edukacyjnych. Ka�dy ma przydzielonego asystenta, który towarzyszy Odbiorcom  

w działaniach podejmowanych w ramach projektu. Ponadto rol� asystenta jest pomaganie  

w pokonywaniu pojawiaj�cych si� trudno�ci we wszystkich obszarach �ycia młodego 

człowieka, a tak�e wzmacnianie w podejmowanych działaniach i trudach codziennego �ycia, 

motywowaniu do zmian, dodawaniu wiary we własne siły i mo�liwo�ci.  

 

Ad. 4. W ramach zawartej umowy z Powiatowym Urz�dem Pracy oraz z Miejskim Urz�dem 

Pracy na potrzeby realizacji przez MOPR projektu systemowego została zaci�ni�ta 

współpraca z urz�dami pracy, a Odbiorcy Projektu, w tym równie� usamodzielniani 

wychowankowie. 

 

Ad. 5. Poszukuje si� sponsorów oraz organizacji pozarz�dowych, które mogłyby wspiera� 

realizacj� programu. Poprzez powy�sze działania nast�puje powoli wi�ksza integracja 

usamodzielnianych wychowanków ze �rodowiskiem, podejmuj� oni pełnienie nowych ról  

w społecze�stwie. Nadal planuje si� realizacj� i doskonalenie działa� podejmowanych  

w ramach tego programu. To oznacza, �e kolejne lata b�d� po�wi�cone doskonaleniu systemu  

i rozwijaniu tych ogniw, które oka�� si� najsłabsze. Stała ocena realizacji zało�onych celów 

ma słu�y� poprawie ich jako�ci.  

 Nadal planuje si� diagnozowanie potrzeb i bie��ce formułowanie kolejnych zada� 

opartych jednak na stworzonej ju� namiastce przyjaznego systemu opieki nad dzieckiem  

i rodzin� w Kielcach. 

   

Zjawisko dziedziczenia biedy i bieda dzieci 

  Zjawisko dziedziczenia biedy  mo�e sta� si� bardzo wa�nym czynnikiem hamuj�cym 

rozwój miasta. Dlatego nale�y skoncentrowa� si� na dzieciach. Z dwóch powodów - bieda 

dziecka nie jest jego win�. Dziecko niczego przecie� nie zaniedbało, nie dokonało złego 

wyboru, nie zaprzepa�ciło �adnej szansy. Po drugie - szanse na wyrwanie z biedy dziecka s� 

wi�ksze ni� dorosłego, cho�by dlatego, �e dziecko stoi na pocz�tku drogi �yciowej. Dorosłym 

pomóc trudniej. Nawet je�li po uko�czeniu kilku kursów znajd� wreszcie prac�, to raczej nie 

tak dobrze płatn� i nie na tak długo, by zapomnieli o biedzie. Oni stracili swoj� szans� wtedy, 

gdy byli dzie�mi.  

 Członkostwo Polski w UE stwarza szans� na przeciwdziałania kulturowemu 

dziedziczeniu biedy, gdy� UE: inicjuje i wspiera badania naukowe słu��ce wyja�nieniu 
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społecznych mechanizmów transmisji nierówno�ci. Ponadto fundusze strukturalne słu�� 

wyrównywaniu ró�nic i eliminowaniu dyskryminacji. 

  Mi�dzypokoleniowe dziedziczenie nierówno�ci społecznych i biedy zagra�a realizacji 

strategicznego celu Unii, jakim jest zbudowanie najbardziej konkurencyjnego na �wiecie 

społecze�stwa opartego na wiedzy, stwarzaj�cego dobre miejsca pracy i godziwe warunki 

�ycia, uwa�a, �e konieczne jest: wyja�nienie mechanizmów dziedziczenia biedy, i wymiana 

praktyk przeciwdziałaj�cych transmisji nierówno�ci społecznych11 

 
 
e) System opieki nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi i długotrwale chorymi 
 
Niepełnosprawno�� 
 
 Zwi�zek mi�dzy ubóstwem a niepełnosprawno�ci�, która oznacza trwał� lub okresow� 

niezdolno�� do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszania 

sprawno�ci organizmu, w szczególno�ci powoduj�c� niezdolno�� do prac”12, obejmuje 

specyficzne czynniki przyczynowe odzwierciedlaj�ce dyskryminacj�, oraz sposób 

traktowania osób niepełnosprawnych przez reszt� społecze�stwa. W�ród mieszka�ców 

	wi�tokrzyskiego 15 procent to osoby niepełnosprawne.  

 Miasto Kielce realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  

wynikaj�ce z ustawy z dnia  27.08.1997 r. Uchwała Nr XXI/451/2008 Rady Miejskiej z dnia 

6 marca 2008 roku okre�la zadania, które realizowane s� przez O�rodek na rzecz osób 

niepełnosprawnych.  

Z zakresu rehabilitacji zawodowej to: 

- przyznawanie osobom niepełnosprawnym �rodków na rozpocz�cie działalno�ci       

  gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 

- dokonywanie zwrotu kosztów  wyposa�enia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 

- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych  

  poszukuj�cych pracy i nie pozostaj�cych w zatrudnieniu ( sta�e, przygotowanie   

  zawodowe, prace interwencyjne ) 

- finansowanie kosztów szkole� i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 

Z zakresu rehabilitacji społecznej to: 

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach  

                                                        
11 J. Grotowska-Leder, Oblicza współczesnego polskiego ubóstwa, Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki, 
Konferencja z okazji Mi�dzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, Kielce 17.10.2007. 
12 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 1997., Nr 
123., poz. 776., z pó�n. zm.) 
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   rehabilitacyjnych, 

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprz�t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i �rodki  

   pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym i instytucjom działaj�cym na rzecz  

   osób niepełnosprawnych, 

- dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si�  

   i technicznych w zwi�zku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zaj�ciowej. 

 

 Skutki niepełnosprawno�ci dotykaj� nie tylko sam� osob�, której dotycz�, ale tak�e 

innych członków rodziny, szczególnie za� tych (na ogół kobiety), które ograniczaj� swoj� 

aktywno�� na rynku pracy, aby zaj�� si� opiek� nad osob� niepełnosprawn�. Osoby 

niepełnosprawne nie tylko ponosz� wy�sze wydatki (np. specjalna dieta, wyposa�enie oraz 

przystosowanie mieszkania, dodatkowe koszty ogrzewania spowodowane brakiem 

mobilno�ci, koszty transportu itd.) ale maj� tak�e ni�sze dochody z powodu swojej 

upo�ledzonej pozycji na rynku pracy. Cz��ciej te� s� bez pracy i ich �rednie zarobki na 

godzin� s� zazwyczaj ni�sze od analogicznych osób w pełni sprawnych. 

 Zgodnie z danymi demograficznymi w Kielcach �yje  37,5 tys. osób w wieku 60 lat 

 i wi�cej tj. 18,6%  z tendencj� do stałego wzrostu . W�ród nich około 1/3 tj. ponad 12,5 tys. 

do�wiadcza ró�nego stopnia niepełnosprawno�ci . Jest to wyzwanie dla organizacji i instytucji 

odpowiedzialnych za polityk� społeczn� Kielc. Wobec faktu, �e w�ród kielczan s� i b�d�  

w coraz wi�kszej liczbie osoby starsze wa�ne jest  podejmowanie działa�, które zwi�kszaj� 

szans� na prowadzenie przez najstarsze pokolenie  aktywnego, samodzielnego i niezale�nego 

�ycia.   

Długotrwała choroba 
 
Mimo bezspornej poprawy stanu zdrowia ludno�ci po II wojnie �wiatowej, sytuacja 

zdrowotna mieszka�ców Polski przedstawia si� niekorzystnie na tle przeci�tnej europejskiej. 

Korzystne zmiany, które dało si� zauwa�y� w pierwszym okresie powojennym zwi�zane były 

głównie ze spadkiem umieralno�ci spowodowanej chorobami zaka�nymi. Od połowy lat 60 

stan zdrowia m��czyzn w �rednim wieku zacz�ł pogarsza� si� i proces ten post�pował w 

kolejnych latach. W�ród kobiet pogorszenie si� sytuacji zdrowotnej nast�piło w latach 70. W 

1991r. sytuacja zdrowotna zacz�ła si� poprawia� i zaznaczył si� spadek ogólnego nat��enia 

zgonów, ale poziom przedwczesnej umieralno�ci jest nadal bardzo wysoki. Obecnie w Polsce 
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1/3 zgonów przypada na osoby poni�ej 65 lat i gdyby sytuacja taka utrzymywała si�, to 

spo�ród osób urodzonych w 1994r. 36% m��czyzn i 16% kobiet nie do�yłoby 65 roku �ycia. 

W przypadku m��czyzn zagro�enie przedwczesnym zgonem przekracza �rednie ryzyko 

europejskie o ok. 60%, w przypadku kobiet – 30%. W 1995 r. przeci�tna długo�� �ycia 

m��czyzn wynosiła 67,6 lat, natomiast w przypadku kobiet – 76,4 lat. W 2007 r. przeci�tna 

długo�� �ycia m��czyzn wynosiła 71 lat, w przypadku kobiet 79,7 lat. Według prognoz GUS 

przeci�tna długo�� �ycia m��czyzn wynosi� b�dzie w 2015 roku 72,3 lata i odpowiednio 

kobiet - 80,2 lata. 

 Szczególn� chorob� wieku podeszłego jest Choroba Alzheimera. To choroba mózgu, 

która powoduje nieodwracalne ograniczenie zdolno�ci zapami�tywania. Je�li w Polsce około 

200 tysi�cy osób cierpi na t� chorob�, to mo�na szacowa�, �e dotyka ona ok. 1000 

mieszka�ców Kielc. Działaj�cy w Kielcach od 2008 roku O�rodek Wsparcia Dziennego dla 

Chorych na Alzheimera dysponuj�c 25 miejscami zaspakaja wi�c niewielki procent potrzeb. 

Choroba trwa kilka, czasem kilkana�cie lat. Nie ulega zatem w�tpliwo�ci, �e ci��ar opieki nad 

chorymi spoczywa w r�kach najbli�szej rodziny. Bardzo cz�sto jest to jedna osoba – 

nierzadko w podeszłym wieku, maj�ca własne problemy zdrowotne. W miar� post�pów 

choroby opiekun, najcz��ciej współmał�onek czuje si� psychicznie osamotniony, musi uczy� 

si� wci�� nowych sposobów zwi�zanych z opiek�, gdy� skuteczne rozwi�zanie w jednym 

okresie choroby staje si� ju� nie wystarczaj�ce w okresie nast�pnym. Sprawowanie 

wieloletniej opieki nad osob� z chorob� Alzheimera ma swój szczególnie tragiczny aspekt – 

opiekunowi przez cały czas towarzyszy �wiadomo��, �e niezale�nie od ogromu wysiłku, nie 

uda mu si� zatrzyma� przebiegu choroby. Skutkuje to zaburzeniami emocjonalnymi  

i depresj�. O ile nie znajd� wtedy pomocy i wsparcia, ko�czy si� to cz�sto dramatycznie dla 

opiekuna i chorego. Istnieje zatem potrzeba opracowania i wdro�enia kompleksowego 

systemu wsparcia dla tej kategorii �rodowisk. 

 Wyniki ankiety potwierdzaj� wag� problemów. W przypadku osób starszych za 

problem bardzo wa�ny i wa�ny opowiedziało si� 74% ankietowanych, a w przypadku 

niepełnosprawno�ci za problem bardzo wa�ny i wa�ny uznaje 85% respondentów (Aneks str. 

13 – 14) 

 
f) Kwestia bezrobocia w Kielcach 
  

 Bezrobocie jest efektem niedostosowania poda�y i popytu na rynku pracy. Jest to 

niepo��dany i przedłu�aj�cy si� stan pozostawania bez pracy, spowodowany niemo�liwo�ci� 



Strategia Rozwi�zywania Problemów Społecznych Miasta  Kielce na lata 2010-2013 

Opracowanie: Miejski O�rodek Pomocy Rodzinie w Kielcach 
 

57 

znalezienia zatrudnienia. Zjawisko to polega na tym, �e cz��� ludno�ci w wieku 

produkcyjnym zdolnej do pracy i gotowej do podj�cia pracy odpowiadaj�cej typowym 

warunkom wyst�puj�cym w gospodarce pozostaje bez pracy pomimo podj�tych poszukiwa�.  

W zale�no�ci od trwania okresu poszukiwania pracy wyró�nia si� bezrobocie krótkookresowe 

(do 6 m-cy), długotrwałe (1-2 lata), oraz chroniczne (powy�ej 2 lat). 

 Bezrobocie wywołuje negatywne skutki społeczne, ekonomiczne i psychologiczne 

maj�ce znaczenie dla samych bezrobotnych, jak i dla całej gospodarki jako cało�ci. Oznacza 

ono pogorszenie poziomu �ycia osób bezrobotnych, frustracje, wzrost niezadowolenia. 

Wywiera du�y wpływ na polityk� makroekonomiczn� pa�stwa poprzez niepełne 

wykorzystanie zasobów siły roboczej i w zwi�zku z tym produkcj� faktyczn� ni�sz� od 

potencjalnej. Skala i skutki bezrobocia s� na tyle powa�ne, �e wymagaj� interwencji pa�stwa 

w celu ograniczenia tego zjawiska. Przyjmuje si�, �e 1% bezrobocia powoduje nie 

wyprodukowanie 3% całkowitej produkcji. Bezrobocie, szczególnie dłu�ej trwaj�ce, wi��e si� 

z obni�eniem standardu materialnego zarówno bezrobotnego, jak i całej jego rodziny. 

Obszary długotrwałego bezrobocia pokrywaj� si� z obszarami ubóstwa. To z kolei wi��e si� z 

patologiami społecznymi, rozpadem rodziny, problemami zdrowotnymi. Krótkotrwałe 

bezrobocie równie� ma wpływ na stan psychiczny i zdrowie bezrobotnego, a tak�e 

najbli�szych. 

         Bezrobocie w Kielcach na koniec 2008 roku, wg Miejskiego Urz�du Pracy, dotyczyło 

10 469 osób (w tym 5442 kobiety), 108 osób zwolnionych zostało z przyczyn dotycz�cych 

zakładów pracy, prawo do zasiłków posiadało 973 osoby, pozostaj�cych bez pracy powy�ej 

12 miesi�cy było 6421 osób13. 

 Stopa bezrobocia jest liczona jako stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do 

liczby cywilnej ludno�ci aktywnej zawodowo, tj. bez osób odbywaj�cych czynn� słu�b� 

wojskow� oraz pracowników jednostek bud�etowych prowadz�cych działalno�� w zakresie 

obrony narodowej i bezpiecze�stwa publicznego.  

 

 

 

 

 

                                                        
13 Miejski Urz�d Pracy w Kielcach 
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Wykres 8. Stopa bezrobocia w latach 2008 -2009 

Stopa bezrobocia w latach 2008 - 2009
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�ródło: Miejski Urz�d Pracy w Kielcach 
 
 Warto�ciami charakteryzuj�cymi rynek pracy, obok stopy bezrobocia, jest tak�e liczba 

osób pracuj�cych14. To one (przynajmniej teoretycznie, gdy� dane te nie uwzgl�dniaj� „szarej 

strefy”) bior� na swoje barki ci��ar utrzymania pozostałych mieszka�ców, a wi�c dzieci, 

ucz�c� si� młodzie�, studentów, bezrobotnych.  

 

 Stopa bezrobocia rejestrowanego  ukształtowała si� na koniec 2008r. na poziomie 

15,1% w woj. �wi�tokrzyskim wobec 17,7% w 2006r. Wska�nik krajowy wyniósł 11,4% 

wobec 14,8% w grudniu 2006r. Powiatami o najni�szej stopie bezrobocia były: buski (9,1%), 

pi�czowski (9,3%) i m. Kielce (10,2%). Z kolei najwy�sze wska�nki zanotowano 

w:skarzyskim (26,2%) i koneckim (23,3%)15. 

 

                                                        
14 a) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o prac�, powołanie, mianowanie lub wybór), 
   b) pracodawców i pracuj�cych na własny rachunek, czyli: 

- wła�cicieli, współwła�cicieli i dzier�awców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie (ł�cznie  
z pomagaj�cymi członkami ich rodzin) oraz indywidualnych wła�cicieli zwierz�t gospodarskich nie 
posiadaj�cych u�ytków rolnych, 
- wła�cicieli i współwła�cicieli (ł�cznie z pomagaj�cymi członkami ich rodzin; z wył�czeniem 
wspólników spółek, którzy nie pracuj� w spółce) podmiotów prowadz�cych działalno�� gospodarcz� poza 
gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie, 

- inne osoby pracuj�ce na własny rachunek, np. osoby wykonuj�ce wolne zawody, 
c) osoby wykonuj�ce prac� nakładcz�, 
d) agentów (ł�cznie z pomagaj�cymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez agentów), 
e) członków spółdzielni produkcji rolniczej, 
duchownych pełni�cych obowi�zki duszpasterskie. 
15 Urz�d Statystyczny w Kielcach 
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g) Kwestia ubóstwa w Kielcach 
 

Ubóstwo  (bieda) jest sytuacj�, w której ludziom brakuje zasobów ekonomicznych 

potrzebnych do urzeczywistnienia podstawowych rodzajów funkcjonowania. Uj�cie to �ci�le 

ł�czy pozbawienie mo�liwo�ci z bied� „dochodow�”. 

 

 
Rys. 1. Materialno-niematerialne „koło biedy” W schemacie materialny rdze� biedy stanowi 

�rodek koła (piast�) – rdze� ten okre�lony jest mianem „nie daj�cego si� zaakceptowa� 

niedostatku”. Brzeg koła (obr�cz) przedstawia relacyjno-symboliczne aspekty biedy, 

których do�wiadczaj� ludzie �yj�cy w takim materialnym niedostatku. Zarówno 

�rodek, jak i brzeg koła kształtowane s� przez relacje społeczne i kulturowe16 

 Liczba �wiadczeniobiorców z powodu ubóstwa (biedy) mi�dzy 2005 r. a 2008 r. 

zmniejszyła si� o 30%, odpowiednio z 4730 do 3303 �rodowisk. Wpływ na to pozytywne 

zjawisko miał przede wszystkim spadek bezrobocia w tych latach w Kielcach. Jednak  

w obliczu skutków kryzysu rynków finansowych, trend ten mo�e si� odwróci�.  

 W 2006 roku badanie socjologiczne ujawniło obszary spauperyzowane i 5 enklaw 

biedy w Kielcach – kwartały miasta, gdzie cz��ciej ni� co trzecia osoba jest klientem pomocy 

społecznej. 

 

 

Materialny 
rdze�: 
„niedaj�cy si� 
zaakceptowa� 
niedostatek” 

Aspekty relacyjno-symboliczne: 
� brak szacunku 
� upokorzenie 
� wstyd i napi�tnowanie 
� zamach na godno��  

i poczucie własnej warto�ci 
� traktowanie w kategoriach 

Innego 
� odmowa praw człowieka 
� osłabienie obywatelstwa 
� brak głosu 
� bezsilno�� 
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 Stopa biedy wg rejonów opieku�czych i enklawy biedy (mapa druga) 
 
 
 
 
 

Rejony opieku�cze 
MOPR w 2006 roku 

WP 

	wi�tokrzyskie 6,06 
KSM 6,83 
Uroczysko 7,08 
Barwinek-Baranówek 8,60 
Czarnów 9,12 
Jagiello�skie 9,25 
Szydłówek 10,23 
Białogon 12,43 
	ródmie�cie 13,24 
Herby 19,19 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              30%  i wi�cej  ( 22 kwartały –   5422 mieszka�ców)            

               16 – 29,9%    (39 kwartałów –  9451 mieszka�ców) 

 
�ródło: Z. Skuza, Mieszkania (czy getta?) socjalne, Kielce, 2006,  (WP wska�nik 
pauperyzacji – procentowy udział ludno�ci biednej w danym obszarze miasta). 
 

                                                                                                                                                                             
16 R. Lister, Bieda, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007r. 
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Analizy stanowi� element Strategii monitoruj�cy zasi�g i przestrzenny rozkład ubóstwa  

w mie�cie oraz – na podstawie wyci�gni�tych wniosków – ułatwiaj� okre�lenie  działa� 

lokalnej polityki społecznej. 

  
 Badanie ankietowe ujawnia niepokoj�cy obraz skali ubóstwa (subiektywnego) 

wzgl�dnego17.  Poczucie deprywacji potrzeb wyra�a 26,5% ankietowanych. Obiektywnie,  

w ci�gu ostatniego roku np. na opłaty mieszkaniowe (pr�d, czynsz, gaz) zabrakło pieni�dzy  

w co trzeciej rodzinie (32,3%), na zakup �ywno�ci – 16,1%, na leczenie, wykupienie recept  

w aptece – 24,5%. 

 
h) Bezpiecze�stwo publiczne i patologie społeczne 
 
  Bezpiecze�stwo publiczne to  ogół warunków i instytucji chroni�cych �ycie, zdrowie, 

mienie obywateli oraz maj�tek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenno�ci pa�stwa przed 

zjawiskami gro�nymi dla ładu prawnego. A tak�e przed zjawiskami mog�cymi zakłóci� 

normalne funkcjonowanie obywateli, godz�cymi w ogólno-przyj�te normy post�powania. 

Bezpiecze�stwo publiczne jest tak�e stanem w społecze�stwie, który umo�liwia jego sprawne 

funkcjonowanie. Zagro�enia dla bezpiecze�stwa publicznego mog� mie� charakter zarówno 

wewn�trzny jak i zewn�trzny, czyli mieszcz� si� tu ingerencje ze strony innych podmiotów 

pa�stwowych w sprawy wewn�trzne a tak�e wewn�trzne konflikty i napi�cia społeczne.  

 Od 2003 r. w Kielcach realizowana jest strategia „Słu�y� i chroni�”, która obejmuje 

całokształt zada� ustalonych jako wspólne dla kieleckiego samorz�du i Policji. Zadania te s� 

ukierunkowane przede wszystkim na realizacj� trzech priorytetów: 

I. stworzenie bezpiecznego otoczenia; 

II. przeciwdziałanie patologiom w�ród dzieci i młodzie�y; 

III. poprawa bezpiecze�stwa w ruchu drogowym na ulicach Kielc. 

 Obszar zidentyfikowanych zagro�e� przedstawionych przez Komend� Miejsk� Policji   

(Mapa przest�pczo�ci), niemal dokładnie odpowiada mapie opartej na wyliczonym wska�niku 

pauperyzacji (WP) dla poszczególnych obszarów miasta. Szczególnie zachodnia cz��� miasta 

                                                        
17 Wykorzystywana jest do tego tak zwana metoda lejdejska (Leyden Poverty Line). Pomijaj�c opis niezb�dnych 
procedur statystyczno-matematycznych stosowanych w tej metodzie, w uproszczeniu mo�na powiedzie�, �e 
subiektywne granice ubóstwa dla okre�lonego typu gospodarstw domowych odpowiadaj� reakcji respondenta – 
„Trudno mi zwi�za� koniec z ko�cem” . 
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(Herby, Czarnów) jest przestrzeni� niebezpieczn�, w której ryzyko stania si� obiektem agresji 

jest stosunkowo du�e. 

 W opinii 35,5% respondentów (analiza ankiety) stan bezpiecze�stwa nie zmienił si�  

w ostatnich pi�ciu latach, popraw� dostrzega 31%, a pogorszenie stanu bezpiecze�stwa 21% 

Kielczan (Aneks str. 11). 

 
Alkoholizm i narkomania 
 Nadu�ywanie alkoholu bardzo cz�sto wynika z nieumiej�tno�ci radzenia sobie  

z problemami, jakie niesie �ycie i w ostateczno�ci prowadzi do fizycznego i psychicznego 

wyniszczenia jednostki. Alkoholik jest osob� niedojrzał� emocjonalnie, skłonn� do waha�  

i wybuchowych reakcji rado�ci lub rozpaczy, które mog� prowadzi� do gwałtownych, 

nieprzemy�lanych zachowa�. Cechuje go tak�e mała odporno�� na frustracje, kryje w sobie 

l�k przed wyj�ciem na jaw jego uzale�nienia. Jego kontakty z innymi lud�mi zazwyczaj do�� 

płytkie i lu�ne, nasycone s� wysokim poziomem niepokoju. 

 Nadmierne spo�ywanie alkoholu znajduje swoje odbicie nie tylko 

w �yciu jednostki ale tak�e w �yciu społecze�stwa. Problemy, których przyczyn� jest alkohol 

mog� pojawi� si� w ró�nych dziedzinach. Mo�na mówi� o nast�pstwach rodzinnych, 

problemach w pracy, łamaniu porz�dku publicznego. 

 Nadu�ywanie alkoholu jest jedn� z głównych przyczyn rozwodów. Bardzo wa�nym 

skutkiem nadu�ywania alkoholu jest pogarszanie si� sytuacji ekonomicznej  

i społecznej rodziny. Nie bez znaczenia jest wpływ alkoholizmu rodzica na rozwój dzieci, 

które �yj� w atmosferze ci�głego niepokoju, l�ku i napi�cia. Ucz� si� destruktywnych dla 

siebie i otoczenia zachowa�.  

 Zadaniem własnym ka�dej gminy jest realizacja działa� zwi�zanych z profilaktyk�  

i rozwi�zywaniem problemów alkoholowych prowadzonych w postaci gminnych programów 

profilaktyki i rozwi�zywania problemów alkoholowych uchwalanych corocznie przez Rad� 

Miejsk�. Gminny Program Profilaktyki i Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych, który 

uwzgl�dnia równie� gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie okre�la lokaln� 

strategi� w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych wynikaj�cych  

z u�ywania alkoholu.  

     Co roku tworzony jest kolejny program, nowy ale zasadniczo nie odbiegaj�cy w swej 

formie i tre�ci od poprzednich, co warunkuje w du�ym stopniu jego skuteczno��. Działania 
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zwi�zane z rozwi�zywaniem problemów alkoholowych s� działaniami długofalowymi 

chocia� wiele osób chciałoby by pewne problemy były rozwi�zane natychmiast. Specyfika tej 

problematyki, ponadto zakorzenione w nas zachowania oraz przekonania, uniemo�liwiaj� 

szybkie rozwi�zania. Strategia realizacji opiera si� na współpracy instytucji pomocy 

profesjonalnej i organizacji pozarz�dowych oraz dobieraniu specyficznych metod do 

rozwi�zywania konkretnych problemów oraz szkoleniu wybranych populacji w zakresie tych 

metod.. Istnieje wiele przykładów pokazuj�cych w jaki sposób skuteczna profesjonalna 

terapia uzale�nienia wspomagana samopomocow� działalno�ci� klubów abstynenckich, grup 

AA, Ko�cioła oraz Stowarzysze� przyczyniła si� nie tylko do uratowania �ycia wielu 

ludziom, ale i wywołała pozytywne zmiany zwi�zane z przezwyci��aniem bezrobocia i n�dzy 

tych osób i ich rodzin.  

 Profilaktyka koncentruje si� na działalno�ci informacyjnej i edukacyjnej  

w szczególno�ci dla dzieci i młodzie�y, której głównym celem jest pogł�bianie wiedzy, 

�wiadomo�ci na temat szkodliwo�ci nadu�ywania alkoholu i ukazanie problemów 

wynikaj�cych z picia, o wiele gł�biej ni� tylko w sferze biologicznej. Poruszane s� tak�e 

problemy zwi�zane z uzale�nieniem od nikotyny i narkotyków - realizowany jest równie� 

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii. Organizowane s� liczne szkolenia, obozy 

profilaktyczne, wycieczki. Dzieci, szczególnie ze �rodowisk ubogich uczestnicz� w koloniach 

i wycieczkach, organizowane s� dla nich konkursy z zakresu profilaktyki alkoholowej 

 i narkomanii. Ze �rodków programu finansowana jest pomoc dla dzieci z rodzin 

alkoholowych. Program walki z alkoholizmem b�dzie kontynuowany  

i rozwijany w nast�pnych latach, i jest cz��ci� niniejszej strategii. Koordynatorzy programów 

dostrzegaj� w ostatnich latach zwi�kszon� �wiadomo�� społeczn� i wi�ksz� liczb� 

przypadków osób podejmuj�cych leczenie.  

 Za wa�ny i bardzo wa�ny problem społeczny, alkoholizm uznaje 76,8% respondentów 

badania ankietowego, a problem narkomanii 70,1% (Aneks str. 15). 

 

Przemoc w rodzinie 

 Przemoc w rodzinie nie jest zjawiskiem o marginalnym charakterze. Niesie ze sob� 

negatywne konsekwencje nie tylko dla osób bezpo�rednio w ni� uwikłanych, ale i dla całej 

społeczno�ci. Niszczy rodzin�, rozsadza j� od �rodka, w ofierze pozostawia rany psychiczne, 

wytwarza postaw� słabo�ci, bezradno�ci, w dzieciach za� utrwala przekonanie, �e siła  

i przemoc wpisane s� w dorosłe �ycie. Analiza zjawiska przemocy domowej w Kielcach  
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wskazuje, �e sprawcami przemocy w ponad 90% s� m��czy�ni, a ofiarami najcz��ciej kobiety 

(60%) i dzieci (33%). Przemoc najcz��ciej wyst�puje w �redniej kategorii wiekowej 40 – 50 

lat i w du�o mniejszym stopniu dotyczy osób młodszych buduj�cych swe zwi�zki w oparciu  

o relacje partnerskie.  

 Specjalistyczny O�rodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Miejskiego 

O�rodka Pomocy Rodzinie w Kielcach ( SOW ) powstał 1 wrze�nia 2006 roku w wyniku 

przekształcenia Działu Pracy Socjalnej i Poradnictwa Rodzinnego. Wraz ze zmian� nazwy 

zmieniły si� te� zadania placówki. Do głównych nale�y przeciwdziałanie przemocy  

w rodzinie oraz zmniejszanie jej negatywnych nast�pstw w �yciu rodzinnym i społecznym. 

Zadania te o�rodek realizuje poprzez: 

�  rozpoznanie zjawiska przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy; 

� wspieranie w przezwyci��aniu sytuacji kryzysowej zwi�zanej z wyst�powaniem   

przemocy w rodzinie, m.in. poprzez reprezentowanie  interesów osób i rodzin  

w urz�dach; 

� prowadzenie interwencji kryzysowej; 

� zapewnienie osobom doznaj�cym przemocy bezpiecznego, całodobowego  schronienia  

w sytuacji zagro�enia; 

� udzielanie szeroko rozumianego poradnictwa prawnego, psychologicznego,    

medycznego i socjalnego; 

� prowadzenie działa� terapeutyczno-wspomagaj�cych ( diagnoza, terapia indywidualna, 

rodzinna, mał�e�ska  i grupowa ); 

� prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznaj�cych przemocy w rodzinie; 

� obj�cie specjalistyczn� pomoc� dzieci – �wiadków przemocy, m.in.: pomoc�  

psychologiczn�, psychoedukacyjn�, pedagogiczn� i socjoterapeutyczn� 

� opracowanie, wdro�enie i realizacj� Programu Korekcyjno –  Edukacyjnego dla Osób  

Stosuj�cych Przemoc w Rodzinie; 

� podejmowanie działa� prewencyjnych wobec osób stosuj�cych przemoc w rodzinie; 
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� udzielanie porad osobom doznaj�cym przemocy w rodzinie poprzez pełnienie  

� dy�urów w Telefonach Zaufania; 

� realizacj� procedury „Niebieskie Karty”; 

� organizowanie szkole� dla kadry realizuj�cej zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie; 

� opracowywanie i realizacj� programów profilaktycznych umo�liwiaj�cych rodzinie 

dotkni�tej przemoc� lub inn� sytuacj� kryzysow� przezwyci��anie trudno�ci; 

� organizowanie kampanii społecznych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

współprac� z mediami; 

� monitorowanie i ewaluacj� działa� w zakresie przeciwdziałania przemocy; 

� stał� współpraca z instytucjami działaj�cymi na rzecz przeciwdziałanie przemocy  

w rodzinie (m.in.: z s�dami, prokuratur�, policj�, szkołami, słu�b� zdrowia, 

organizacjami pozarz�dowymi, itd.); 

� współdziałanie ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi MOPR, w szczególno�ci  

w zakresie pracy socjalnej, specjalistycznego poradnictwa   i realizacji procedury 

„NK”; 

� uczestnictwo w pracach zespołów interdyscyplinarnych, m.in. Zespołu  Profilaktyki  

Rodzinnej; 

� udział w projekcie systemowym ,,Działanie szans� na przyszło��” EFS; 

� uczestnictwo w pracach Zespołu Roboczego i Zespołu ds. wdra�ania Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kielcach; 

� analiz� skali zjawiska przemocy w rodzinie; 

� prowadzenie w �rodowisku lokalnym działa� promocyjnych nt. zjawiska  przemocy  

w rodzinie (m.in.: udział w konferencjach, zjazdach, szkoleniach, wykonanie 

projektów plakatów, ulotek, biuletynu). 
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 Zało�eniem SOW jest udzielanie specjalistycznej i kompleksowej pomocy wszystkim 

członkom rodziny znajduj�cym si� w sytuacji przemocy domowej. Specjalistyczny O�rodek 

Wsparcia (SOW) swoj� ofert� kieruje do osób doznaj�cych przemocy, stosuj�cych przemoc 

jak i do �wiadków przemocy w rodzinie. 

 Kolejnym etapem efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

zmniejszania negatywnych nast�pstw tego zjawiska w �yciu społecznym i rodzinnym było 

stworzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta 

Kielce na lata 2008 – 2013. Zawiera on: podstawy prawne działania, zasady działania, cel 

główny i cele szczegółowe, wymienia realizatorów i adresatów Programu, instytucje  

i organizacje współpracuj�ce. Program przedstawia te� charakterystyk� zjawiska przemocy  

w rodzinie, dost�pne dane na temat przemocy w rodzinie w Kielcach w latach 2005 – 2006. 

Istotn� cz��ci� Programu jest szczegółowy harmonogram działa� wraz z kosztorysem, a tak�e 

wska�niki osi�gania celów i zał�czniki.  

        Cele,  działania  i  zadania  Programu  b�d�  podlega�  ewaluacji, odpowiada� na 

potrzeby mieszka�ców Kielc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

I. Podstawa prawna Programu: Art. 6 ust.2, pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (Dz. U. z dnia 20 wrze�nia 2005r. Nr 180, poz. 

1493). 

II.  Zasady działania Programu 

    W zakresie udzielania pomocy osobom doznaj�cym przemocy, stosuj�cym przemoc oraz 

podnoszenia �wiadomo�ci społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie 

Program oparty jest na zasadach: 

1. wzajemnej współpracy i współdziałania organów władzy publicznej, organizacji 

pozarz�dowych i ko�ciołów oraz zwi�zków wyznaniowych (zgodnie z ustaw� z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działaniu po�ytku publicznego  i  o  wolontariacie  oraz  ustaw�  z  dnia 

12  marca 2004 r.o pomocy społecznej), a tak�e innych organizacji, �rodowisk i osób 

fizycznych uprawnionych lub zobowi�zanych do inicjowania i realizacji zada� zwi�zanych 

po�rednio lub bezpo�rednio z przeciwdziałaniem wyst�powania przemocy i jej negatywnym 

nast�pstwom, 
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2. jawno�� działa� organów władzy publicznej oraz podmiotów realizuj�cych zadania 

publiczne w zakresie przeciwdziałania przemocy z poszanowaniem godno�ci osoby , 

3. szczególnej ochrony dzieci, z zachowaniem ich prawa do wychowania si� w rodzinie, 

poprzez udzielenie rodzinie szczególnego wsparcia w d��eniu do poprawy jej funkcjonowania

  

 Analiza statystyczna badania ankietowego wykazuje, �e istnieje zdecydowanie 

silniejszy zwi�zek mi�dzy statusem społeczno ekonomicznym a zjawiskiem przemocy 

(współczynnik Pearsona 0.913, wskazuje na siln� dodatni� korelacj� pomi�dzy zmiennymi – 

im ni�szy status społeczno-ekonomiczny, tym wi�cej przypadków przemocy domowej), ni� 

informacja podawana w literaturze publicystycznej lub na u�ytek akcji „przeciwdziałania 

przemocy”.  Oznacza to zatem, �e skuteczne wysiłki podj�te dla ograniczania ubóstwa  

w mie�cie w  istotnym zakresie powinny zmniejszy� patologiczne zjawisko przemocy. Za 

wa�ny i bardzo wa�ny problem społeczny, przemoc w rodzinie uznaje 80% Kielczan. Co 

trzeci (29%) respondent twierdz�co odpowiedział na pytanie „Czy s� takie osoby w Pana(i) 

rodzinie, które według Pana(i) wiedzy doznawały przemocy lub były jej sprawcami  

w rodzinie?” (Aneks str. 16, 23) 

 
 
2.7.2. Katalog zidentyfikowanych problemów społecznych w Kielcach  
          (na podstawie analizy dokumentów i badania ankietowego) 
 

Kwestie generalne: 

� Gł�bokie podziały – lepsi i gorsi kielczanie, enklawy biedy 

        a) blokowiska – rozwarstwienie 

            b) zagro�enie patologi�, wrogo�� wobec innych 

� Wi�cej ludzi starszych – zagro�enie tworzenia si� enklaw osób samotnych  

i niepotrzebnych np. KSM 

� Niepełnosprawni – wymieranie opiekunów 

� Brak liderów 

� Brak motywacji do inicjowania działa� grup nieletnich na rzecz miasta 

� Szaro�� i brak estetyki osiedli 

� Brak współpracy z uczelniami, wykorzystania potencjału studentów 

� Niski poziom kapitału społecznego 
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� Zanik zasad współ�ycia społecznego 

� Niski poziom poczucia bezpiecze�stwa wieczorami i nocami 

� Nie wykorzystany potencjał ch�ci działania przedsi�biorców na cele publiczne 

 

Kwestie dotycz�ce rekreacji i rozrywki: 

� Brak zabawy „na mie�cie” – Kielczanie nie s� przyzwyczajeni do nocnego �ycia 

(potrzeba wsparcia ze strony władz). Brak tradycji miejsca �yj�cego noc� (potrzebne 

jasno okre�lone miejsce 

� Dost�pno��, ró�norodno�� rozrywki 

 

Kwestie dotycz�ce transportu i infrastruktury: 

� Korki (szczególnie w centrum w godzinach szczytu) 

� Brak pasa�erskiego lotniska 

� Słabo rozwini�ta sie� �cie�ek rowerowych 

� Fatalne drogi, brak parkingów 

� Komunikacja miejska w małym stopniu dostosowana dla kobiet z wózkami i osób 

niepełnosprawnych 

� Nierównomierna lokalizacja �łobków i przedszkoli, niedostosowanie liczby miejsc 

do faktycznych potrzeb. W przypadku dzieci niepełnosprawnych problemy te 

powoduj� du�e ograniczenie aktywno�ci zawodowej rodziców 

� Inwestycje miejskie koncentruj� si� głównie w centrum miasta przy jednoczesnym 

zaniedbywaniu jego obrze�y 

� Niepokoj�ca tendencja do ograniczania zielonej przestrzeni miasta 

� Słaby stopie� integracji społecznej mieszka�ców przyczyn� braku dbało�ci  

o porz�dek w mie�cie 

� Niski poziom �wiadomo�ci ekologicznej mieszka�ców 

 

Kwestie dotycz�ce zatrudnienia 

� Brak systemowej informacji o miejscach pracy dla studentów i dla osób w wieku 

ponadgimnazjalnym 

� Urz�d pracy ma zbyt mało ofert dla przedsi�biorców 

� Brak doradztwa zawodowego w systemie szkolnym 
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2.7.3. Wnioski, pomysły, propozycje 

� 	wietlice �rodowiskowe dla dzieci i młodzie�y i kluby seniora wrosły w społeczn�  

�wiadomo�� kielczan i powszechny jest postulat dalszego rozwoju sieci tych 

placówek. Wydaje si�, �e placówki te mogłyby równie� pełni� funkcj� lokalnych, 

osiedlowych domów kultury, by� miejscem spotka�, które aktywizowałyby lokaln� 

społeczno�� i stanowiły wspóln� przestrze� dla mieszka�ców i reprezentuj�cych ich 

samorz�dowców. Przeciwdziałałyby w pewnym stopniu atrofii społecznych wi�zi.  

       W�ród postulatów wymienianych w ankiecie najcz��ciej pojawiały si�:  

bezpłatne udost�pnianie obiektów rekreacyjnych, wsparcie psychologiczne, 

pedagogiczne, organizowanie zaj�� pozalekcyjnych, rozwijanie zainteresowa�, 

warsztaty, profilaktyka uzale�nie� i socjoterapia, wsparcie �rodowiskowe (szkoła, 

rodzina), wycieczki krajoznawcze dla dzieci oraz wyszukiwanie talentów 

sportowych, umysłowych i organizacja zaj�� poza domem. 

� Zwi�kszona aktywno�� osób starszych wi��e si� ze znacznymi korzy�ciami 

społecznymi. Osoby starsze wnosz� w efekcie wi�cej do społecze�stwa, dlatego 

organizacje rz�dowe i lokalne władze powinny by� �wiadome wiod�cej roli 

aktywno�ci fizycznej w utrzymaniu zdrowia i niezale�no�ci osób starszych. W�ród  

licznych postulatów mieszka�ców Kielc pojawiaj� si�: aktywizacja �rodowiska 

lokalnego np. bank usług medycznych dla osób starszych, łatwiejszy dost�p do 

rehabilitacji, zlikwidowanie barier architektonicznych. Propagowanie idei 

wolontariatu, wolontariuszy, którzy mogliby po�wi�ci� wolny czas osobom starym, 

najcz��ciej samotnym. Przystosowanie chodników i dróg dla osób poruszaj�cych si� 

na wózkach. W ka�dym osiedlu powinna by� przychodnia rehabilitacyjna z 

mo�liwo�ci� odpowiednich zaj��. Powinny powsta� domy dziennego pobytu dla 

osób starszych, niepełnosprawnych i placówki opieki paliatywnej. 

� Problemy rodzin zwi�zane s� najcz��ciej z kwesti� zatrudnienia i własnego 

mieszkania. St�d najcz��ciej postulaty dotycz� oczekiwa� od władz samorz�dowych 

pomocy w zdobyciu własnego mieszkania dofinansowanego przez pa�stwo oraz 

skutecznej walki z bezrobociem. Równie� aktywizacji osób biernych, wycofanych  

i nieaktywnych zawodowo. Wi�kszej dost�pno�ci do poradni  rodzinnych, tak�e 

kampanii informacyjnych o mo�liwo�ci korzystania z porad psychologa, psychiatry 

itp. oraz powstania całodobowego o�rodka interwencji kryzysowej z hostelem  
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� Najbardziej zaniedbanym, pod ka�dym wzgl�dem, obszarem miasta stanowi� osiedla 

poło�one w cz��ci zachodniej: Białogon, Czarnów, Jagiello�skie, Herby. By� mo�e 

warto byłoby wykorzysta� do�wiadczenia procesu rewitalizacji francuskiego miasta 

Le Havre z lat 2000 - 2006. Południowa cz��� Le Havre, niemal dokładnie 

odpowiadała cz��ci zachodniej Kielc z niekorzystn� struktur� społeczn� 

mieszka�ców. Notowany był tu wysoki wska�nik przest�pczo�ci, wysoki wska�nik 

bezrobocia i osób utrzymuj�cych si� z pomocy społecznej. Du�a liczba samotnych 

matek i znaczny odsetek mieszka�ców przedwcze�nie ko�cz�cych edukacj�. 

Podobnie jak w zachodniej cz��ci  Kielc, obszarowi temu zagra�ała post�puj�ca 

degradacja �rodowiskowa, ekonomiczna i socjologiczna. Dlatego celem projektu, 

wpisanego do dokumentów strategicznych, była poprawa jako�ci �ycia mieszka�ców 

tego francuskiego miasta oraz wzmocnienie aktywno�ci ekonomicznej na tym terenie 

poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i wypracowanie cało�ciowego podej�cia 

uwzgl�dniaj�cego zagadnienia odnowy w perspektywie �redniego i długiego okresu. 

Innym, nie mniej wa�nym zało�eniem projektu było promowanie poł�cze� 

funkcjonalnych i transportowych z reszt� miasta, co zaowocowało lepsz� 

komunikacj� i integracj� społeczn� mieszka�ców Le Havre. Dla partnerów 

francuskiego projektu (przedsi�biorstw, fundacji, stowarzysze�) oznaczało to 

wł�czanie mieszka�ców w zainicjowany projekt i uzyskanie społecznej akceptacji,  

a zatem zwi�kszenie optymalizacji podejmowanych decyzji, zwłaszcza �e 

zasadniczym priorytetem podj�tych działa� było wzmocnienie integracji 

mieszka�ców obj�tych programem. Okazało si� równie�, �e dzielnice te posiadaj� 

du�y potencjał społeczny, o czym �wiadczyła du�a przedsi�biorczo�� młodych ludzi 

wł�czaj�cych si� w inicjatywy lokalne. Lista działa� była długa, specyfik� projektu 

było du�e znaczenie partycypacji  społecznej od której zale�ało powodzenie 

przedsi�wzi�cia.  

        Innym ciekawym pomysłem zwi�zanym z degraduj�c� si� przestrzeni� bloków z lat 

       50., 60., 70., jest twórczo�� francuskiego artysty Yves´a Belorgey´a, który dostrzegł  

       w tej architekturze pewne  wspólne i charakterystyczne cechy. Jego zdaniem, 

       mieszka�cy  bloków w pewnym sensie „destruuj� t� architektur� sami, aby si� od 

       niej uwolni�”. Szansy wyrwania si� współczesnego biernego obserwatora ze stanu 

       oboj�tno�ci, przemienienie go w osob� zaanga�owan� upatruje w wystawach, które 

       sam organizuje, maj�c nadziej� wzbudzi� zainteresowanie mieszka�ców 
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       �rodowiskiem ich �ycia. Promowanie wszelkiej kulturalnej aktywno�ci stanowi jeden 

       z istotniejszych elementów rewitalizacji18. 

  

 
3. Kierunki rozwoju społecznego Kielc 
 
 Dbało�� o wysok� jako�� �ycia mieszka�ców jest wa�ne dla miasta, gdy� wpływa na 

jego lepsze postrzeganie jako miejsca zamieszkania, podj�cia nauki czy te� pracy, buduje tym 

samym pozytywn� to�samo��. Mo�liwo�� zaspokojenia podstawowych potrzeb �yciowych 

obywateli, tworzy podstaw� otwarcia na  kreatywno�� i otwarto�� na innowacje. Jest 

warunkiem spełnienia i satysfakcji z �ycia mieszka�ców.  

 
 Przeciwdziałanie  mi�dzygeneracyjnej transmisji biedy jest bezwzgl�dn� 

konieczno�ci� dla polityki społecznej w mie�cie. Strategia, w tym aspekcie musi by� 

realizowana ju� od momentu przyj�cia na �wiat dziecka w ubogiej rodzinie, poprzez system 

wspierania rzeczowego i usługowego dla dzieci (bezpłatny dost�p do przedszkola, do�ywianie 

w szkole i dost�p do opieki zdrowotnej za po�rednictwem szkoły), wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów w wyniku wczesnego diagnozowania deficytów rozwojowych, 

wprowadzenie obowi�zkowych lekcji wyrównawczych dla dzieci z deficytami edukacyjnymi 

 Pracownicy o�wiaty, słu�by zdrowia, policji, pomocy społecznej musz� przyj�� 

obowi�zek – działaj�c w ramach zespołów interdyscyplinarnych – identyfikowania zagro�e� 

dotycz�cych dzieci i młodzie�y w gminie i natychmiastowego reagowania na nie. 

 Nale�y zwróci� uwag� na skutki społeczne długotrwałego braku pracy i zwi�zanej  

z tym biedy. Jednym z tych skutków jest odwrócenie ról zwi�zanych z płci�; zmiana pozycji 

głowy rodziny – z tradycyjnie m�skiej na kobiec�. W kategoriach biedy chronicznej to 

kobieta staje si� głow� rodziny, zapewnia jej byt, zdobywa niezb�dne pieni�dze. Do kobiet 

nale�� inne sposoby zdobywania potrzebnych �rodków: po�yczanie pieni�dzy, gdy ich 

zabraknie, kupowanie na kredyt i negocjowanie spłaty długu, zwracanie si� o pomoc do 

o�rodka pomocy społecznej czy organizacji charytatywnych. Do nich tez nale�y takie 

gospodarowanie ograniczonymi zasobami, aby zaspokoi� bie��ce potrzeby rodziny. Kobiety 

najcz��ciej „trzymaj� kas�” dysponuj� pieni�dzmi, co jednak w warunkach niedostatku nie 

tyle jest �wiadectwem władzy, co trudnym odpowiedzialnym i wyczerpuj�cym obowi�zkiem. 

                                                        
18 Dymnicka M. Rola samorz�dów, innych podmiotów oraz niektórych kategorii mieszka�ców w restrukturyzacji 
miejskiej przestrzeni. Konflikty na tle zagospodarowania przestrzeni, (w:) Przemiany przestrzenne w du�ych 
miastach Polski i Europy 	rodkowo-Wschodniej, praca zbiorowa pod redakcj� Mariana Malikowskiego  
i Sławomira Soleckiego,  Zakład Wydawniczy NOMOS,  Kraków 2007, ss. 337 – 339. 



Strategia Rozwi�zywania Problemów Społecznych Miasta  Kielce na lata 2010-2013 

Opracowanie: Miejski O�rodek Pomocy Rodzinie w Kielcach 
 

72 

W zmaganiu si� z bied� kobiety s� cz�sto osamotnione. Ich m��owie pracuj� gdzie� 

dorywczo b�d� szukaj� pracy, albo te� nie pracuj� i nie szukaj� pracy, tylko pij�. 

Nadu�ywanie alkoholu, a w �lad za tym przemoc i złe stosunki rodzinne to niew�tpliwie 

korelaty biedy, zwłaszcza długotrwałej i chronicznej . 

Kolejny problem to zmiana relacji mi�dzy pokoleniami: ludzie starsi ze swych rent i emerytur 

utrzymuj� niekiedy całe rodziny dorosłych ju� dzieci, �wiadcz� pomoc finansow� dorosłym, 

niepracuj�cym synom i wnukom, nie licz�c na wzajemno�� w jakiejkolwiek postaci. To 

zjawisko finansowego wykorzystywania wr�cz ludzi starych wydaje si� coraz bardziej 

wyra�ne i �wiadczy o zmieniaj�cych si� wzorach kulturowych i przewarto�ciowaniu takich 

zasad jak pomoc starszym i słabszym . 

 

 Trudno przewidzie�, jakie dalsze konsekwencje społeczne w sferze wzajemnych 

stosunków mi�dzy członkami rodzin, ale i w społeczno�ci miasta, b�d� miały sygnalizowane 

tutaj problemy. Nale�y jednak mie� �wiadomo��, �e rozwi�zywanie problemów społecznych  

w du�ej mierze zale�y i zale�e� b�dzie jednak od samych mieszka�ców Kielc. 

Szczegółowa diagnoza miasta, zaprezentowana w rozdziałach poprzednich, stanowi podstaw� 

planowania strategicznego. Mo�na zacz�� „patrze� przed siebie”, aby okre�li� po��dane 

kierunki zmian społecznych. 
 
 

3.1. Wizja rozwoju  

   

 Społeczny rozwój miasta Kielc zale�ny jest od wielu czynników maj�cych charakter 

zarówno wewn�trzny, jak i zewn�trzny. Dlatego te� inwentaryzacja zasobów gminy jest 

wa�na na etapie wdra�ania Strategii. Zasoby nale�ycie wykorzystane b�d� sprzyja� realizacji 

wizji rozwoju:  

Analiza SWOT19 

CZYNNIKI WEWN
TRZNE 

 Wewn�trzne pozytywne - mocne strony, czyli atuty gminy. Mocne strony, to walory gminy, 

które w pozytywny sposób j� wyró�niaj�. 

                                                        
19 Analiza SWOT  to metoda zainspirowana koncepcj� pola Kurta Lewina u�ywana powszechnie w gospodarce 
do analizy strategicznej. Oparta jest na podziale wszystkich czynników wpływaj�cych na obecn� i przyszł� 
pozycj� organizacji na czynniki zewn�trzne i wewn�trzne negatywnie i pozytywnie oddziałuj�ce na (w tym 
wypadku) rozwój polityki społecznej w gminie. Ze skrzy�owania tych podziałów powstaj� cztery kategorie, tj. 
szanse i zagro�enia zewn�trzne, słabe i mocne strony wewn�trzne badanego obszaru. Analiza SWOT jest 
wa�nym elementem analizy zasobów gminy i podstaw� do okre�lenia priorytetów rozwoju.  
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� Kielce – o�rodek skupiaj�cy potencjał intelektualny regionu: Politechnika  

i Uniwersytet, rozwini�te wy�sze szkolnictwo niepubliczne; 

� Dobrze rozwini�ta baza rekreacyjno-sportowa  (m.in. nowoczesny stadion piłkarski); 

� Polityka władz miasta nakierowana na wszechstronny i zrównowa�ony rozwój; 

� Sprawnie działaj�ca i przyjazna administracja; 

� Jedna z najwy�szych w kraju dynamika inwestycji w infrastruktur� techniczn� i druga 

pozycja w�ród miast wojewódzkich, je�li chodzi o jako�� kapitału ludzkiego; 

� Istnieje niewykorzystany potencjał do tworzenia miejsc pracy w usługach, przemy�le, 

turystyce;  

� Wykształcona i kompetentna kadra pedagogiczna w kieleckich szkołach, dobra baza 

lokalowa;  

� Zintegrowana pomoc społeczna z udziałem zaanga�owanych organizacji 

pozarz�dowych i Ko�cioła, reaguj�ca na zagro�enia rodzin systemowo; 

� Jest szeroki wachlarz imprez integracyjnych dostosowanych do potrzeb 

społecze�stwa;  

� Dobra współpraca GKRPA z s�dem w zakresie przymusowego leczenia;  

� Zasoby lokalowe, miejsca do zagospodarowania i wykorzystania na cele społeczne  

  

 Wewn�trzne negatywne - słabe strony. Słabe strony, to konsekwencja ogranicze� 

zasobów i niedostatecznych kwalifikacji.  

 

� Wysoki odsetek osób długotrwale bezrobotnych w Kielcach; 

� Niewystarczaj�ca liczba specjalistów od leczenia odwykowego i miejsc na 

oddziałach odwykowych (2 letni okres oczekiwania). Brak oddziału 

detoksykacyjnego dla dzieci i młodzie�y; 

� Niewystarczaj�ca liczba aktywnych (m.in. w zakresie pozyskiwania �rodków 

zewn�trznych) organizacji pozarz�dowych działaj�cych na terenie Kielc na polu 

pomocy społecznej; 

� Niewystarczaj�ce zrozumienie zasad funkcjonowania systemu pomocy społecznej 

w�ród lokalnej społeczno�ci; 

� Brak aktywno�ci własnej osób korzystaj�cych z pomocy społecznej; 

� Du�y problem nadu�ywania alkoholu w�ród klientów pomocy społecznej; 

� Mała aktywno�� mieszka�ców w zakresie samopomocy społecznej; 
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� Nieliczny  wolontariat, trudno zach�ci� młodzie� do aktywno�ci.  

� Niewystarczaj�ca baza wyposa�enia i infrastruktury szkół (place zabaw, boiska 

sportowe, pomoce dydaktyczne); 

� Brak lokali socjalnych;  

� Niezadowalaj�ce nasycenie podmiotami gospodarczymi w mie�cie. A� 95 % 

wszystkich aktywnie działaj�cych podmiotów w Kielcach to przedsi�biorstwa małe 

(do 9 osób zatrudnienia);  

� Marginalny udział przedsi�biorstw zatrudniaj�cych powy�ej 250 osób; 

� Brak znacz�cego napływu kapitału krajowego i zagranicznego do sfery poza 

handlowej. 

  

 

CZYNNIKI ZEWN
TRZNE 

Zewn�trzne pozytywne - szanse. Szanse to zjawiska i tendencje w otoczeniu, które gdy 

odpowiednio wykorzystamy stan� si� impulsem rozwoju oraz osłabi� zagro�enia. 

 

Mocne strony ( szanse) 

� Wykorzystanie efektów globalizacji dla rozwoju rynku usług; 

� Rosn�ca otwarto�� gospodarki, coraz silniejsza spójno�� z  UE; 

� Przyspieszenie modernizacji gospodarki poprzez usprawnienia i promocj� transferu 

nowoczesnych technik i technologii; 

� Mo�liwo�� pozyskiwania �rodków zewn�trznych na realizacj� programów z zakresu 

        polityki społecznej – �rodki Unii Europejskiej, �rodki rz�dowe,  inne; 

� Rosn�cy poziom wykształcenia młodzie�y i kadr zarz�dzaj�cych; 

� Mo�liwo�� współpracy z organizacjami po�ytku publicznego, rosn�ce znaczenie 

wolontariatu; 

� Tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy – aktywizacja bezrobotnych; 

� Wzrost kwalifikacji młodych  (poradnictwo zawodowe dla młodzie�y, szkolenia); 

� Współpraca mi�dzynarodowa; 

� Rozwijanie �ycia kulturalnego społeczno�ci; 

� Wspieranie i rozwijanie działalno�ci organizacji pozarz�dowych; 

� Tworzenie nowych miejsc w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci  

i młodzie�y; 
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� Wykorzystywanie walorów naturalnych gminy; 

� Tworzenie wła�ciwych warunków do wykorzystania aktywno�ci społecznej; 

� Liczne oferty nauki i pracy za granic�. 

  

Słabe strony (zagro�enia) 

Zewn�trzne negatywne - zagro�enia. Zagro�enia to wszystkie czynniki zewn�trzne, które s� 

postrzegane jako bariery dla rozwoju, utrudnienia, dodatkowe koszty działania. Istnienie 

zagro�e� ma destrukcyjny wpływ na rozwój organizacji gminy lub powodzenie inwestycji. 

Jednocze�nie nie pozwala na pełne wykorzystanie szans i mocnych stron. 

 

� W dalszym ci�gu obserwowalny jest (utrzymuj�cy si� od kilku lat) kierunek zmian 

     polegaj�cy na konsekwentnym przesuwaniu odpowiedzialno�ci za finansowanie zada� 

    pomocy społecznej na lokalne samorz�dy, przy jednoczesnym ograniczaniu 

     zada� zleconych, finansowanych centralnie; 

� Niespójno�� przepisów prawa i trudno�ci w jego interpretacji;  

� Niekorzystne tendencje demograficzne – starzenie si� społecze�stwa – wzrost 

       problemów zwi�zanych z polityk� społeczn�; 

� Niewystarczaj�ce �rodki finansowe przeznaczane w kraju na zadania z zakresu 

polityki społecznej i edukacyjnej, przy jednocze�nie rosn�cej skali potrzeb; 

� Nadal wysoki poziom bezrobocia w Kielcach powoduj�cy coraz silniejsze  

                             rozwarstwienie społecze�stwa – wzrost wydatków na pomoc społeczn�; 

� Trudne do przewidzenia skutki kryzysu rynków finansowych; 

� Wyst�powanie zjawiska przejmowania negatywnych wzorów i kulturowego 

dziedziczenia biedy; 

� Brak miejsc pracy dla ludzi powy�ej 45 roku �ycia; 

� Wzrost liczby osób niepełnosprawnych; 

� Wysoki odsetek ludzi młodych, wykształconych wyje�d�aj�cych za granic�; 

� Ustawodawstwo utrudniaj�ce powstawanie i rozwój podmiotów gospodarczych; 

� Polityka społeczna skierowana na „rozdawnictwo” a nie na pomoc  

w zmianie sytuacji �yciowej – uzale�nienie od pomocy społecznej; 

� Negatywny wpływ mediów na dzieci i młodzie�; 

� Niedostateczne wsparcie pa�stwa dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego  

i socjalnego; 
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� Kryzys warto�ci rodzinnych, patriotycznych i religijnych – relatywizm moralny; 

� Brak zaufania społecznego; 

� Bezrobocie; brak perspektyw rozwoju dla młodzie�y; 

� Brak inwestorów; 

� Brak wi�kszych inicjatyw społecznych;  

� Niewystarczaj�cy poziom aktywno�ci i integracji społecze�stwa; 

� Patologie: alkoholizm, przemoc, narkomania; 

� Bierno��, apatia w�ród bezrobotnych; 

� Zatrudnianie w szarej strefie; 

� Słaby dost�p do specjalistycznej opieki medycznej; 

� Du�a i zwi�kszaj�ca si� ilo�� mieszka�ców bez mo�liwo�ci uzyskania �wiadcze�  

       emerytalno-rentowych; 

� Wzrastaj�ca liczba osób starszych wymagaj�cych opieki; 

� Niejasne przepisy prawne odno�nie  dofinansowania  mieszka�ców domów pomocy 

społecznej 

 

 Najwa�niejszym zasobem miasta, a zarazem celem jego istnienia, s� ludzie. To od ich 

zaanga�owania b�dzie zale�ało powodzenie strategii rozwi�zywania problemów społecznych 

i realizowanie misji Miasta Kielce. 

Misja wskazuje naczelny cel polityki społecznej w Kielcach, wokół którego powinny 

koncentrowa� si� działania lokalnych instytucji publicznych, �rodowisk i organizacji 

społecznych. Misja  stanowi czynnik integracji lokalnej społeczno�ci wokół zasadniczych 

spraw słu��cych długofalowemu rozwojowi społecznemu gminy. Misja to przesłanie b�d�ce 

podstaw� podtrzymywania istniej�cych i tworzenia nowych, silnych wi�zi społecznych 

pomi�dzy mieszka�cami gminy oraz ich ró�nymi reprezentacjami. Misja okre�la równie� 

główny cel polityki społecznej w Kielcach na najbli�sze lata. 

 

        „Tworzenie instytucjonalnych, organizacyjnych i materialnych warunków 

sprzyjaj�cych rozwojowi społecznemu miasta i jego mieszka�ców oraz 

ograniczenie obszarów marginalizacji i wykluczenia społecznego” 
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3.2. Cele rozwoju oraz zadania realizacyjne  

 

 Strategiczne cele rozwoju gminy to przeformułowane główne problemy społeczne. 

Dla wła�ciwego rozumienia ni�ej omawianych zagadnie� zdefiniowane zostały nast�puj�ce 

terminy:  

 

� cel – formalnie ustalone i przewidywane do zrealizowania zamierzenie wynikaj�ce 

z potrzeb organizacji i jej otoczenia, b�d�ce opisem po��danego stanu przyszłego  

� cel strategiczny – cel charakteryzuj�cy si� wysokim poziomem ogólno�ci oraz 

długim terminem realizacji  

� cel operacyjny – cel słu��cy realizacji konkretnego celu strategicznego, 

charakteryzuje si� wy�szym ni� cel strategiczny poziomem szczegółowo�ci.  

� Zadania s� opisanymi ogólnymi planami do realizacji, projekty za� gotowymi do 

realizacji planami działa� z okre�lonymi: odpowiedzialno�ci�, terminami, kosztami, 

�ródłami finansowania, narz�dziami zarz�dzania i monitoringu 

Bior�c pod uwag� wa�no�� problemów społecznych oraz sposoby ich rozwi�zywania, 

ustalono hierarchi� celów strategicznych, które spaja cel główny.  
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Diagram 1 . Drzewo celów 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CEL OGÓLNY 
Tworzenie instytucjonalnych, organizacyjnych i materialnych warunków sprzyjaj	cych rozwojowi społecznemu 

miasta i jego mieszka�ców oraz ograniczenie obszarów marginalizacji i wykluczenia społecznego. 
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CEL STRATEGICZNY 
I. Tworzenie zintegrowanego systemu pomocy społecznej. 

 

1. 
Diagnozowanie  
i monitorowanie 
problemów 
społecznych 
 

2. System wsparcia 
na rzecz osób 
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3. System 
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4. System 
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6. 
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system 
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7. 
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materialnych 

8. Wspieranie 
rodzin 
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i marginalizacj� 
społeczn� 

Realizacja celu w latach 2004 – 2008 
Strategia Rozwi�zywania Problemów Społecznych zainicjowała kompleksowe badawcze podej�cie do problemu ubóstwa metodami ilo�ciowymi i jako�ciowymi. Powstały 
weryfikowalne analizy i opracowania m.in. ujawnione zostały enklawy biedy w mie�cie.  
- w 2004 roku Caritas przeprowadziła projekt utworzenia Ogólnopolskiego Banku Danych o osobach bezdomnych. Do projektu przyst�piło ok. 40 placówek udzielaj�cych 
pomocy bezdomnym. Inicjatywa projektowa miała na celu metodyczne opisanie dotychczasowych działa� w tym zakresie i wskazanie dróg doskonalenia pracy  
z bezdomnymi. W tym celu przeprowadzono badanie socjologiczne przyczyn bezdomno�ci w oparciu o kwalifikowan� prób� ok. 500 bezdomnych, oraz uaktualniono Kielecki 
Informator o placówkach słu��cych bezdomnym i wypracowano pogl�dow� map� rozmieszczenia tej działalno�ci na terenie całej Polski. 
w ramach 	wi�tokrzyskich Dni Profilaktyki, Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie 13-14 maja 2004 roku zaprezentowało Regionalny System Diagnozy i Profilaktyki Młodzie�y 
Szkół Ponadpodstawowych oraz przeprowadziło warsztaty dla pedagogów. 
- w 2007 roku MOPR rozpocz�ł wdra�anie nowego programu informatycznego TT-Pomoc, maj�cy na celu tworzenie jednolitej elektronicznej bazy osób, korzystaj�cych  
z ró�norodnych �wiadcze� o charakterze socjalnym 
W ramach systemu wsparcia na rzecz osób bezrobotnych na terenie miasta: 
- w marcu 2006 r. MOPR utworzył Klub Integracji Społecznej, 
- swoje Kluby Integracji Społecznej utworzył Caritas – dla osób długotrwale bezrobotnych oraz 	wi�tokrzyski Klub Abstynenta „RAJ” – dla osób uzale�nionych od alkoholu, 
- w listopadzie 2004 r. powstało prowadzone przez Caritas Centrum Integracji Społecznej, 
- od pa�dziernika 2006 r. miasto realizuje program prac społecznie u�ytecznych. W tej formie aktywizacji bierze udział rocznie ok. 40 bezrobotnych osób, korzystaj�cych ze 
�wiadcze� z pomocy społecznej, 
- dzi�ki współpracy z instytucjami np. PUP, 	wi�tokrzysk� Komend� Wojewódzk� Policji, OHP, oraz organizacjami pozarz�dowymi, np. Caritas, Kieleckim Centrum 
Kształcenia, klienci MOPR uczestnicz� w wielu szkoleniach podnosz�cych kwalifikacje zawodowe i zwi�kszaj�cych ich kompetencje społeczne. 
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W ramach systemu wsparcia na rzecz osób bezdomnych: 
- MOPR utworzył wyspecjalizowany dział zajmuj�cy si� udzielaniem �wiadcze� osobom bezdomnych przebywaj�cym na terenie Kielc i koordynowaniem działa� ró�nych 
podmiotów realizuj�cych zadania z zakresu pomocy osobom pozbawionym dachu nad głow�, 
- Caritas utworzył przy ul. �eromskiego 36a mieszkania chronione dla osób wychodz�cych  z bezdomno�ci, 
- utworzono ła�ni�, pralni�, �wietlic� dzienn� oraz Punkt Interwencji Kryzysowej dla osób bezdomnych i opuszczonych prowadzone przez stowarzyszenie „Arka Nadziei” 
przy ul. Ogrodowej 3. 
System wsparcia dla osób uzale�nionych  
W ramach systemu wsparcia dla osób uzale�nionych realizowane s� wszystkie zaplanowane działania. Realizacj�, koordynowaniem i zlecaniem zada� z tego zakresu 
zajmuje si� 	wi�tokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w oparciu o uchwalany corocznie Gminny Program Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych. 
Działania terapeutyczne, profilaktyczne i edukacyjne prowadz� funkcjonuj�ce na terenie miasta poradnie, np.: 
- O�rodek Terapii Uzale�nienia od Alkoholu i Współuzale�nienia, ul. Nowaka Jeziora�skiego 65, 
- Wojewódzki O�rodek Uzale�nienia od Alkoholu i Współuzale�nienia, ul. Jagiello�ska 72, 
- Przychodnia Terapii Uzale�nienia od Alkoholu i Współuzale�nienia, ul. Grunwaldzka 47, 
- Rodzinna Poradnia Profilaktyki i Terapii, ul. Karczówskowska 36 
oraz organizacje pozarz�dowe, np. 	wi�tokrzyski Klub Abstynenta „RAJ”, Monar, Caritas  i inne.  
 
Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych 
W ramach zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych: 
- na terenie miasta utworzono 4 kluby seniora, 
- w 2008 r. MOPR podpisał porozumienie na kierowanie osób starszych do rodzinnego domu pomocy społecznej, 
- wszystkie funkcjonuj�ce na terenie miasta domy pomocy społecznej uzyskały zezwolenia wojewody na czas nieokre�lony, 
- zgłoszono do Funduszu Szwajcarskiego projekt utworzenia mieszka� chronionych dla osób starszych. 
 
Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych 
W ramach systemu wsparcia na rzecz niepełnosprawnych: 
- na bie��co realizowane s� zadania wynikaj�ce z ustawy o rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
- we współpracy ze 	wi�tokrzyskim Centrum Innowacji Technologii MOPR prowadzi badania nt. warunków �ycia rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem, 
- ro�nie, aczkolwiek niewspółmiernie do potrzeb, liczba osób obejmowanych pomoc�                    w formie usług opieku�czych (w 2006 r. – z pomocy w formie usług 
opieku�czych skorzystało 799 osób, za� w 2007 – 882 osoby, w 2008 r. 1104 osoby) oraz usług rehabilitacyjnych (w 2006 r. – 371 osób, w 2007 – 411  osób, w 2008 r. – 
490 osób), 
- prowadzone s� mieszkania chronione dla osób chorych psychicznie, 
- w oparciu o porozumienie z Oddziałem 	wi�tokrzyskim PFRON zrealizowano „Program wyrównywania ró�nic mi�dzy regionami”, w ramach którego udzielono pomocy 
finansowej pracodawcom na wyposa�enie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz pomocy finansowej na likwidacj� barier transportowych, tj. zakup 9-osobowego 
samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Beneficjentem �rodków było 	wi�tokrzyskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych, 
- realizowany jest Program „Osoby niepełnosprawne w słu�bie publicznej”, w ramach którego utworzono 8 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, w tym w MOPR, 
Urz�dzie Miasta, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiello�skiej i Sobieskiego, 
- na terenie miasta utworzony został Kielecki Dom pod Fontann� – o�rodek wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzony przez 	wi�tokrzyski 
Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego. Z usług O�rodka regularnie korzysta    ok. 90 osób, 
- utworzono O�rodek Wsparcia dla Osób z chorob� Alzheimera,  Al. Legionów 5. Z pomocy O�rodka korzysta dziennie 25 osób, 
 
Zintegrowany system pomocy rodzinom �yj�cym w trudnych warunkach materialnych i rodzinom dysfunkcyjnym 
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- utworzono trzeci 	rodowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie przy ul. Kołł�taja 4, 
- utworzono O�rodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, ul. Ko�ciuszki 25, 
- zako�czono przygotowania do przekształcenia od 1.09.2009 r. O�rodka Wsparcia dla Niepełnosprawnych  przy ul. Ch�ci�skiej 23 w O�rodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczy, 
- miasto Kielce wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Osób z Upo�ledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach utworzyło w zlikwidowanej cz��ci placówki opieku�czo-
wychowawczej „Dobra Chata” przy ul. Sandomierskiej mieszkania treningowe dla niepełnosprawnej intelektualnie młodzie�y, 
- zgłoszono do Funduszu Szwajcarskiego projekt utworzenia mieszka� chronionych dla osób niepełnosprawnych, 
- przyst�piono do realizacji projektu utworzenia w mie�cie Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych, który b�dzie pełni� ró�norodne funkcje: integracyjn�, informacyjn�, 
szkoleniow�, rehabilitacyjn�, usługow�. Zostan� utworzone w nim miejsca pracy dla ok. 50 osób niepełnosprawnych. Wyst�piono z wnioskiem o pozwolenie na budow�. 
Trwaj� zabiegi o sfinansowanie 59% inwestycji w ramach programu rz�dowego. 
 
Cel operacyjny 
Zintegrowany system pomocy rodzinom �yj�cym w trudnych warunkach materialnych i rodzinom dysfunkcyjnym 
W ramach zintegrowanego systemu pomocy rodzinom �yj�cym w trudnych warunkach materialnych i rodzinom dysfunkcyjnym: 
- na bie��co �wiadczona jest profesjonalna pomoc w formie pracy socjalnej rodzinom problemowym z wykorzystaniem narz�dzia w postaci kontraktu socjalnego przez 
słu�by socjalne podległe Prezydentowi miasta oraz organizacje pozarz�dowe, 
- utworzono Zespół Usług Interwencji Kryzysowej, skupiaj�cy placówki �wiadcz�ce profesjonaln� pomoc osobom i rodzinom w kryzysie, 
- utworzono mieszkania chronione typu interwencyjnego dla osób w sytuacji kryzysowej, 
- we wrze�niu 2006 r. utworzono Specjalistyczny O�rodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w strukturze którego znajduje si� O�rodek Korekcyjno-Edukacyjny dla 
sprawców przemocy oraz hostel dla ofiar przemocy, 
- od lipca 2005 r. realizowany jest uchwalony przez Rad� Miejsk� Program „Budowanie przyjaznego systemu pomocy dziecku i rodzinie w Kielcach”. 
W jego ramach: 
- zwi�kszono liczb� placówek opieku�czo-wychowawczych wsparcia dziennego z 1 w 2002 r., do 24 w 2008 r., 
- poddano transformacji wszystkie istniej�ce na terenie miasta domy dziecka, osi�gaj�c cel w postaci dostosowania placówek do standardów opieki i wychowania, 
- przekształcono du�e domy dziecka w nowoczesne placówki wielofunkcyjne obejmuj�ce placówki wsparcia dziennego, autonomiczne mieszkania grupy usamodzielniaj�cej 
ka�de dla 12-14 wychowanków w wieku szkolnym oraz mieszkania chronione dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zast�pczych i placówek, 
- we wrze�niu 2005 r. w strukturze MOPR powstał interdyscyplinarny Zespół Profilaktyki Rodzinnej, którego zadaniem jest zdiagnozowanie rodziny z problemami 
opieku�czo-wychowawczymi, okre�lenie długofalowego planu pracy socjalnej dla konkretnego �rodowiska, przygotowanie rodziny do podpisania kontraktu socjalnego, 
budowanie sieci wsparcia instytucjonalnego w �rodowisku lokalnym na rzecz rodziny (współpraca ró�nych instytucji). 
Celem Zespołu Profilaktyki Rodzinnej jest pomoc rodzinom w pokonywaniu trudno�ci �yciowych, a przede wszystkim kłopotów opieku�czo-wychowawczych z dzie�mi. 
Wszelkie działania zmierzaj� do tego, by nie doszło do zabrania dziecka z rodziny naturalnej, a ko�cowym efektem pracy Zespołu jest spowodowanie, by rodzina 
samodzielnie radziła sobie z rozwi�zywaniem trudno�ci, by dostrzegała potrzeby wychowywanych dzieci oraz by nie dopuszczała si� zaniedba� opieku�czo-
wychowawczych wobec nich. 
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- zasad� jest, �e w nowo powstaj�cych blokach socjalnych powstaj� �wietlice �rodowiskowe dla dzieci i młodzie�y, 
- od kilku lat w Kielcach funkcjonuje Centrum Interwencji  Kryzysowej prowadzone przez Caritas, 
- w 2008 r. w mie�cie dostosowano wska�nik zatrudnienia pracowników socjalnych do obowi�zuj�cego standardu (wymóg ustawowy – 1 pracownik socjalny na 2000 
mieszka�ców), 
- w maju 2008 r. przyj�to do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie. 
 
Cel operacyjny 
Wspieranie rodzin zagro�onych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i marginalizacj� społeczn� 
W ramach systemu wsparcia rodzin zagro�onych ubóstwem i marginalizacj�: 
- współpracuj�ce ze sob� organizacje pozarz�dowe oraz MOPR realizuj� wspólnie od kilku lat Program „Dostarczanie �ywno�ci dla najubo�szej ludno�ci Unii Europejskiej”, 
w ramach którego w 2008 r. MOPR rozdysponował w�ród osób potrzebuj�cych ponad 55 ton �ywno�ci, 
- rokrocznie liczne organizacje pozarz�dowe oraz 	wi�tokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach organizuje wypoczynek letni i zimowy dla dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych, 
- ka�dego roku MOPR oraz organizacje pozarz�dowe zapewniaj� dzieciom i młodzie�y z rodzin ubogich posiłki w szkole, wyposa�enie w podr�czniki i przybory szkolne, 
paczki �wi�teczne, 
- realizowany jest w mie�cie program stypendialny dla rodzin znajduj�cych si� w trudnej sytuacji materialnej, 
- od maja 2004 r. w ramach MOPR funkcjonuje Dział 	wiadcze� Rodzinnych, który udziela pomocy około 7 tysi�com rodzin w formie zasiłków rodzinnych, zasiłków 
piel�gnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, �wiadcze� piel�gnacyjnych, jednorazowych zapomóg  z tytułu urodzenia dziecka, 
- od 2004 r. MOPR realizuje „Program na rzecz społeczno�ci romskiej w Polsce” w oparciu  o dotacj� z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministerstwa Spraw 
Wewn�trznych i Administracji. W ramach Programu funkcjonuj� 2 projekty: projekt „Zintegrowana, kompleksowa pomoc edukacyjna dla dzieci pochodz�cych z rodzin 
romskich”  oraz  projekt „Asystenci Romscy”,  
Celem Projektów jest poprawa stanu edukacji w�ród dzieci romskich i doprowadzenie do ich pełnego uczestnictwa w �yciu społecznym oraz zniwelowanie ró�nic dziel�cych 
t� grup� etniczn� od reszty społecze�stwa. 
W latach 2004-2008 Projektami obj�to ł�cznie 234 rodziny romskie, udzielaj�c im wsparcia na kwot� ł�czn� 327 700 złotych (zakup podr�czników, przyborów szkolnych, 
mebli – biurek, krzeseł, remont mieszka�, finansowanie wypoczynku letniego itp.), 
- od 2004 r. do marca 2008 r. na terenie miasta był realizowany partnerski projekt w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL „Twarz� w twarz z rynkiem pracy – Model 
Zatrudnienia Przej�ciowego” skierowany do osób chorych psychicznie podlegaj�cych wykluczeniu społecznemu. Trwałym efektem projektu, wspólfinansowanego ze 
�rodków EFS, jest funkcjonuj�cy od ko�ca 2005 r. Kielecki Dom pod Fontann� oraz zatrudnienie 23 osób w ramach Zatrudnienia Przej�ciowego, z których 5 pracuje na 
podstawie umów o prac� do chwili obecnej. 
- w 2008 r. Caritas utworzył w Kielcach Bank �ywno�ci, 
- od maja 2008 r. MOPR realizuje Projekt systemowy „Działanie Szans� na Przyszło��” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie uczestniczyło 140 klientów MOPR bezrobotnych    i nieaktywnych zawodowo, dzieci i młodzie� w wieku 15-25 lat ze �wietlic 
�rodowiskowych, usamodzielniani wychowankowie placówek opieku�czo-wychowawczych i rodzin zast�pczych, osoby niepełnosprawne choruj�ce psychicznie, osoby 
doznaj�ce przemocy  w rodzinie. 
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Zadania realizacyjne wraz z harmonogramem wdra�ania Strategii na lata 2010 - 2013 
 
 
L.p. Zadania realizacyjne (działanie) Instytucja 

odpowiedzialna 
Realizatorzy 
ródła finansowania Okres 

realizacji 
Wska�nik 

I. Tworzenie zintegrowanego systemu pomocy społecznej. 
1.1. Diagnozowanie i monitorowanie problemów społecznych 

1.1.1. Badanie potrzeb społeczno�ci lokalnej 
– ró�nych grup; dorosłych, dzieci, 
młodzie�y. Opracowanie ankiety  
i dystrybucja, zebranie wyników  
i wniosków do działa� 

Gmina  Gmina, MOPR, 
organizacje 
pozarz�dowe  

Bud�et gminy  2010 -2013 Dane zawarte w analizach, 
ankietach 

1.1.2 Współpraca z uczelniami kieleckimi Gmina Uczelnie 
kieleckie, MOPR, 
Gmina, 
organizacje 
pozarz�dowe 

Bezkosztowe 2010 -2013 Praktyczne wykorzystanie wiedzy 
naukowej, 
Liczba opracowa� 

1.2. System wsparcia na rzecz osób bezrobotnych 
1.2.1. Kursy zawodowe dla bezrobotnych Gmina, MUP, 

pracodawcy 
MUP, MOPR, 
organizacje 
pozarz�dowe  
i inne 

Bud�et pa�stwa. 
fundusze strukturalne 
UE, dotacje i inne 

2010 -2013 Liczba kursów 
Liczba uczestników 

1.2.2. Kursy przekwalifikuj�ce 
 
 
 
 

Gmina, MUP, 
pracodawcy 

MUP, MOPR, 
organizacje 
pozarz�dowe  
i inne 

Bud�et gminy 
fundusze strukturalne 
UE, dotacje i inne 

2010 -2013 Liczba kursów 
Liczba uczestników 

Celem Projektu była promocja integracji społecznej, obejmuj�ca działania zapewniaj�ce równy dost�p do zatrudnienia osobom zagro�onym wykluczeniem społecznym, 
wykluczonym i dyskryminowanym na rynku pracy, a tak�e podwy�szenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie do wej�cia lub powrotu na rynek 
pracy. 
Na realizacj� projektu w 2008 r. O�rodek pozyskał �rodki finansowe w wysoko�ci 1 283 220 zł ze 	wi�tokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, Biuro Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt b�dzie kontynuowany do 2013 r.   
- od marca 2009 r. w ramach projektu systemowego Gminy Kielce/MOPR realizowany jest Program Aktywno�ci Lokalnej skierowany do 104 osób – mieszka�ców bloku 
socjalnego przy ul. Jagiello�skiej 26, ich otoczenia oraz osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawno�ci� intelektualn�, 
- od pa�dziernika 2008 r. w ramach MOPR funkcjonuje Dział ds. 	wiadcze� z Funduszu Alimentacyjnego. 



Strategia Rozwi�zywania Problemów Społecznych Miasta  Kielce na lata 2010-2013 

Opracowanie: Miejski O�rodek Pomocy Rodzinie w Kielcach 
 

84 

1.2.3 Tworzenie partnerstw 
instytucjonalnych dla realizacji 
programów wychodzenia z bezrobocia 

Gmina, MUP, 
MOPR 

MUP, MOPR, 
organizacje 
pozarz�dowe  
i inne 

Bud�et gminy 
fundusze strukturalne 
UE, dotacje i inne 

2010 -2013 Liczba programów 
Liczba uczestników 

1.2.4 Realizacja programów typu: prac 
interwencyjnych, społecznie 
u�ytecznych 

Gmina, MUP, 
MOPR 

MUP, MOPR, 
organizacje 
pozarz�dowe  
i inne 

MUP, Bud�et gminy,  
Fundusz Pracy, 
dotacje i inne 

2010 -2013 Liczba programów 
Liczba uczestników 

1.2.5. Propagowanie wolontariatu 
stanowi�cego pierwszy krok do pracy 
zawodowej  

Gmina  Gmina, MOPR, 
szkoły, 
organizacje 
pozarz�dowe. 

Fundusze strukturalne 
UE, �rodki własne 
gminy, sponsorzy  
i inne 

2010 -2013 Liczba  zrealizowanych projektów 
Liczba uczestników - wolontariuszy 

1.3. System wsparcia na rzecz osób bezdomnych 
1.3.1. Budowanie i realizacja programów 

wychodzenia z bezdomno�ci 
Gmina, MOPR, 
org. pozarz�dowe 

Gmina, MOPR, 
org. pozarz�dowe 

GKRPA, słu�ba 
zdrowia, policja i inne 

2010 -2013 Liczba programów 
Liczba uczestników 

1.4. System wsparcia dla osób uzale�nionych 
1.4.1 Promowanie pozytywnych zmian 

zachowa� i postaw mieszka�ców 
wobec u�ywek 

Gmina, MOPR, 
GKRPA  

Gmina, MOPR,  
szkoły, 
organizacje 
pozarz�dowe 

Fundusze strukturalne 
UE, GKRPA, słu�ba 
zdrowia, policja i inne 

2010 -2013 Liczba programów 

1.4.2 Monitorowanie problemu uzale�nie� na 
terenie gminy 

Gmina MOPR, 
GKRPA 

Gmina, MOPR, 
szkoły, 
organizacje 
pozarz�dowe 

GKRPA, fundusze 
strukturalne UE  i inne 

2010 -2013 Liczba programów,  
 
Liczba rodzin korzystaj�cych  z 
pomocy z powodu uzale�nie�. 
Liczba wniosków skierowanych do 
s�du rejonowego ws leczenia 
odwykowego 

1.4.3 Prowadzenie profilaktycznej 
działalno�ci w zakresie uzale�nie� w 
szczególno�ci dla dzieci i młodzie�y 

Gmina MOPR, 
GKRPA 

Gmina, MOPR, 
szkoły, 
organizacje 
pozarz�dowe 

Fundusze strukturalne 
UE, �rodki własne 
gminy i inne 

2010 -2013 Liczba programów 
Liczba uczestników 

1.4.4 Realizacja programów pomocy osobom 
uzale�nionym (program wczesnej 
interwencji). 

Gmina MOPR, 
GKRPA 

Gmina, MOPR, 
organizacje 
pozarz�dowe 

Fundusze strukturalne 
UE, �rodki własne 
gminy i inne 

2010 -2013 Liczba programów 
Liczba uczestników 

1.4.5 Inicjowanie tworzenia grup 
samopomocy wychodzenia  
z uzale�nie� 

Gmina MOPR, 
GKRPA 

Gmina, MOPR, 
organizacje 
pozarz�dowe 

 �rodki własne gminy i 
inne GKRPA,  
fundusze strukturalne 
UE 

2010 -2013 Liczba grup samopomocy 
Liczba uczestników 
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1.5. Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych 
1.5.1. Tworzenie klubów seniora na terenie 

miasta 
Gmina, org. 
pozarz�dowe 

organizacje 
pozarz�dowe 

Bud�et gminy,  inne 2010 -2013 Liczba klubów seniora 
Liczba uczestników 

1.5.2. Imprezy rekreacyjno-intergracyjne 
�wiadczone w formie uroczysto�ci  
i imprez okoliczno�ciowych 

Gmina  organizacje 
pozarz�dowe 

Bud�et gminy 
fundusze strukturalne 
UE ,  i inne 

2010 -2013 Liczba uroczysto�ci  
i imprez 

1.5.3. Podnoszenie jako�ci i ilo�ci usług 
opieku�czych obejmuj�cych pomoc w 
zaspokajaniu codziennych potrzeb 
�yciowych oraz zapewnienie kontaktu  
z otoczeniem 

MOPR MOPR Bud�et gminy, dotacje 
i inne 

2010 -2013 Liczba opiekunek 
Liczba osób korzystaj�cych  
z opieki 
 

1.5.4.  Współuczestniczenie gminy  
w zapewnieniu usług medycznych w 
celu zwi�kszenia ich dost�pno�ci dla 
osób starszych 

Gmina Gmina, zakłady 
opieki zdrowotnej 

 2010 -2013 Liczba specjalistów  
z którymi nawi�zano współprac� 
Liczba osób starszych 
korzystaj�cych  
z usług 

1.5.5. Usługi transportu specjalistycznego dla 
osób starszych i niepełnosprawnych  

Gmina, organizacje 
pozarz�dowe 

Gmina, 
organizacje 
pozarz�dowe 

Bud�et gminy,   
fundusze strukturalne 
UE dotacje i inne 

2010 -2013 Liczba osób starszych, 
niepełnosprawnych korzystaj�cych  
z usług transportowych 

1.6. Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych 
1.6.1 Prowadzenie pomiaru zasi�gu i rodzaju 

niepełnosprawno�ci w�ród dzieci i 
młodzie�y oraz diagnoza dost�pno�ci 
młodego pokolenia do �wiadcze� i usług 
rehabilitacyjnych. 
 

Gmina, MOPR, 
szkoły 

MOPR, gmina, 
organizacje 
pozarz�dowe, 
parafie, słu�ba 
zdrowia, szkoły 

Fundusze strukturalne 
UE, PFRON, �rodki 
własne gminy 

2010 -2013 Opracowania ilo�ciowe  
i jako�ciowe 

1.6.2 Opracowanie gminnej bazy danych dzieci 
niepełnosprawnych. 

Gmina, MOPR, 
szkoły 

MOPR, gmina, 
organizacje 
pozarz�dowe, 
parafie, słu�ba 
zdrowia,  szkoły 

PFRON, fundusze 
strukturalne UE, 
�rodki własne gminy 

2010 -2013 Opracowanie biuletynu 
informacyjnego dla instytucji 
pomocowych 

1.6.3 Wspieranie grup samopomocowych 
działaj�cych na rzecz dzieci 
niepełnosprawnych. 

Gmina, MOPR, 
szkoły 

MOPR, gmina, 
organizacje 
pozarz�dowe, 
parafie, słu�ba 
zdrowia,  i inne 

Fundusze strukturalne 
UE, PFRON, �rodki 
własne gminy 

2010 -2013 Liczba grup samopomocowych 
Liczba uczestników 

1.6.4 Podejmowanie działa� sprzyjaj�cych 
budowaniu tolerancji u dzieci i młodzie�y 
wobec niepełnosprawno�ci fizycznej i 

gmina Gmina, 
organizacje 
pozarz�dowe 

Fundusze strukturalne 
UE, Bud�et gminy, 
PFRON i inne 

2010 -2013 Liczba zrealizowanych projektów. 
Liczba szkole� 
Liczba uczestników 
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intelektualnej rówie�ników. 
1.6.5 Dostosowanie budynków, pomieszcze� 

dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
gmina Gmina, 

organizacje 
pozarz�dowe 

Bud�et gminy 
fundusze strukturalne 
UE,  PFRON i inne 

2010 -2013 Liczba zrealizowanych projektów. 
Liczba budynków 

1.6.6 Podnoszenie jako�ci i ilo�ci usług 
opieku�czych obejmuj�cych pomoc  
w zaspokajaniu codziennych potrzeb 
�yciowych oraz zapewnienie kontaktu  
z otoczeniem 

MOPR MOPR Bud�et fundusze 
strukturalne UE 
gminy,  dotacje i inne 

2010 -2013 Liczba opiekunek 
Liczba osób korzystaj�cych  
z opieki 

1.6.7 Organizacja szkole� zawodowych dla 
osób niepełnosprawnych 

PUP, PFRON, 
MOPR, gmina 

MOPR, gmina, 
organizacje 
pozarz�dowe 

PUP, MOPR, 
PFRON, fundusze 
strukturalne UE, 
�rodki własne gminy  
i inne 

2010 -2013 Liczba zorganizowanych szkole� 

1.6.8 Organizacja imprez rekreacyjno-
sportowych z udziałem osób 
niepełnosprawnych 

Gmina, MOPR, 
szkoły 

MOPR, gmina, 
organizacje 
pozarz�dowe, 
parafie, słu�ba 
zdrowia, firmy i 
inne 

Fundusze strukturalne 
UE, PFRON, �rodki 
własne gminy 

2010 -2013 Liczba zorganizowanych imprez 

1.6.9 Prowadzenie wypo�yczalni sprz�tu 
rehabilitacyjnego – przeciwdziałanie 
powstania niepełnosprawno�ci 

Gmina  PCK Bud�et gminy, 
sponsorzy, wolontariat 
i inne 

2010 -2013 Liczba punktów 
Liczba osób korzystaj�cych  
z wypo�yczalni 

1.6.10 Organizacja wycieczek, półkolonii dla 
dzieci i młodzie�y z udziałem osób 
niepełnosprawnych 

MOPR Gmina, MOPR, 
szkoły, 
organizacje 
pozarz�dowe, 
słu�ba zdrowia, 
parafie, firmy  
i inni 

Gmina, MOPR, 
szkoły, organizacje 
pozarz�dowe, słu�ba 
zdrowia, parafie, 
fundusze strukturalne 
UE, firmy i inni 

2010 -2013 Liczba zorganizowanych projektów 
% uczestników osób/dzieci 
niepełnosprawnych 

1.7. Zintegrowany system pomocy rodzinom �yj�cym w trudnych warunkach materialnych 
1.7.1. Udzielanie pomocy w postaci zasiłków 

stałych, celowych lub okresowych 
MOPR Gmina, MOPR 	rodki własne, gminy 

oraz dotacje 
2010 -2013 Warto�� udzielonych zasiłków (zł) 

Liczba rodzin korzystaj�cych z 
pomocy 

1.7.2 Usprawnienie pracy socjalnej poprzez 
dokształcanie pracowników w zakresie 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
i specjalistycznych 

Gmina, MOPR Gmina, MOPR, 
organizacje 
pozarz�dowe 

Bud�et gminy,  
Fundusze strukturalne 
UE i inne 

2010 -2013 Liczba zrealizowanych projektów 
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1.7.3 
Współpraca z instytucjami, 
organizacjami pozarz�dowymi, 
Bankiem �ywno�ci, zwi�zkami 
wyznaniowymi, Ko�ciołem w zakresie 
wspierania rodzin �yj�cych w trudnych 
warunkach materialnych. 

Gmina, MOPR Gmina, MOPR, 
organizacje 
pozarz�dowe 

Bud�et gminy 2010 -2013 Warto�� pomocy materialnej 
Liczba osób otrzymuj�cych pomoc 

1.7.4 
Współtworzenie placówek opieku�czo-
wychowawczych wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzie�y. 

Gmina, MOPR Gmina, MOPR, 
organizacje 
pozarz�dowe 

Bud�et gminy,  
fundusze strukturalne 
UE i inne 

2010 -2013 Liczba utworzonych placówek 
Liczba dzieci obj�tych wsparciem 

1.8. Wspieranie rodzin zagro�onych ubóstwem, wykluczeniem i marginalizacj� społeczn� 
1.8.1 

Zapewnienie dzieciom i młodzie�y  
z rodzin ubogich posiłków w szkole, 
wyposa�enia w podr�czniki i przybory 
szkolne oraz wypoczynku letniego. 

Gmina, MOPR Gmina, MOPR, 
organizacje 
pozarz�dowe 

Bud�et gminy,  
i inne 

2010 -2013 Warto�� udzielonych �wiadcze� (zł) 
Liczba dzieci i młodzie�y 
korzystaj�cych z pomocy 

1.8.2 
Budowanie systemu oparcia 
społecznego dla rodzin �yj�cych 
 w ubóstwie. 

Gmina, MOPR Gmina, MOPR, 
organizacje 
pozarz�dowe 

Bud�et gminy,  
fundusze strukturalne 
UE  i inne 

2010 -2013 Liczba zaanga�owanych organizacji 
Liczba uczestników 
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CEL STRATEGICZNY 
II. Tworzenie warunków sprzyjaj	cych umacnianiu instytucji rodziny 

1. Wspieranie 
rodziny/rodziców 
 w ich funkcjach 
opieku�czo-
wychowawczych 
 

2. Promocja idei 
integracji  
i solidarno�ci 
mi�dzypokoleniowej   

3.Tworzenie/rozbudowa 
infrastruktury 
i warunków słu��cych edukacji 
kulturalnej, aktywno�ci sportowej  
i rekreacyjnej młodego pokolenia 

4. Tworzenie warunków 
do organizowania 
aktywnego wypoczynku 
rodzinnego 
 

5. Budowanie systemu 
wsparcia materialnego dla 
rodziny (poza systemem 
pomocy społecznej) 

Realizacja celu w latach 2004 – 2008 
 
W sposób ci�gły realizowane s� zadania słu��ce osi�gni�ciu zakładanych celów. 
- liczne instytucje miejskie oraz organizacje pozarz�dowe realizuj� programy edukacyjne i profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzie�y oraz rodziców, 
- rozwijana jest sie� rodzin zast�pczych, 
- od kilku lat działa w Kielcach Federacja Stowarzysze� Kulturotwórczych - Baza Zbo�owa, która skupia organizacje pozarz�dowe działaj�ce na polu kultury i sztuki. W 
Bazie Zbo�owej organizowane s� bezpłatne warsztaty, koncerty, spektakle, wystawy plastyczne, fotograficzne, pokazy filmów i inne przedsi�wzi�cia artystyczne. Sw� 
ofert� Baza Zbo�owa kieruje dla dzieci, młodzie�y oraz dorosłych mieszka�ców Kielc. 
- w kwietniu 2006 r. został otwarty zmodernizowany stadion piłkarski przy ul. 	ciegiennego 8, 
- oddano do u�ytku wielofunkcyjn� hal� sportow� przy ul. Bocznej 15, która jest kompleksowym centrum aktywnych form turystyki, sportu i rekreacji, 
- w ramach rz�dowego programu „Blisko boisko” otwarto boiska sportowe dla dzieci i młodzie�y przy ul. Wrzosowej, przy SP 33 na osiedlu 	wi�tokrzyskie, przy SP 18 na 
Czarnowie. W roku bie��cym zostanie oddane do u�ytku wielofunkcyjne boisko przy  ul. Wikaryjskiej, 
- otwarto baseny pływackie przy SP 27 na osiedlu Uroczysko i przy SP nr 25 na 	lichowicach. W planach jest budowa basenów przy Zespole Szkół Ogólnokształc�cych nr 
12 przy ul. Kujawskiej oraz przy ZSO nr 16 na Barwinku. Otwarta w sierpniu 2009. 
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l.p. Zadania realizacyjne (działanie) Instytucja 
odpowiedzialna 

Realizatorzy 
ródła finansowania Okres 
realizacji 

Wska�nik 

II. Tworzenie warunków sprzyjaj	cych umacnianiu instytucji rodziny 
2.1. Wspieranie rodziny/rodziców w ich funkcjach opieku�czo-wychowawczych 

2.1.1 Utworzenie punktów poradnictwa 
prawnego, pedagogicznego, 
psychologicznego 

Gmina, MOPR Gmina, MOPR, 
,�rodki 
pomocowe UE  
i inne 

Gmina, fundusze 
strukturalne UE i inne 

2010 -2013 Liczba powstałych punktów 

2.1.2
. 

Szkolenia dla rodzin, spotkania  
i dzielenie si� własnymi 
do�wiadczeniami z gospodarowania 
domowym bud�etem, domem 

MOPR, organizacje 
pozarz�dowe 

MOPR , szkoły i 
inne 

Fundusze strukturalne 
UE i inne 

2010 -2013 Liczba zorganizowanych szkole� 
Liczba zorganizowanych 
warsztatów 
Liczba uczestników 

2.1.3 Spotkania dla dzieci i młodzie�y nt. 
wolontariatu, np. z osobami 
potrzebuj�cymi pomocy, działaj�cymi 
wolontariuszami oraz z autorytetami  

Gmina, MOPR Gmina, MOPR, 
PCK. GKRPA, 
szkoły i inne  

Bud�et gminy, 
 i inne 

2010 -2013 Ilo�� spotka� 
Liczba zainteresowanej 
wolontariatem młodzie�y 

2.2. Promocja idei integracji i solidarno�ci mi�dzypokoleniowej   
2.2.1 Integracja rodziny – wspólne 

�wi�towanie (eucharystia, imprezy, 
spotkania, rozmowy, dyskusje,). 
urodziny, imieniny, jubileusze,  itp 

Gmina,  Ko�ciół Gmina, MOPR, 
organizacje 
pozarz�dowe, 
parafie i inne 

Bud�et gminy,  
fundusze strukturalne 
UE i inne 

2010 -2013 Ilo�� spotka�  
Liczba uczestników 

2.2.2 
Organizowanie pokazów/konkursów 
umiej�tno�ci zawodowych seniorów 
wspólnie z dzie�mi i młodzie�� 

MOPR – Kluby 
Seniora 

Gmina, MOPR, 
organizacje 
pozarz�dowe 

Bud�et gminy, 
fundusze strukturalne 
UE i inne 

2010 -2013 Ilo�� konkursów 
Liczba uczestników 

2.2.3 
Wspieranie ró�norodnych form 
twórczo�ci i ruchu artystycznego osób 
starszych i młodszych 

MOPR – Kluby 
Seniora 

Gmina, MOPR, 
organizacje 
pozarz�dowe 

Bud�et gminy, 
fundusze strukturalne 
UE i inne 

2010 -2013 Ilo�� imprez 
Liczba uczestników 

2.3.Tworzenie/rozbudowa infrastruktury i warunków słu��cych edukacji kulturalnej, aktywno�ci sportowej i rekreacyjnej młodego pokolenia 
2.3.1 Organizowanie wydarze� kulturalnych, 

sportowych i rekreacyjnych  
z aktywnym udziałem społeczno�ci 

Organizacje 
pozarz�dowe, 
gmina  

Szkoły, gmina, 
organizacje 
pozarz�dowe, 

 bud�et własny gminy, 
bud�et organizacji 
pozarz�dowych, 
GKRPA, fundusze 
strukturalne UE, inne 
�rodki 

2010 -2013 Liczba wydarze� 
 
Liczba uczestników 
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2.3.2
. 

Organizowanie konkursów dla 
społeczno�ci gminy np.  osiedle, parafia 
itd. na tematy: najładniejszy balkon, 
ogród, posesja, produkt lokalny. 

Gmina, organizacje 
pozarz�dowe 
 

Gmina 
organizacje 
pozarz�dowe,  
parafia, lokalni 
liderzy i inni 

 bud�et własny gminy, 
bud�et organizacji 
pozarz�dowych, 
inne �rodki 

2010 -2013 Liczba konkursów 
 
Liczba uczestników   
 
 
 

2.3.3 Organizowanie i szkolenie zespołów 
roboczych tematycznych, składaj�cych 
si� z przedstawicieli ró�nych 
organizacji i instytucji, osób 
prywatnych, grup nieformalnych, firm 
prywatnych dla realizacji wspólnych 
inicjatyw. 

Gmina Gmina 
organizacje 
pozarz�dowe 

Bud�et gminy, 
bud�et organizacji 
pozarz�dowych, 
 

2010 -2013 Liczba szkole� 

2.4. Tworzenie warunków do organizowania aktywnego wypoczynku rodzinnego 
2.4.1 Organizowanie/wspieranie otwartych, 

plenerowych imprez kulturalnych  
i sportowo-rekreacyjnych o charakterze 
rodzinnym  i integracyjnym. 

Gmina, organizacje 
pozarz�dowe 
 

Gmina 
organizacje 
pozarz�dowe,   
lokalni liderzy i 
inni 

 bud�et własny gminy, 
bud�et organizacji 
pozarz�dowych, 
inne �rodki, fundusze 
strukturalne UE 

2010 -2013 Liczba konkursów 
 
Liczba uczestników   
 
 

2.4.2 Wspieranie finansowe, merytoryczne  
i organizacyjne inicjatyw 
nieformalnych, które wpływaj� na 
wzrost aktywno�ci  wypoczynku 
rodzinnego 

Gmina Gmina,   
organizacje 
pozarz�dowe 
 i inne 

Fundusze strukturalne 
UE, bud�et gminy  
i inne 

2010 -2013 Liczba inicjatyw 

2.4.3 Organizacja rodzinnych imprez 
integracyjnych o charakterze 
kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym, 
promuj�cych konstruktywne sp�dzanie 
wolnego czasu 

kluby sportowe Gmina, szkoły, 
GKRPA, 
organizacje 
pozarz�dowe 

Bud�et gminy, bud�et 
GKRPA, fundusze 
strukturalne UE i inne 

2010 -2013 Liczba zorganizowanych imprez 
Liczba uczestników 
 
 
 
 

 
2.5. Budowanie systemu wsparcia materialnego dla rodziny (poza systemem pomocy społecznej) 

2.5.1 Szkolenia dla rodzin, spotkania  
i dzielenie si� własnymi 
do�wiadczeniami z gospodarowania 
domowym bud�etem, domem 

MOPR, organizacje 
pozarz�dowe 

MOPR GKRPA, 
szkoły i inne 

Fundusze strukturalne 
UE i inne 

2010 -2013 Liczba zorganizowanych szkole� 
Liczba zorganizowanych 
warsztatów 
Liczba uczestników 

2.5.2 Animowanie działa� samopomocowych 
– promocja wolontariatu młodzie�y 

Organizacje 
pozarz�dowe 

PCK,  GKRPA. 
Szkoły, o�rodki 
zdrowia 

Bud�et gminy, 
Fundusze strukturalne 
UE i inne 

2010 -2013 Liczba działa� na rzecz 
wolontariatu 
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2.5.3 Szkolenie z pozyskiwania �rodków na 
działania: sponsoring, loterie fantowe, 
akcje charytatywne, legalne zbiórki 
pieni�dzy, bilety, aukcja/licytacja, 
koncert; dotacje i granty 

Gmina  Gmina,  
organizacje 
pozarz�dowe,  
i inne 

Gmina, organizacje 
pozarz�dowe 

2010 -2013 Liczba przeprowadzonych szkole�, 
spotka� 
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CEL STRATEGICZNY 
III. Tworzenie warunków sprzyjaj	cych zdrowiu. 

1. Promocja 
zdrowego stylu 
�ycia 

2. Profilaktyka 
uzale�nie� 
 

3. Tworzenie 
zintegrowanego systemu 
opieki zdrowotnej nad 
dzie�mi niepełnosprawnymi 
 

4. Tworzenie warunków dla pełnego 
uczestniczenia osób niepełnosprawnych               
i ich rodzin w �yciu społecznym 
 

5. Tworzenie systemu opieki 
zdrowotnej (geriatrycznej, 
paliatywnej) dla osób starszych 

Realizacja celu w latach 2004 – 2008 
 
Cele operacyjne realizowano poprzez nast�puj�ce działania: 
- w 2005 roku realizowano program „Rozwój/wspieranie działa� promuj�cych zdrowy styl �ycia w�ród mieszka�ców Kielc”, 
- idea trze�wego i zdrowego stylu �ycia propagowana jest poprzez organizacj� w mie�cie imprez sportowych, kulturalno-turystycznych, artystycznych itp. 
- realizowane s� zadania z zakresu ochrony zdrowia publicznego: 
„Program profilaktyki zaka�e� pneumokokowych” (realizowany od 2006 r., obejmuje szczepieniami wszystkie nowo urodzone dzieci, zamieszkałe na terenie Kielce. Dzieci 
szczepione s� szczepionk� Prevenar w 3, 5 i po uko�czeniu 12 miesi�ca �ycia. Program realizowany  jest przez 14 placówek), 
„Program profilaktyki zaka�e� meningokokowych” (realizowany od 2008 roku; przeciw meningokokom szczepione były dzieci z rocznika 1992 oraz rocznik 2007. 
Program realizowany jest przez 14 placówek), 
„Program szczepie� przeciw grypie” (realizowany od 2006 roku; w 2006 i 2007 roku szczepione były osoby powy�ej 65 roku �ycia, w 2008 roku osoby powy�ej 55 lat; 
realizowany przez 11 placówek), 
-  realizowane były programy profilaktyki dentystycznej dla dzieci i młodzie�y: 
„Program profilaktyki próchnicy” (realizowany był w latach 2005-2007 przez 5 placówek. W ramach programu wykonywane były przegl�dy jamy ustnej oraz lakowanie 
z�bów stałych u dzieci do 11 roku �ycia), 
- realizowane były programy z zakresu edukacji zdrowotnej, profilaktyki i rehabilitacji w zakresie chorób układu kr��enia: 
„Program ochrony serca – leczenie nikotynizmu u osób z chorobami układu kr��enia” (realizowany w latach 2004-2007. W ramach programu pacjenci zakwalifikowani 
przez lekarza kardiologa otrzymywali lek pomagaj�cy im rzuci� palenie), 
„Program profilaktyki chorób układu kr��enia i cukrzycy” (realizowany w latach 2004-2007. W ramach programu pacjenci powy�ej 35 roku �ycia mieli wykonywane 
badania przesiewowe: ocena BMI, EKG, pomiar RR, oznaczenie poziomu cholesterolu i cukru we krwi oraz badanie lekarskie, 
„Program wczesnego wykrywania Obturacyjnej Chroby Płuc” (realizowany był w latach 2004-2007. W ramach programu pacjenci powy�ej 35 roku �ycia mieli 
wykonywan� spirometri� oraz badanie lekarskie), 
„Program profilaktyki chorób nowotworowych – rak szyjki macicy” (realizowany w latach 2004 – 2005. W ramach programu wykonywane były badania cytologiczne  
u kobiet), 
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- od 2004 roku realizowane s� zadania przez organizacje pozarz�dowe: 
- 	wi�tokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzie�y, Dorosłym z Cukrzyc� i Innymi Schorzeniami oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy 
w Kielcach realizuj� zadania w ramach profilaktyki zapobiegania cukrzycy. 
- 	wi�tokrzyski Klub AMAZONKI w Kielcach w ramach zadania organizuje spotkania edukacyjne na temat raka gruczołu piersiowego, rozdawane s� ulotki oraz udzielane 
wsparcie wolontariuszek z Klubu, 
- 	wi�tokrzyskie Stowarzyszenie M��czyzn z Chorobami Prostaty GLADIATOR w ramach zadania wykonuje badania przesiewowe z krwi (PSA) oraz organizuje spotkania 
edukacyjne na temat raka prostaty, 
- w kieleckich placówkach o�wiatowych oraz pozao�wiatowych (np. �wietlice �rodowiskowe, kluby młodzie�owe) prowadzone s� ró�norodne programy z zakresu 
profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej: 
PROFILAKTYKA W SZKOLE – programy i warsztaty profilaktyczne „Cukierki”, „Wiem co w trawie piszczy”, „Bariery s� w nas”, „Wszyscy mamy te same prawa”, 
„Debata”, „Co znaczy by� asertywnym”, „Stres”, „Kontakt”, „U�piony umysł”, „Stop”, „Wybierz”, „Spójrz inaczej”. 
PROFILAKTYKA 	RODOWISKOWA – programy profilaktyczne „Veto wobec przemocy, alkoholu i narkotykom”, „Odnale�� siebie plus”, „Na równowa�ni”. 
- 	wi�tokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji przeprowadzało szkolenia w ramach programu profilaktycznego „Veto wobec przemocy, alkoholu i narkotyków oraz 
„Parpusiaki”, 
 - 	CPiE, Zespół Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych prowadzi regularne szkolenia  i spotkania z nauczycielami i rodzicami, 
- w mie�cie powstała sie� placówek wsparcia dziennego: klubów młodzie�owych, �wietlic �rodowiskowych, �wietlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez MOPR, 
	CPiE oraz organizacje pozarz�dowe, 
- podczas imprez profilaktycznych (m.in. festyny, warsztaty, koncerty), organizowanych corocznie w maju w ramach 	wi�tokrzyskich Dni Profilaktyki, mieszka�cy Kielc 
mog� uzyska� informacje o mo�liwo�ci leczenia uzale�nie� na terenie miasta. Ponadto w lokalnych mediach umieszczone s� ogłoszenia o działalno�ci placówek 
profilaktycznych, Telefonów Zaufania, 
- w roku 2005 r. został wydany informator „Tu znajdziesz pomoc  
- w problemach uzale�nie�”,  
- powstał O�rodek Wczesnej Interwencji prowadzony przez Polskie Towarzystwo Osób z Upo�ledzeniem Umysłowym, 
- prowadzone s� grupy wsparcia oraz grupy samopomocy dla rodzin z dzie�mi niepełnosprawnymi, 
- powstał O�rodek Wsparcia Dziennego dla Osób z Chorob� Alzheimera, 
 - utworzono odział dla osób z chorob� Alzheimera w Domu Pomocy Społecznej przy 
 ul. Jagiello�skiej 76, 
- Towarzystwo Dobroczynno�ci oraz Caritas prowadz� wypo�yczalni� sprz�tu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych. 
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l.p. Zadania realizacyjne (działanie) Instytucja 
odpowiedzialna 

Realizatorzy 
ródła finansowania Okres 
realizacji 

Wska�nik 

III. Tworzenie warunków sprzyjaj	cych zdrowiu. 
3.1. Promocja zdrowego stylu �ycia 

3.1.1 Współuczestniczenie Gminy w 
koordynowaniu usługami medycznymi 
w celu zwi�kszenia ich dost�pno�ci 

Gmina Gmina, Słu�ba 
Zdrowia 

Gmina 2010 -2013 Badanie opinii 

3.1.2 Diagnoza potrzeb zdrowotnych i 
opracowanie programu ich realizacji 

Gmina Gmina, Słu�ba 
Zdrowia 

Gmina, GKRPA 2010 -2013 Wska�niki stanu zdrowia 
mieszka�ców 

3.1.3 Promocja zdrowego stylu �ycia Gmina Gmina, Słu�ba 
Zdrowia 

Gmina, GKRPA,  
fundusze strukturalne 
UE 

2010 -2013 Liczba  programów 

3.1.4 Realizacja programów z zakresu 
edukacji zdrowotnej dla dzieci  
i młodzie� 

Gmina Gmina, Słu�ba 
Zdrowia 

Gmina, GKRPA, 
fundusze strukturalne 
UE 

2010 -2013 Liczba programów edukacyjnych 

3.2. Profilaktyka uzale�nie� 
3.2.1 Realizacja programów pomocy osobom 

uzale�nionym (program wczesnej 
interwencji). 

Gmina Gmina, Słu�ba 
Zdrowia 

Gmina, GKRPA, 
fundusze strukturalne 
UE   

2010 -2013 Liczba programów edukacyjnych 

3.2.2 Monitorowanie stanu zdrowia, 
sprawno�ci oraz zachowa� 
zdrowotnych młodego pokolenia. 

Gmina Gmina, Słu�ba 
Zdrowia 

Gmina, GKRPA 2010 -2013 Wska�niki stanu zdrowia 
mieszka�ców 

3.2.3 Opracowanie kierunków i programów 
ochrony zdrowia dzieci i młodzie�y.  

Gmina Gmina, Słu�ba 
Zdrowia 

Gmina 2010 -2013 Liczba programów ochrony zdrowia 

3.2.4 Realizacja zada� z zakresu ochrony 
zdrowia publicznego (higiena, 
szczepienia ochronne, epidemiologia, 
promocja zdrowia itp.) 

Gmina Gmina, Słu�ba 
Zdrowia 

Gmina, NFZ 2010 -2013 Liczba programów zrealizowanych 
programów profilaktycznych 

3.2.5 Realizacja programów promocji 
zdrowia dla uczniów – preferencja dla 
wad postawy, wzroku, uzale�nie�, 
prawidłowego �ywienia 

Gmina Gmina, Słu�ba 
Zdrowia 

Gmina, NFZ 2010 -2013 Liczba programów 
profilaktycznych 

3.2.6 Promocja/realizacja programów 
propaguj�cych zasady bezpiecznego 
zachowania dzieci i młodzie�y na 
ulicy/drodze, w domu, podczas zabawy, 

Gmina Gmina, Słu�ba 
Zdrowia 

Gmina, NFZ 2010 -2013 Liczba programów 
profilaktycznych 
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na wakacjach, w kontaktach z innymi 
lud�mi (atrakcyjne zabawowo-
konkursowe formy realizacji) 

3.2.7 Tworzenie/realizacja programów 
profilaktyki próchnicy dla dzieci  
i młodzie�y 

Gmina Gmina, Słu�ba 
Zdrowia 

Gmina, NFZ 2010 -2013 Liczba programów 
profilaktycznych 

3.2.8 Monitorowanie problemów uzale�nie� 
(alkohol, nikotyna, narkotyki) w�ród 
dzieci i młodzie�y  

Gmina Gmina, Słu�ba 
Zdrowia 

Gmina, GKRPA 2010 -2013 Wska�niki  wielko�ci  problemu 

3.3. Tworzenie zintegrowanego systemu opieki zdrowotnej nad dzie�mi niepełnosprawnymi 
3.3.1 Prowadzenie pomiaru zasi�gu i rodzaju 

niepełnosprawno�ci w�ród dzieci i 
młodzie�y oraz diagnoza dost�pno�ci 
młodego pokolenia do �wiadcze� i 
usług rehabilitacyjnych. 

Gmina Gmina, Słu�ba 
Zdrowia 

Gmina, NFZ 2010 -2013 Wska�niki pomiarów 
 

3.3.2 Opracowanie gminnej bazy danych 
dzieci niepełnosprawnych. 

Gmina Gmina, Słu�ba 
Zdrowia 

Gmina, NFZ 2010 -2013 Opracowanie informatora dla 
instytucji pomocowych 

3.3.3 Wspieranie grup samopomocowych 
działaj�cych na rzecz dzieci 
niepełnosprawnych. 

Gmina Gmina, Słu�ba 
Zdrowia 

Gmina, NFZ 2010 -2013 Liczba inicjatyw 

3.3.4 Podejmowanie działa� sprzyjaj�cych 
budowaniu tolerancji u dzieci i 
młodzie�y wobec niepełnosprawno�ci 
fizycznej i intelektualnej rówie�ników. 

Gmina Gmina, Słu�ba 
Zdrowia 

Gmina, NFZ 2010 -2013 Liczba szkole� 

3.4. Tworzenie warunków dla pełnego uczestniczenia osób niepełnosprawnych  i ich rodzin w �yciu społecznym 
3.4.1 Dostosowanie budynków, pomieszcze� 

dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
Gmina Gmina, 

organizacje 
pozarz�dowe 

Bud�et gminy, 
PFRON, fundusze 
strukturalne UE i inne 

2010 -2013 Liczba zrealizowanych projektów 
Liczba budynków 

3.4.2 Podnoszenie jako�ci i ilo�ci usług 
opieku�czych obejmuj�cych pomoc  
w zaspokajaniu codziennych potrzeb 
�yciowych oraz zapewnienie kontaktu  
z otoczeniem 

MOPR MOPR Bud�et gminy, dotacje 
i inne 

2010 -2013 Liczba opiekunek 
Liczba osób korzystaj�cych  
z opieki 

3.4.3 Organizacja szkole� zawodowych dla 
osób niepełnosprawnych 

MUP, PFRON, 
MOPR, Gmina 

MOPR, MUP 
Gmina, 
organizacje 
pozarz�dowe 

MUP, MOPR, 
PFRON, fundusze 
strukturalne UE �rodki 
własne gminy i inne 

2010 -2013 Liczba zorganizowanych szkole� 

3.4.4 Organizacja imprez rekreacyjno- Gmina, MOPR, MOPR, gmina, Fundusze strukturalne 2010 -2013 Liczba zorganizowanych imprez 
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sportowych z udziałem osób 
niepełnosprawnych 

szkoły organizacje 
pozarz�dowe, 
parafie, słu�ba 
zdrowia, firmy  
i inne 

UE,  PFRON, �rodki 
własne gminy 

3.4.5 Prowadzenie wypo�yczalni sprz�tu 
rehabilitacyjnego – przeciwdziałanie 
powstania niepełnosprawno�ci 

Gmina  PCK Bud�et gminy, 
sponsorzy, wolontariat 
i inne 

2010 -2013 Liczba punktów 
Liczba osób korzystaj�cych  
z wypo�yczalni 

3.4.6 Organizacja wycieczek, półkolonii dla 
dzieci i młodzie�y z udziałem osób 
niepełnosprawnych 

MOPR Gmina, MOPR, 
szkoły, 
organizacje 
pozarz�dowe, 
słu�ba zdrowia, 
parafie, firmy  
i inni 

 2010 -2013 Liczba zorganizowanych projektów 
% uczestników osób/dzieci 
niepełnosprawnych 

3.5. Tworzenie systemu opieki zdrowotnej (geriatrycznej, paliatywnej) dla osób starszych 
3.5.1 Utworzenie zespołów domowej opieki 

dla osób przewlekle i chronicznie 
chorych 

Gmina, organizacje 
pozarz�dowe 

Gmina, 
organizacje 
pozarz�dowe 

Gmina, organizacje 
pozarz�dowe 
 

2010 -2013 Liczba zespołów 
Liczba osób obj�tych opiek� 
permanentn�  

3.5.2 Tworzenie domowych hospicjów Gmina, organizacje 
pozarz�dowe 

Gmina, 
organizacje 
pozarz�dowe 

Gmina, organizacje 
pozarz�dowe 
 

2010 -2013 Liczba osób obj�tych opiek� 
permanentn�  

3.5.3 Inicjowanie tworzenia grup wsparcia Gmina, organizacje 
pozarz�dowe 

Gmina, 
organizacje 
pozarz�dowe 

Gmina, organizacje 
pozarz�dowe 
 

2010 -2013 Liczba grup wsparcia 
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CEL STRATEGICZNY 
IV. Tworzenie godnych warunków zamieszkania. 

 

1. Bank danych  
o potrzebach 
mieszkaniowych  
i ich zasobach 

2.Zwi�kszenie 
zasobów lokali 
socjalnych 

3. Zapobieganie 
utrwalaniu 
 i poszerzaniu 
zjawiska 
bezdomno�ci na 
terenie miasta 

4. Poprawa wizerunku miasta 
poprzez poprawienie stanu 
technicznego  
i standardu istniej�cej 
zabudowy 
 i jej otoczenia 

5. Ochrona osób 
niepełnosprawnych 
i chorych 

6. Usprawnienie zarz�dzania 
zasobami mieszkaniowymi 

Realizacja celu w latach 2004 – 2008 
 
- w mie�cie na bie��co monitorowane s� potrzeby mieszkaniowe, 
- na rozwi�zanie problemu mieszkaniowego oczekuje obecnie 1497 wnioskodawców (stan na 30 czerwca 2008 r.); 
- lokale odzyskiwane przez Miasto w wyniku naturalnego ruchu ludno�ci zasiedlane s� przez osoby znajduj�ce si� na li�cie osób oczekuj�cych na mieszkanie, osoby 
bezdomne oraz w wyniku realizacji wyroków s�dowych o eksmisji. Ł�cznie w latach 2004-2008 mieszkania socjalne przyznano 132 osobom z wyrokami 
eksmisyjnymi; 
- 57 rodzin zamieszkuj�cych w budynkach wył�czonych z u�ytkowania otrzymało mieszkania z mieszkaniowego zasobu gminy, 
- przyznawane s� lokale mieszkalne osobom uprawnionym zamieszkuj�cym w budynkach, które wyburzane s� ze wzgl�du na zły stan techniczny. 
- zwi�kszenie zasobu mieszkaniowego nast�piło poprzez inwestycje Miasta w zakresie budownictwa mieszkaniowego w latach 2005-2008. 
- w celu sfinansowania adaptacji budynku przy ul. Jagiello�skiej 26  Kielce przyst�piły do programu opracowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, celem którego była pomoc finansowa dla gmin na pokrycie cz��ci  kosztów przedsi�wzi�� polegaj�cych na adaptacji 
budynków na cele mieszkalne. W zwi�zku z zawart� umow� nr 31/333/2005 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na modernizacj� budynku przy ul. 
Jagiello�skiej 26 na lokale socjalne Kielce otrzymały  875.000 zł; 
- zako�czono budow� bloku przy ul. Piekoszowskiej 57, w którym we wrze�niu 2009 r. powstan� 54 nowe mieszkania; 
- w budynkach nowo wybudowanych lub adaptowanych na cele mieszkalne, na parterze znajduj� si� lokale dla osób niepełnosprawnych maj�cych trudno�ci  
z samodzielnym poruszaniem si�. Osobom poruszaj�cymi si� na wózkach inwalidzkich lub ze znacznym stopniem niepełnosprawno�ci zostały przyznane lokale  
w budynkach przy ul. Jagiello�skiej 26, Jagiello�skiej 60a, Górników Staszicowskich 20a i Piekoszowskiej 57;  
W budynkach przy ul. 	ciegiennego równie� znajd� si� lokale przystosowane dla osób niepełnosprawnych; 
- został uchwalony wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013; 
- opracowano zasady polityki czynszowej oraz warunki obni�ania czynszu dla najemców mieszka� komunalnych, znajduj�cych si� w trudnej sytuacji materialnej; 
- opracowano ogólne zało�enia Programu zamiany lokali; 
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l.p. Zadania realizacyjne (działanie) Instytucja 
odpowiedzialna 

Realizatorzy 
ródła finansowania Okres 
realizacji 

Wska�nik 

IV. Tworzenie godnych warunków zamieszkania. 
4.1. Bank danych o potrzebach mieszkaniowych i ich zasobach 

4.1.1 Pomoc mieszka�com w poprawie 
warunków zamieszkania (doradztwo, 
dofinansowanie) 

Gmina Gmina, MOPR Gmina 2010 -2013 Liczba programów 

4.1.2 Diagnozowanie potrzeb 
mieszkaniowych 

Gmina Gmina Gmina 2010 -2013 Ewidencja potrzeb mieszkaniowych 

4.1.3 Tworzenie mieszka� chronionych 
interwencyjnych dla osób w sytuacji 
kryzysowej 

Gmina Gmina, MOPR Gmina 2010 -2013 Liczba mieszka� chronionych 

4.2.Zwi�kszenie zasobów lokali socjalnych 
4.2.1 Pozyskiwanie pojedynczych  mieszka� 

socjalnych na rynku mieszkaniowym 
Gmina Gmina, MOPR Gmina 2010 -2013 Liczba mieszka� socjalnych 

4.2.2 Monitorowanie istniej�cych mieszka� 
socjalnych pod wzgl�dem 
bezpiecze�stwa i warunków �ycia 

Gmina Gmina MOPR Gmina 2010 -2013 Rejestrowanie zagro�e� i reakcji na 
nie odpowiednich słu�b 

4.3. Zapobieganie utrwalaniu i poszerzaniu zjawiska bezdomno�ci na terenie miasta 
4.3.1 Zabezpieczanie schronienia osobom 

bezdomnym w hotelach i schroniskach 
Gmina Gmina, MOPR, 

CARITAS 
Gmina, fundusze 
strukturalne UE 

2010 -2013 Liczba hosteli i schronisk 

4.4. Poprawa wizerunku miasta poprzez poprawienie stanu technicznego i standardu istniej�cej zabudowy 
4.4.1 Nadzór nad stanem technicznym 

zasobów komunalnych miasta 
Gmina Gmina  Gmina 2010 -2013 Liczba zasobów komunalnych 

obj�tych specjalnym  nadzorem 
4.4.2 Rewitalizacja istniej�cych zasobów 

komunalnych miasta 
Gmina Gmina, org. 

pozarz�dowe 
Gmina 2010 -2013 Liczba odnowionych zasobów 

mieszkaniowych 
4.5. Ochrona osób niepełnosprawnych i chorych 

4.5.1 Tworzenie mieszka� chronionych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi 

Gmina Gmina Gmina, MOPR 2010 -2013 Liczba mieszka� chronionych 

 
 
 

- od 2004 r. MOPR prowadzi mieszkania chronione dla osób chorych psychicznie, 
- Dział ds. Dodatków Mieszkaniowych MOPR obejmuje rocznie ponad 8 000 gospodarstw domowych pomoc� w formie dodatków mieszkaniowych, 
- w 2008 r. Caritas uruchomił mieszkania chronione (preadaptacyjne) dla osób wychodz�cych z bezdomno�ci. 
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CEL STRATEGICZNY  
V. Tworzenie warunków rozwoju kapitału ludzkiego 

 

1. 
Upowszechnienie 
kształcenia na 
poziomie 
podstawowym  
i �rednim 
 

2. Tworzenie 
spójnego, 
wielopoziomowego 
systemu kształcenia 
 

3. Wzrost liczby 
mieszka�ców  
z wykształceniem 
wy�szym 
 

4. Wzbogacanie standardowej oferty 
dydaktycznej programami edukacyjnymi 
wspieraj�cymi rozwój i potencjał dzieci  
i młodzie�y na wszystkich poziomach 
kształcenia 

5. Działania w 
zakresie 
kształcenia 
ustawicznego 

6. 
Dostosowanie 
systemu 
edukacji  
do potrzeb 
rynku pracy 

Realizacja celu w latach 2004 – 2008 
 
- od 2004 r. MOPR realizuje „Program na rzecz społeczno�ci romskiej w Polsce” w oparciu o dotacj� z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministerstwa Spraw 
Wewn�trznych i Administracji. W ramach Programu funkcjonuj� 2 projekty: projekt „Zintegrowana, kompleksowa pomoc edukacyjna dla dzieci pochodz�cych z rodzin 
romskich”  oraz  projekt „Asystenci Romscy”,  
Celem Projektów jest poprawa stanu edukacji w�ród dzieci romskich i doprowadzenie do ich pełnego uczestnictwa w �yciu społecznym oraz zniwelowanie ró�nic dziel�cych t� 
grup� etniczn� od reszty społecze�stwa. 
W latach 2004-2008 Projektami obj�to ł�cznie 234 rodziny romskie, udzielaj�c im wsparcia na kwot� ł�czn� 327 700 złotych (zakup podr�czników, przyborów szkolnych, mebli 
– biurek, krzeseł, remont mieszka�, finansowanie wypoczynku letniego itp.), 
Program na rzecz społeczno�ci romskiej w Polsce „Pomoc edukacyjna dla dzieci z rodzin romskich” 
- wprowadzona została Matura  Mi�dzynarodowa w Liceum Ogólnokształc�cym im. J. Słowackiego, 
- we wszystkich placówkach wsparcia dziennego i placówkach opieku�czo-wychowawczych udzielane s� dzieciom korepetycje prowadzone przez wolontariuszy lub kadr� 
placówek, 
- w 2008 r. powstał w Kielcach Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im Jana Kochanowskiego, 
- corocznie odbywaj� si� w mie�cie Festiwale Nauki, 
- w 2008 r. 	wi�tokrzyska Wojewódzka Komenda OHP przygotowała projekty: 
na budow� Centrum Edukacji Zawodowej Młodzie�y, które organizowa� b�dzie kształcenie młodzie�y od klas gimnazjalnych z klasami przysposabiaj�cymi do pracy oraz w 
szkołach dla dorosłych z uwzgl�dnieniem przygotowania zawodowego, 
Projekt „Moje kwalifikacje – moim atutem”, który dotyczy aktywizacji młodzie�y w wieku 18-25 lat, zagro�onej wykluczeniem społecznym, poprzez uzyskanie lub 
podwy�szenie kwalifikacji 90 osób w 4 zawodach, 
- od wielu lat działa w Kielcach Uniwersytet III Wieku, 
- na terenie klubów seniora dla osób starszych prowadzone s� zaj�cia z zakresu obsługi komputera, Internetu, zaj�cia j�zyków obcych. 
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l.p. Zadania realizacyjne (działanie) Instytucja 
odpowiedzialna 

Realizatorzy 
ródła finansowania Okres 
realizacji 

Wska�nik 

V. Tworzenie warunków rozwoju kapitału ludzkiego 
5.1. Upowszechnienie kształcenia na poziomie podstawowym i �rednim 

5.1.1 Stała modernizacja bazy o�wiatowej  
i placówek kulturotwórczych 

Gmina  Gmina, szkoły, 
organizacje 
pozarz�dowe 

Bud�et gminy, 
fundusze strukturalne 
UE, dotacje i inne 

2010 -2013 Liczba  modernizowanych obiektów 
 

5.1.2 Doposa�enie szkół w nowoczesny 
sprz�t i �rodki dydaktyczne 

Gmina  Gmina, szkoły, 
organizacje 
pozarz�dowe 

Bud�et gminy, 
fundusze strukturalne 
UE i inne 

2010 -2013 Liczba sprz�tu i �rodków 
dydaktycznych 

5.1.3 Rozwijanie/wspieranie bazy 
materialnej, intelektualnej  
i organizacyjnej słu��cej wdra�aniu idei 
społecze�stwa informacyjnego, w tym 
przede wszystkim 
wprowadzania/wykorzystywania 
technik informatycznych  
i Internetu w dydaktyce 
 

Gmina  Gmina, szkoły, 
organizacje 
pozarz�dowe 

Bud�et gminy, 
fundusze strukturalne 
UE i inne 

2010 -2013 Liczba kursów, szkole� 
Liczba uczestników 

5.1.4 Tworzenie sieci �wietlic 
�rodowiskowych  dla dzieci  
i młodzie�y  

Szkoły, organizacje 
pozarz�dowe 

Placówki 
o�wiatowe, 
organizacje 
pozarz�dowe  
i inne 

Bud�et gminy, bud�et 
MOPR  i inne, 
fundusze strukturalne 
UE 

2010 -2013 Liczba placówek 
Liczba uczestników  

5.2. Tworzenie spójnego, wielopoziomowego systemu kształcenia 
5.2.1 Prowadzenie efektywnych programów 

profilaktycznych i edukacyjnych 
wspieraj�cych wychowanie dzieci  
i młodzie�y 

     

- w IV 2008 r. powstał Kielecki Inkubator Technologiczny, jednostka bud�etowa Miasta Kielce, która wspiera funkcjonowanie nowo utworzonych innowacyjnych firm, 
- Miasto Kielce/ Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta realizował i realizuje projekty słu��ce aktywizacji  gospodarczej mieszka�ców Kieleckiego Obszaru 
Metropolitalnego, np.: 
•„Jestem przedsi�biorczy – mam firm�”, 
•„Mi�dzynarodowe standardy Biznesu”, 
•„Partner Centrum Obsługi Inwestora”. 
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5.2.2 Upowszechnienie edukacji 
przedszkolnej poprzez wzmocnienie 
istniej�cych placówek oraz stworzenie  
i prowadzenie nowych form 
wychowania przedszkolnego 

Gmina  Placówki 
o�wiatowe, 
organizacje 
pozarz�dowe 
 i inne 

Bud�et gminy, 
fundusze strukturalne 
UE i inne 

2010 -2013 Liczba oddziałów 
% dzieci  
w wieku 3 -5 lat obj�tych 
wychowaniem przedszkolnym 

5.2.4 Prowadzenie zaj�� dydaktyczno-
wyrównawczych dla dzieci  
z deficytami rozwojowymi 

Szkoły Placówki 
o�wiatowe, 
organizacje 
pozarz�dowe  
i inne 

Bud�et gminy, bud�et 
MOPR fundusze 
strukturalne UE,  
i inne 

2010 -2013 Liczba zaj�� 
Liczba uczestników 

5.2.5 Wymiana mi�dzynarodowa dzieci i 
młodzie�y w wieku szkolnym 

Gmina, szkoły Placówki 
o�wiatowe, 
organizacje 
pozarz�dowe  
i inne 

Bud�et gminy, 
fundusze strukturalne 
UE 

2010 -2013 Ilo�� podpisanych lub trwaj�cych 
umów 

5.2.6 Edukacja ekologiczna młodego 
pokolenia 

Gmina  Gmina, szkoły, 
PO KL 
organizacje 
pozarz�dowe 

Bud�et gminy, 
fundusze strukturalne 
UE i inne 

2010 -2013 Liczba spotka� edukacyjnych 
Liczba uczestników 

5.3. Wzrost liczby mieszka�ców z wykształceniem wy�szym 
5.3.1 Wł�czenie w proces edukacji  

i wychowania lokalnych autorytetów 
Gmina Placówki 

o�wiatowe, 
organizacje 
pozarz�dowe 

Bud�et gminy, 
fundusze strukturalne 
UE i inne 

2010-2013 Liczba spotka� edukacyjnych 
Liczba uczestników 

5.3.2 Wdra�anie programów rozwojowych 
szkół ukierunkowanych w 
szczególno�ci na umiej�tno�ci 
kluczowe (ITC, j�zyki obce, nauki 
przyrodnicze) 

Szkoły  Placówki 
o�wiatowe, 
organizacje 
pozarz�dowe 

Bud�et gminy, 
fundusze strukturalne 
UE i inne 

2010 -2013 Liczba zaj�� 
Liczba uczestników 

5.3.3 Promocja i wspieranie uzdolnionych 
uczniów 

Gmina  Gmina, szkoły, 
organizacje 
pozarz�dowe 

Bud�et gminy, 
fundusze strukturalne 
UE, dotacje i inne 

2010 -2013 Liczba uczniów 

5.4. Wzbogacanie standardowej oferty dydaktycznej programami edukacyjnymi wspieraj�cymi rozwój i potencjał dzieci i młodzie�y na wszystkich poziomach kształcenia 
5.4.1 Doskonalenie kadry pedagogicznej 

uwzgl�dniaj�ce nowoczesne techniki i 
potrzeby rozwojowe społeczno�ci 
lokalnej. 

Gmina  Gmina, szkoły, 
organizacje 
pozarz�dowe 

Bud�et gminy, 
fundusze strukturalne 
UE, dotacje i inne 

2010 -2013 Liczba kursów 
Liczba uczestników 

5.4.2 Organizowanie warsztatów Gmina  Gmina, szkoły, Bud�et gminy, 2010 -2013 Liczba warsztatów 
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psychologicznych dla dzieci  
i młodzie�y oraz rodziców z zakresu 
komunikacji, twórczego radzenia sobie 
ze stresem, rozwi�zywania problemów 

organizacje 
pozarz�dowe 

fundusze strukturalne 
UE, dotacje i inne 

Liczba uczestników 

5.5. Działania w zakresie kształcenia ustawicznego 
5.5.1 Promowanie idei „uczenia si� przez 

całe �ycie” 
Gmina  Gmina, szkoły, 

organizacje 
pozarz�dowe 

Bud�et gminy �rodki 
pomocowe UE, 
dotacje i inne 

2010 -2013 Liczba kursów 
Liczba uczestników 

5.6. Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy 
5.6.1 Analiza runku pracy pod k�tem potrzeb 

kwalifikacji edukacyjnych 
absolwentów 

Gmina  Gmina, szkoły, 
organizacje 
pozarz�dowe 

Bud�et gminy �rodki 
pomocowe UE, 
dotacje i inne 

2010 -2013 Publikacja wyników bada� 

5.6.2 Poradnictwo/informacja na temat 
oczekiwa� pracodawców, potrzeb  
i mo�liwo�ci rynku pracy 

Gmina  Gmina, szkoły, 
organizacje 
pozarz�dowe 

Bud�et gminy �rodki 
pomocowe UE, 
dotacje i inne 

2010 -2013 Liczba punktów informacyjnych 
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CEL STRATEGICZNY 
VI. Promowanie zatrudnienia i przedsi�biorczo�ci. 

1. Kształtowanie 
postaw 
adaptacyjno�ci  
i mobilno�ci na 
rynku pracy 

2. Stworzenie 
systemu wsparcia 
młodzie�y 
wchodz�cej na 
rynek pracy 

3. 
Ograniczenie 
skali 
nielegalnego 
zatrudnienia 

4. Tworzenie 
systemu 
wsparcia na 
rzecz osób 
bezrobotnych 
i poszukuj�cych 

5. Zwi�kszenie uczestnictwa  
w zatrudnieniu osób zagro�onych 
wykluczeniem i wykluczonych  
z rynku pracy                                                                     

6. Zwalczanie 
dyskryminacji na 
rynku pracy 

7. 
Wzmacnianie 
instytucji 
rynku pracy 

Realizacja celu w latach 2004 – 2008 
- regularnie dofinansowywane s� tworzone i istniej�ce miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych ze �rodków PFRON w ramach realizacji ustawy o rehabilitacji społecznej, 
zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
- w oparciu o porozumienie z Oddziałem 	wi�tokrzyskim PFRON zrealizowano „Program wyrównywania ró�nic mi�dzy regionami”, w ramach którego udzielono pomocy 
finansowej pracodawcom na wyposa�enie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz pomocy finansowej na likwidacj� barier transportowych, tj. zakup 9-osobowego 
samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Beneficjentem �rodków było 	wi�tokrzyskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych, 
- realizowany jest Program „Osoby niepełnosprawne w słu�bie publicznej”, w ramach którego utworzono 8 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, w tym w MOPR, 
Urz�dzie Miasta, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiello�skiej i Sobieskiego, 
- na terenie miasta utworzony został Kielecki Dom pod Fontann� – o�rodek wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzony przez 	wi�tokrzyski Zespół 
Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego. Realizuje on - w oparciu o mi�dzynarodowe standardy - Model Zatrudnienia Przej�ciowego, który stwarza osobom chorym 
psychicznie szans� podj�cia pracy lub powrotu na rynek pracy. 
W okresie od stycznia 2006 do marca 2008 w ramach Projektu Partnerskiego „Twarz� w twarz z rynkiem pracy –Model Zatrudnienia Przej�ciowego” 23 osoby sprawdziły 
swoje umiej�tno�ci zawodowe i społeczne w ramach 15 cykli ZP w Kielcach: 
Obecnie miejsca ZP istniej� w: Studiu Teatralno-Muzycznym „Jazz – Club”, Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach oraz w kwiaciarni „Pod Zegarem”  
w Kielcach.  
- Towarzystwo Pomocy im. �w. Brata Alberta Zarz�d Główny w partnerstwie z Caritas Diecezj� Kieleck� oraz Powiatowym Urz�dem Pracy realizował projekt „Wyprowadzi� 
na prost�”, maj�cy na celu aktywizacj� zawodow� i społeczn� osób bezdomnych i zagro�onych bezdomno�ci�.  
W ramach projektu został utworzony Punkt Aktywizacji Bezrobotnych Punkt Aktywizacji Bezrobotnych (PAB), który organizował spotkania indywidualne z akompaniatorem, 
warsztaty motywacyjne i grupy wsparcia, wsparcie specjalistów (psycholog, terapeuta, prawnik), pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, bezpo�redni dost�p do 
komputera i urz�dze� biurowych, szkolenia komputerowe, poradnictwo zawodowe, kurs komputerowy, kurs obsługi kas fiskalnych. 
- w harmonogramie wielu realizowanych przez MOPR i organizacje pozarz�dowe projektów skierowanych do osób bezrobotnych uj�te s� zagadnienia dot. prawa pracy 
(projekty  realizowane we współpracy z Pa�stwow� Inspekcj� Pracy), 
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- �cisła współpraca z Powiatowym Urz�dem Pracy instytucji uczestnicz�cych w rozwi�zywaniu problemów społecznych w Kielcach pozwoliła na podj�cie skoordynowanych 
działa� i uruchomienia specjalnych programów pozwalaj�cych w du�ym stopniu na ograniczenie zjawiska bezrobocia w mie�cie, równie� o charakterze profilaktycznym: 
•program Phare 2002 SSG RZL, projekt dotycz�cy „Promocji zatrudnienia w�ród młodzie�y” pod nazw� „Aktywni młodzi”. Ogólna warto�� projektu wyniosła 345.931 euro. 
Projekt trwał do 31.07.2005 roku. 
•projekt „Wygra� przyszło��” w ramach Działania 1.3 SPO RZL, który był wdra�any na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej pomi�dzy Wojewódzkim Urz�dem 
Pracy w Kielcach a Powiatowym Urz�dem Pracy w Kielcach aneksów.  
Osoby, które  brały odział w projekcie skorzystały z nast�puj�cych form wsparcia: 
•subsydiowanie zatrudnienie (prace interwencyjne),  
•przygotowanie zawodowe, 
•szkolenia,  
•jednorazowe �rodki na podj�cie działalno�ci gospodarczej, 
•poradnictwo zawodowe i po�rednictwo pracy.  
Od pocz�tku realizacji projektu, tj. od kwietnia 2005 do grudnia 2005 r. działaniami aktywizuj�cymi obj�to wi�ksz� grup� 1346 osób ni� z 1200 zaplanowanych na cały okres 
realizacji projektu (w tym kobiet 657 i 689 m��czyzn), z czego zatrudnienie podj�ło 237 osób i kontynuowało 121 osób. 
Formy wsparcia oferowane bezrobotnym w ramach projektu to: 
– prace interwencyjne – z tej formy wsparcia skorzystało 268 osób, 
– przygotowanie zawodowe - 176 osób, 
– szkolenia –329 osób, 
– jednorazowe �rodki na podj�cie działalno�ci gospodarczej - 148 osób, 
– poradnictwo i doradztwo zawodowe – 205 osób, 
– po�rednictwo pracy - 440 osób, 
Wydatki zwi�zane z realizacj� projektu wyniosły 3.011.823,97 zł. 
•projekt „Szansa na sukces” ramach SPO RZL Działanie 1.3. „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” realizowany w latach 2006-2007.  
Osi�gni�to nast�puj�ce rezultaty: 
- zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez 613 osób, z czego zatrudnienie w ci�gu trzech miesi�cy podj�ło 173 osoby 
- zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych 380 osób i podj�cie zatrudnienia przez 120 osób, 
- podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 68 osób, 
- rozpocz�cie działalno�ci gospodarczej w ramach przyznanych dotacji przez 423 osoby. 
•projekt „Aktywna młodzie�” w ramach SPO RZL Działanie 1.2. realizowany od 01.01.2006-31.12.2007 r. 
 Działaniami aktywizuj�cymi obj�to 5020 osób.  
- prace interwencyjne - 83 osoby, z czego 12 kontynuuje zatrudnienie po zako�czeniu projektu, 
- sta�e – 3617,  
- szkolenia zawodowe - 755 osób. 
•projekt „Daj sobie szans�” w ramach SPO RZL Działanie 1.5. realizowany od 01.02.2007-21.03.2008 r. 
 Ze szkole� - warsztatów zawodowych dla osób zagro�onych wykluczeniem społecznym skorzystało 507 osób. 
- z  poradnictwa zawodowego skorzystało 200 osób,  
- ze szkole� podnosz�cych kwalifikacje zawodowe skorzystało 367 osób, 
- w pracach interwencyjnych uczestniczyło 86 osób. 
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• projekt „Twoja przyszło��” w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL  
Osoby, które  bior� udział w projekcie skorzysta� mog� z nast�puj�cych form wsparcia: 
- usługi po�rednictwa pracy ułatwiaj�ce podj�cie odpowiedniego zatrudnienia; 
- usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa zawodowego zorientowanego na pomoc w podj�ciu aktywno�ci zawodowej; 
- sta�e i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy umo�liwiaj�ce zdobycie udokumentowanego do�wiadczenia zawodowego i nowych kwalifikacji; 
- subsydiowane zatrudnienie umo�liwiaj�ce zdobycie udokumentowanego do�wiadczenia oraz zaistnienie na rynku pracy; 
- szkolenia umo�liwiaj�ce nabycie nowych umiej�tno�ci i udokumentowanie kwalifikacji; 
- jednorazowe �rodki na podj�cie działalno�ci gospodarczej.  
Od pocz�tku realizacji tj. projektu od 01.01.2008r działaniami aktywizuj�cymi obj�to grup� 2785 osób (w tym kobiet 1719 i 1066 m��czyzn). 
• projekt „Drogowskaz kariery” realizowany w ramach PO KL, Poddziałanie 6.1. w okresie 01.04.2008r.-30.10.2009 r. Celem głównym projektu jest wzmocnienie i rozwój 
publicznych słu�b zatrudnienia w celu zwi�kszenia aktywizacji osób bezrobotnych. 
W Projekcie we�mie udział 60 osób: 20 nowo zatrudnionych (9 po�redników pracy, 11 doradców zawodowych) oraz 40 pracowników kluczowych publicznych słu�b 
zatrudnienia z Powiatowego Urz�du Pracy w Kielcach (po�rednicy pracy, doradcy zawodowi, specjali�ci do spraw rozwoju zawodowego, specjali�ci do spraw programów, 
powiatowi asystenci EURES oraz liderzy klubów pracy). 
W 2008 r. zostali  oni obj�ci nast�puj�cymi szkoleniami: 
• Ustawa o promocji zatrudnienia 
• ABC po�rednictwa pracy 
• Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa – podstawowe zagadnienia 
• Standardy i warunki prowadzenia poradnictwa zawodowego oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy 
• Dokumentowanie �cie�ki aktywizacyjnej bezrobotnego 
• Dokumentowanie �cie�ki aktywizacji zawodowej zgodnie ze standardami, 
• PO KL – projektowanie, zarz�dzanie 
- od stycznia 2009 r. działa Miejski Urz�d Pracy 
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l.p. Zadania realizacyjne (działanie) Instytucja 
odpowiedzialna 

Realizatorzy 
ródła finansowania Okres 
realizacji 

Wska�nik 

VI. Promowanie zatrudnienia i przedsi�biorczo�ci 
6.1. Kształtowanie postaw adaptacyjno�ci i mobilno�ci na rynku pracy 

6.1.1 Promocja samozatrudnienia oraz 
ułatwienie warunków rozpocz�cia 
pracy na własny rachunek 

Gmina , MUP Gmina, MUP Bud�et pa�stwa, PO 
KL, �rodki pomocowe 
UE, dotacje i inne 

2010 -2013 Liczba spotka� informacyjnych 

6.1.2 Organizacja corocznych konkursów na 
najlepsze przedsi�biorstwo oraz 
najlepszy produkt gminy z nadawaniem 
tytułu przez prezydenta miasta 

Gmina, org. 
pozarz�dowe 

Gmina  Bud�et miasta,dotacje 
i inne 

2010 -2013 Liczba wyró�nionych 
przedsi�biorstw 

6.1.3 Wspieranie wprowadzania do 
gimnazjum i szkoły podstawowej 
autorskich programów z zakresu 
kształtowania cech przedsi�biorczych 
realizowanych w formie ró�norodnych 
zabaw, konkursów, gier symulacyjnych 
i warsztatów 

Gmina , szkoły Gmina Bud�et pa�stwa, PO 
KL, �rodki pomocowe 
UE, dotacje i inne 

2010 -2013 Liczba programów edukacyjnych 

6.2. Stworzenie systemu wsparcia młodzie�y wchodz�cej na rynek pracy 
6.2.1 Propagowanie wolontariatu 

stanowi�cego pierwszy krok do pracy 
zawodowej albo jej uzupełnienie 

Gmina, MUP  Gmina, MOPR, 
szkoły, 
organizacje 
pozarz�dowe 

PO KL, �rodki własne 
gminy, sponsorzy  
i inne 

2010 -2013 Liczba  zrealizowanych projektów 
Liczba uczestników - wolontariuszy 

6.2.2 Organizacja szkole� i doradztwa 
dotycz�cego zakładania własnego 
biznesu 

Gmina, MUP  Gmina,  
organizacje 
pozarz�dowe 

PO KL, �rodki własne 
gminy, sponsorzy  
i inne 

2010 -2013 Liczba  zrealizowanych szkole� 
Liczba uczestników 

6.2.3 Organizowanie pracy i edukacji osób 
młodocianych np. przy współpracy 
 z OHP 

Gmina, OHP Gmina, OHP, 
szkoły, 
organizacje 
pozarz�dowe 

PO KL, �rodki własne 
gminy, sponsorzy  
i inne 

2010 -2013 Liczba  zrealizowanych projektów 
Liczba uczestników  

6.3. Ograniczenie skali nielegalnego zatrudnienia 
6.3.1 Kontrole Pa�stwowej Inspekcji Pracy PIP PIP Bud�et  Liczba przeprowadzonych kontroli 

6.4. Tworzenie systemu wsparcia na rzecz osób bezrobotnych 
6.4.1 Systematyczne badanie potrzeb 

szkoleniowych osób bezrobotnych 
Gmina, uczelnie, 
PUP 

MUP fundusze strukturalne 
UE, �rodki własne 
gminy, sponsorzy  
i inne 

2010 -2013 Liczba opracowa� diagnostycznych 

6.4.2 Wdra�anie umów w zakresie szkole� Gmina, MUP, Gmina, MUP, Gmina, MUP, 2010 -2013 Ilo�� szkole� 
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pomi�dzy Miejskim Urz�dem Pracy, 
bezrobotnym i pracodawc� jako 
efektywnej formy współpracy, 
umo�liwiaj�cej zaspokojenie potrzeb 
osób poszukuj�cych pracy oraz firm 
poszukuj�cych odpowiednio 
przeszkolonego pracownika 

pracodawcy pracodawcy pracodawcy 

6.4.3 Organizacja kierunkowych kursów 
zawodowych 

Gmina, MUP, 
pracodawcy 

Gmina, MUP, 
pracodawcy 

Gmina, MUP, 
fundusze strukturalne 
UE,  pracodawcy 

2010 -2013 Ilo�� kursów zawodowych 

6.5. Zwi�kszenie uczestnictwa w zatrudnieniu osób zagro�onych wykluczeniem i wykluczonych z rynku pracy                                                                                                                              
6.5.1 Współpraca z Miejskim Urz�dem Pracy 

w zakresie organizowania umów 
pomi�dzy młodymi mieszka�cami 
gminy a pracodawcami – zdobywanie 
do�wiadczenia zawodowego. 

Gmina, MUP, OHP Gmina, OHP, 
szkoły, 
organizacje 
pozarz�dowe 

PO KL, �rodki własne 
gminy, sponsorzy  
i inne 

2010 -2013 Liczba  zrealizowanych umów 
Liczba uczestników  

6.5.2 Organizacja we współpracy z 
pracodawcami prac krótkoterminowych 
(np. na zast�pstwo, wolontariat) dla 
osób z grup zagro�onych 
wykluczeniem społecznym, 
bezrobotnych i poszukuj�cych pracy 

Gmina, OHP, 
MOPR 

Gmina, OHP, 
MOPR, szkoły, 
organizacje 
pozarz�dowe 

PO KL, �rodki własne 
gminy, sponsorzy  
i inne 

2010 -2013 Liczba  zrealizowanych projektów 
Liczba uczestników  

6.5.3 Organizacja warsztatów i szkole� 
aktywizuj�cych dla osób z grup 
zagro�onych wykluczeniem 
społecznym 

Gmina,  MOPR Gmina, MOPR, 
szkoły, 
organizacje 
pozarz�dowe 

PO KL, �rodki własne 
gminy, sponsorzy  
i inne 

2010 -2013 Liczba  zrealizowanych warsztatów 
Liczba uczestników  

6.5.4 Realizacja programu prac społecznie 
u�ytecznych. 

Gmina, PUP Gmina, MUP, 
szkoły, 
orga.pozarz�d. 

PO KL, �rodki własne 
gminy, fundusze 
strukturalne  
sponsorzy  
i inne 

2010 -2013 Liczba  zrealizowanych programów 
Liczba uczestników  

6.6. Zwalczanie dyskryminacji na rynku pracy 
6.6.1 Wspieranie kobiet w godzeniu �ycia 

zawodowego i rodzinnego, np. poprzez 
współfinansowanie systemu opieki na 
dzieckiem, organizacji pomocy 
domowej etc. 

Gmina,  MOPR Gmina, MOPR, 
szkoły, 
organizacje 
pozarz�dowe 

PO KL, �rodki własne 
gminy, sponsorzy  
i inne 

2010 -2013 Liczba  zrealizowanych projektów 
Liczba uczestników  

6.6.2 Organizacja spotka� integracyjnych i Gmina,  MOPR Gmina, MOPR, PO KL, �rodki własne 2010 -2013 Liczba  zrealizowanych spotka� 
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motywacyjnych dla kobiet 
 z pracodawcami i kobietami-
przedsi�biorcami oraz prowadzenie 
warsztatów aktywizuj�cych. 

szkoły, 
organizacje 
pozarz�dowe 

gminy, sponsorzy  
i inne 

Liczba uczestników  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEL STRATEGICZNY 
VII. Tworzenie warunków rozwoju aktywno�ci i samoorganizacji społeczno�ci lokalnych 

1. Wł�czenie ró�nych grup 
mieszka�ców miasta w nurt 
społecze�stwa obywatelskiego 

2. Wspieranie optymalnego modelu funkcjonowania 
organizacji pozarz�dowych 

3. Wypracowanie systemu współpracy 
organizacji pozarz�dowych  
z władz� samorz�dow� i administracj� 
rz�dow� 
 

Realizacja celu w latach 2004 – 2008 
 
- corocznie uchwalany i realizowany jest Program współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarz�dowymi oraz innymi podmiotami prowadz�cymi działalno�� po�ytku 
publicznego. Program ten ma na uwadze w szczególno�ci: 
1. zwi�kszenie aktywno�ci kielczan, słu��cej pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb mieszka�ców, 
2. stworzenie warunków do tworzenia inicjatyw i struktur funkcjonuj�cych na rzecz społeczno�ci lokalnej, 
3. umacnianie w �wiadomo�ci społecznej poczucia odpowiedzialno�ci za siebie, swoje otoczenie i lokaln� wspólnot�, 
4. integracj� podmiotów realizuj�cych zadania publiczne, 
5. zwi�kszenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej Kielc, 
6. prezentacj� dorobku III sektora i promowanie jego osi�gni��. 
- w latach 2005-2008 organizacje pozarz�dowe w ramach zlecania zada� na podstawie ustawy o działalno�ci po�ytku publicznego i wolontariacie realizowały m.in. zadania z 
zakresu: 
1. promocji zdrowia, 
2. przeciwdziałania patologiom społecznym, 
3. kultury, 
4. sportu i turystyki, 
5. ochrony �rodowiska. 
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l.p. Zadania realizacyjne (działanie) Instytucja 
odpowiedzialna 

Realizatorzy 
ródła finansowania Okres 
realizacji 

Wska�nik 

VII. Tworzenie warunków rozwoju aktywno�ci i samoorganizacji społeczno�ci lokalnych 
7.1. Wł�czenie ró�nych grup mieszka�ców miasta w nurt społecze�stwa obywatelskiego 

7.1.1 Budowa/ remont pomieszcze� dla 
działa� społeczno�ci lokalnych z ich 
udziałem 

Gmina Gmina, 
organizacje 
pozarz�dowe 

 Bud�et gminy 2010 -2013 Liczba pomieszcze� i terenów 
przekazanym mieszka�com 

7.2. Wspieranie optymalnego modelu funkcjonowania organizacji pozarz�dowych 
7.2.1 Organizowanie i szkolenie zespołów 

roboczych tematycznych, składaj�cych 
si� z przedstawicieli ró�nych 
organizacji i instytucji, osób 
prywatnych, grup nieformalnych, firm 
prywatnych dla realizacji wspólnych 
inicjatyw 

Gmina Gmina Bud�et gminy 2010 -2013 Liczba szkole� 

7.2.2 Wspieranie finansowe, merytoryczne  
i organizacyjne inicjatyw 
nieformalnych, które wpływaj� na 
wzrost aktywno�ci  

Gmina Gmina,   
organizacje 
pozarz�dowe 
 i inne 

PO KL, bud�et gminy  
i inne 

2010 -2013 Liczba inicjatyw 

7.2.3 Organizowanie konkursów na najlepsz� 
inicjatyw� grup nieformalnych, innych 
organizacji pozarz�dowych i instytucji, 
zrealizowan� w gminie 

Gmina Gmina, 
organizacje 
pozarz�dowe 

Bud�et gminy  2010 -2013 Liczba konkursów 

7.2.4 Szkolenie z pozyskiwania �rodków na 
działania: sponsoring, loterie fantowe, 
akcje charytatywne, legalne zbiórki 
pieni�dzy, bilety, aukcja/licytacja, 
koncert; dotacje i granty 

Gmina  Gmina,  
organizacje 
pozarz�dowe, 
parafie i inne 

Gmina, organizacje 
pozarz�dowe 

2010 -2013 Liczba przeprowadzonych szkole�, 
spotka� 

7.2.5 Informowanie o dost�pnych funduszach 
i programach 

Gmina Gmina, MOPR, 
organizacje 
pozarz�dowe, 
szkoły, i inne 

Bud�et gminy, 
fundusze strukturalne 

2010 -2013 Liczba spotka� informacyjnych 

7.3. Wypracowanie systemu współpracy organizacji pozarz�dowych z władz� samorz�dow� i administracj� rz�dow� 
7.3.1 Pomoc w tworzeniu i funkcjonowaniu  Gmina Gmina, Bud�et organizacji 2010 -2013 Liczba utworzonych organizacji  
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organizacji pozarz�dowych organizacje 
pozarz�dowe 

pozarz�dowych 

7.3.2 Organizacja konkursów dotacyjnych 
dla organizacji pozarz�dowych 

Gmina  Gmina, 
organizacje 
pozarz�dowe 

Bud�et gminy 2010 -2013 Organizowanie konkursów zgodnie 
 z ustawa o po�ytku publicznym 

7.3.3 Opracowanie ró�nych systemów 
współpracy (partnerstw)  mi�dzy 
ró�nymi podmiotami  

Gmina, organizacje 
pozarz�dowe, 
przedsi�biorcy 

Gmina, 
organizacje 
pozarz�dowe, 
przedsi�biorcy 

Bud�et gminy, PO KL 2010 -2013 Liczba opracowa� 
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CEL STRATEGICZNY 
VIII. Tworzenie warunków bezpiecze�stwa i porz	dku publicznego oraz przeciwdziałanie  

i zapobieganie wyst�powaniu katastrof i kl�sk �ywiołowych 

1. Bezpiecze�stwo  
i porz�dek publiczny 

2. Zapobiegnie, przeciwdziałanie  
i neutralizowanie skutków katastrof  
i kl�sk �ywiołowych 

Realizacja celu w latach 2004 – 2008 
- od 2003 r. w Kielcach realizowana jest strategia „Słu�y� i chroni�”, która obejmuje całokształt zada� ustalonych jako wspólne dla kieleckiego samorz�du i Policji. 
Zadania te s� ukierunkowane przede wszystkim na realizacj� trzech priorytetów: 
I. stworzenie bezpiecznego otoczenia; 
II. przeciwdziałanie patologiom w�ród dzieci i młodzie�y; 
III. poprawa bezpiecze�stwa w ruchu drogowym na ulicach Kielc. 
Elementem realizacji strategii „Słu�y� i chroni�” jest tzw. „Bezpieczna Strefa”,  
która działa od grudnia 2003 roku.  
W ramach strefy: 
a) funkcjonuje stały posterunek Policji i SOK w hali głównej kieleckiego dworca PKP, 
b) policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Stra�y Miejskiej w Kielcach pełni� słu�by w posterunkach stałych, które utworzone zostały ze �rodków finansowych Urz�du 
Miasta, 
c) wzmo�ono penetracj� okolic lokali gastronomicznych, parku i ci�gów spacerowych, przystanków MZK, okolic dworców PKP i PKS, bram przej�ciowych, 
d) wzmo�ono legitymowanie osób oraz kontrole pojazdów, 
e) realizowane s� zadania patrolowe w autobusach komunikacji miejskiej. 
- na terenie miasta funkcjonuje słu�ba dy�urna, która posiada stał� ł�czno�� z dy�urnym KMP w Kielcach. Podczas wspólnych słu�b prewencyjnych zapewniona jest stała 
ł�czno�� radiowa z dy�urnymi KMP i Stra�y Miejskiej, 
- w 2006 r. utworzono nowy posterunek Policji i Stra�y Miejskiej w Białogonie, 
- miasto finansuje zakup narkotestów dla Policji, 
- Policja i Stra� Miejska organizuj� wspólne słu�by i prowadz� działania organizacyjno-porz�dkowe ukierunkowane na zapewnienie bezpiecze�stwa i porz�dku 
publicznego, realizuj�c liczne przedsi�wzi�cia w zakresie zabezpieczania imprez i uroczysto�ci, kontroli targowisk, posesji, o�rodków wypoczynkowych  i innych, 
- na terenie miasta prowadzony jest system wizyjnego monitorowania miejsc niebezpiecznych. System ten stale jest modernizowany i rozbudowywany. 
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l.p. Zadania realizacyjne (działanie) Instytucja 
odpowiedzialna 

Realizatorzy 
ródła finansowania Okres 
realizacji 

Wska�nik 

VIII. Tworzenie warunków bezpiecze�stwa i porz	dku publicznego oraz przeciwdziałanie  
i zapobieganie wyst�powaniu katastrof i kl�sk �ywiołowych 

8.1. Bezpiecze�stwo i porz�dek publiczny 
8.1.1 Przygotowanie i realizacja programów 

pomocowych i interwencyjnych  
w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 

MOPR-ZUIK, 
Policja 

MOPR-ZUIK Gmina, GKRPA, 
fundusze strukturalne 

2010 -2013 Ilo�� programów, opracowa�, 
procedur 

8.1.2 Budowanie systemu wsparcia dla 
rodzin zagro�onych uzale�nieniami  
i przemoc� 

MOPR-ZUIK, 
Policja 

MOPR-ZUIK Gmina, GKRPA 
fundusze strukturalne,   

2010 -2013 Ilo�� programów, opracowa�, 
procedur 

8.1.3 Działania prewencyjne policji, 
tworzenie systemów monitoruj�cych 

Policja Policja Gmina 2010 -2013 Ilo�� programów, opracowa� 

- przy Komendzie Miejskiej Policji stale działa Punkt Konsultacyjny dla ofiar przest�pstw, 
- w maju 2008 r. został przyj�ty do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie „Niebieska linia”. 
W zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i neutralizacji skutków katastrof i kl�sk �ywiołowych na terenie miasta podejmowane s� nast�puj�ce przedsi�wzi�cia: 
- w okresie wyst�pienia obfitych opadów atmosferycznych oraz w okresie wiosennych roztopów prowadzony jest monitoring urz�dze� hydrotechnicznych  
i stanu wód rzek i cieków wodnych, 
- na okres zimy sporz�dza si� wykaz instytucji i firm odpowiedzialnych za wła�ciwe utrzymanie ci�gów komunikacyjnych, 
- w okresie jesienno-zimowym zbiera si� informacje dotycz�ce mo�liwo�ci zakwaterowania osób bezdomnych i potrzebuj�cych pomocy,  
- publikuje si� w �rodkach masowego przekazu komunikaty ostrzegawcze dotycz�ce mo�liwo�ci wyst�pienia niepokoj�cych zjawisk atmosferycznych, 
- w zakresie zwalczania pandemii ptasiej grypy wyposa�ono Stra� Miejsk�, WKU w niezb�dn� odzie� ochronn� słu��c� bezpiecznemu poruszaniu si�  
w �rodowisku zapowietrzonym, 
- w zakresie ochrony ludno�ci przed ska�eniem radiacyjnym zgromadzono niezb�dn� ilo�� �rodków farmakologicznych dla zminimalizowania skutków ska�enia, 
- dla poprawy bezpiecze�stwa ludno�ci Miasta oraz koordynacji działa� ratowniczych w czasie wyst�pienia niekorzystnych zdarze�, kl�sk �ywiołowych i innych 
zagro�e�, od 1.01.2009 roku uruchomione zostanie w Urz�dzie Miasta Kielce całodobowe Centrum Zarz�dzania Kryzysowego, 
- od sierpnia 2005 r. w ramach struktury MOPR działa Zespół Usług Interwencji Kryzysowej, w skład którego wchodz� poza działami MOPR placówki 
współpracuj�ce z O�rodkiem, podejmuj�ce w swej działalno�ci zadania z obszaru interwencji kryzysowej. 
Podstawowe zadania ZUIK to: 
- zapewnienie schronienia osobie/rodzinie znajduj�cej si� w sytuacji kryzysowej, 
- zapewnienie podstawowych form pomocy, 
zapewnienie pomocy w formie poradnictwa prawnego, psychologicznego, psychiatrycznego i ró�nych form terapii. 
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newralgiczne obszary miasta 
8.1.4 Wdra�anie programu bezpiecze�stwa  

w ruchu drogowym na ulicach Kielc 
Policja Policja Gmina 2010-2013 Ilo�� programów, opracowa� 

8.2. Zapobiegnie, przeciwdziałanie i neutralizowanie skutków katastrof i kl�sk �ywiołowych 
8.2.1 Monitorowanie stanu bezpiecze�stwa i 

porz�dku publicznego  miasta 
Wydział 
Zarz�dzania 
Kryzysowego  
i Bezpiecze�stwa 

Wydział 
Zarz�dzania 
Kryzysowego  
i Bezpiecze�stwa 

Gmina 2010 -2013 Rejestracja zagro�e� 
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4. Zarz	dzanie realizacj	 strategii. 
  
 Istotnym wymogiem stawianym wszystkim dokumentom strategicznym jest 

wewn�trzny system zarz�dzania realizacj�, okre�laj�cy organizacj�, zasady i sposoby 

wdra�ania, monitorowania oraz ewaluacji. Nie stworzenie tego systemu powoduje, �e 

strategia staje si� bardzo szybko dokumentem „martwym”.  

 

W celu sprecyzowania zarz�dzania realizacj� Strategii Rozwi�zywania Problemów 

Społecznych Miasta Kielce nale�ało odpowiedzie� na nast�puj�ce pytania:  

 

a) kto b�dzie odpowiedzialny za koordynacj� procesu wdra�ania dokumentu?  

b) jak cz�sto i jakimi sposobami b�dzie odbywa� si� ocena jego realizacji?  

c) w jaki sposób i w jakim trybie b�dzie dokonywana korekta/aktualizacja strategii?  

 

 Opracowuj�c niniejsze „wytyczne” kierowano si� zało�eniem, �e proces tworzenia 

oraz wysiłek wdra�ania Strategii powinny by� oparte na partycypacji społecznej.  

 

4.1. Podmioty zarz	dzaj	ce realizacj	 strategii.  

 

 Strategia Rozwi�zywania Problemów Społecznych Miasta Kielce zawiera cele  

i zadania, które stanowi� wyzwanie dla społeczno�ci lokalnej oraz gminnych instytucji 

publicznych i niepublicznych działaj�cych w sferze polityki społecznej. W zwi�zku z tym 

wdra�anie Strategii wymaga �cisłej koordynacji i współpracy pomi�dzy zainteresowanymi 

stronami, a efektywno�� procesu b�dzie zale�ała w głównej mierze od podmiotów 

zarz�dzaj�cych realizacj�:  

 

a) Prezydent Miasta Kielce – wykonuje uchwały Rady Miejskiej i bud�etu miasta przy 

pomocy Urz�du Miasta w Kielcach; odpowiedzialny za bie��ce wdra�anie strategii; 

powołuje zarz�dzeniem Zespół ds. Wdra�ania i Monitorowania Miejskiej Strategii 

Rozwi�zywania Problemów Społecznych Miasta Kielce; zatwierdza plany operacyjne  

 

b) Rada Miejski w Kielcach  – organ stanowi�cy w mie�cie; uchwala bud�et; pełni   nadzór 

nad realizacj� Strategii;  
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c) Zespół ds. Wdra�ania i Monitorowania Strategii Rozwi�zywania Problemów 

Społecznych Miasta Kielce – ciało o charakterze operacyjnym, w którego skład wchodzi 

8 osób: przewodnicz�cy zespołu (Dyrektor MOPR pełni�cy funkcj� koordynatora 

wdra�ania Strategii) oraz 7 koordynatorów poszczególnych celów strategicznych; Zespół 

zbiera si� raz na 2 lata lub cz��ciej, w zale�no�ci od potrzeb; zadaniem Zespołu jest 

koordynacja wdra�ania poszczególnych celów; zespół prowadzi monitoring realizacji 

Strategii z wykorzystaniem systemu wska�ników, akcj� informacyjn� i promocyjn� 

wdra�ania Strategii; opracowuje okresowe raporty z realizacji zada�.  

 

 

4.2. Instrumenty realizacji Strategii  

 

 W�ród szeregu instrumentów słu��cych realizacji Strategii, nale�y wymieni� 

instrumenty finansowe, administracyjno-prawne, z zakresu promocji i marketingu, 

monitoringu, a tak�e narz�dzia słu��ce aktualizacji Strategii. Proces monitoringu i oceny oraz 

system aktualizacji omówiono szerzej w rozdz. 4.3 i 4.4.  

Głównym instrumentem finansowym słu��cym realizacji zada� gminy jest jej bud�et, 

gwarantuj�cy samodzielno�� finansow� samorz�du, uchwalany w formie uchwały bud�etowej 

na dany rok bud�etowy, stanowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów  

i rozchodów gminy. Mo�liwo�� realizacji zada� jest uwarunkowana w głównej mierze 

zakresem i charakterem dochodów bud�etowych. Wdra�aj�c Strategi� Rozwi�zywania 

Problemów Społecznych Miasta Kielce gmina b�dzie musiała oprze� si� o dost�pne programy 

pomocowe (m.in. Program Operacyjny Kapitał Ludzki), programy ministerialne, małe 

granty), a tak�e prowadzi� racjonaln� współprac� finansow� z organizacjami pozarz�dowymi, 

ko�cielnymi oraz sektorem przedsi�biorców. W tym sensie niezmiernie wa�na b�dzie akcja 

informacyjno - promocyjna na temat Strategii i procesów integracji społecznej, 

wykorzystuj�ca Internet (głównie BIP oraz strona www Miasta), pras� lokaln�, a tak�e 

promocj� i reklam� bezpo�redni� (na przykład zapraszanie do udziału w przedsi�wzi�ciach 

samorz�dowych podmiotów mog�cych by� partnerami w realizacji poszczególnych zada�).  

 

Społeczno�� lokalna nie mo�e by� jednak tylko i wył�cznie biernym obserwatorem działa� 

Prezydenta, Urz�du Miasta i jednostek organizacyjnych. Istotnym aspektem jest wł�czenie 
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mieszka�ców w proces planowania oraz monitoringu i oceny realizacji Strategii (monitoring 

społeczny – ankiety, sonda�e, spotkania radnych z wyborcami).  

 

4.3. Monitoring i ocena wdra�ania strategii  

 

Monitoring jest to stała i ci�gła obserwacja ilo�ciowych oraz jako�ciowych zmian pewnych 

wielko�ci, maj�ca na celu zapewnienie informacji zwrotnych na temat skuteczno�ci  

i efektywno�ci wdra�ania Strategii Rozwi�zywania Problemów Społecznych Miasta Kielce,  

a tak�e jego ocen� i zmian� (tam, gdzie jest to konieczne). Monitoring słu�y badaniu i ocenie 

sposobu oraz efektywno�ci dochodzenia do wyznaczonych celów i zada�,  

a tak�e poziomu ich osi�gania.  

Przebieg procesu monitoringu i ewaluacji (oceny) post�pów we wdra�aniu Strategii 

Rozwi�zywania Problemów Społecznych przedstawia poni�szy schemat.  
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Diagram 3 Proces monitoringu i oceny Strategii 

 
 

 
Podstawowym dokumentem w procesie monitoringu b�d� raporty roczne realizacji zada� 

opracowywane przez Zespół ds. Wdra�ania i Monitorowania Strategii Rozwi�zywania 

Problemów Społecznych Miasta Kielce. Raporty b�d� sporz�dzane do ko�ca lutego roku 

nast�puj�cego po roku bud�etowym, którego dany raport dotyczy, w oparciu  

o sprawozdania (raporty cz�stkowe) jednostek organizacyjnych gminy z realizacji 

wyznaczonych dla nich zada� oraz wszelkie dane uzyskane od podmiotów publicznych oraz 

prywatnych zaanga�owanych w polityk� społeczn�, w tym w szczególno�ci od organizacji 

pozarz�dowych i ko�cielnych działaj�cych w sferze po�ytku publicznego. Raporty roczne 

b�d� pełniły zarazem funkcj� raportów ewaluacyjnych.  

 

Raporty roczne przewodnicz�cy Zespołu przekazuje Prezydentowi Miasta Kielc, który 

nast�pnie przedstawia Radzie Miejskiej informacj� o stanie wdra�ania Strategii. W przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowo�ci w realizacji Strategii, Prezydent wspólnie z Zespołem  

Informacje. 
Dane ilo�ciowe 
 i jako�ciowe. 

Obiektywne dowody 

Zbieranie i gromadzenie 
 

Weryfikacja danych 
 

Opracowywanie 

Przekazywanie dalej  
 

Raporty cz�stkowe 
(jednostki organizacyjne 

gminy) 

Identyfikacja post�pu, 
zagro�e� 

 i nieprawidłowo�ci 
 

Ewaluacja (ocena) bie��ca 
 

Podejmowanie działa� 
naprawczych 

 

Ocena ko�cowa 
 

Aktualizacja strategii 
 

Raporty ewaluacyjne 
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ds. Wdra�ania i Monitorowania podejmuje działania naprawcze, modyfikuj�c plany 

operacyjne gminy.  

 

4.4. Aktualizacja Strategii  

 

Przegl�dy aktualizacyjne Strategii b�d� odbywały si� co 2 lata. Ka�dorazowo b�dzie to cykl 

prac analogicznych do procesu tworzenia Strategii Rozwi�zywania Problemów Społecznych 

Miasta Kielce, poprzedzonych analiz� zmian nast�puj�cych w otoczeniu społeczno-

gospodarczym (np. nowe uregulowania prawne, nowe mo�liwo�ci pozyskiwania 

zewn�trznych �rodków pomocowych) oraz ocen� post�pów w realizacji Strategii, w tym 

poziomu zadowolenia lokalnej społeczno�ci z podj�tych działa� w sferze polityki społecznej. 

Nast�pnie na warsztatach ze społeczno�ci�, na podstawie zebranych materiałów (dane 

statystyczne, ankiety, sonda�e opinii publicznej) i wyników monitoringu Strategii, zostan� 

opracowane poszczególne elementy Strategii, które wymagaj� aktualizacji, a tak�e dokonana 

zostanie weryfikacja poszczególnych celów strategicznych, operacyjnych oraz zada� 

realizacyjnych.  

�  Harmonogram  

Harmonogram musi uwzgl�dnia� preferencje partnerów oraz wszystkie bariery, których 

pokonanie mo�e odwleka� zako�czenie działa�.  

1. pierwszy etap przygotowawczy – mobilizacja sił i �rodków, operacjonalizacja celów, 

ustalenie zasad współpracy z partnerami, ustalenie liderów i osób odpowiedzialnych, 

2.  drugi etap działanie – bezpo�rednia realizacja celu,  

3.  trzeci etap – porównanie działania i jego celu z osi�gni�tymi rezultatami według 

wcze�niej przewidzianych i przyj�tych wska�ników.  

�   Preliminarz  

Ka�de działanie poci�ga za sob� wydatki. Sposoby finansowania Strategii pochodz� albo 

ze �rodków na statutow�, ustawow� działalno�� instytucji lub ze �rodków dodatkowych, 

przeznaczonych na konkretny program. 

� Ocena efektu ko�cowego i jego promocja   

       Ocena, czy osi�gni�to cel i w jakim stopniu, jest potrzebna i tym, którzy realizowali 

strategi�, i otoczeniu. Efekt działa� musi by� porównany z sytuacj� wyj�ciow�. 

Osi�gni�cie celu operacyjnego poci�ga� powinno za sob� pytanie: co dalej? Jak utrzyma� 

stan, który si� osi�gn�ło? Jak go umacnia� i rozwija�? Niezb�dne wi�c w ostatnim etapie 
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oceny Strategii jest okre�lenia rekomendacji na przyszło��. Osi�gni�ciu celu powinna 

towarzyszy� jego promocja. Gdy jej nie ma, społeczno�� nie wie, �e cel został osi�gni�ty, 

a to wywołuje wyraziste, negatywne skutki.  

� Profilaktyka  

Problem biedy nie mo�e by� traktowany jako zadanie administracyjne, do wykonania 

którego powołany jest wył�cznie MOPR. W Kielcach ludzie nauczyli si� �y� bied� i 

bezrobociem i wszystkie słu�by społeczne w mie�cie musz� przyj�� do wiadomo�ci fakt, 

�e bieda w ogóle, a w�ród dzieci i młodzie�y w szczególno�ci, jest nie daj�cym si� 

zbagatelizowa� złem, poniewa� zagra�a rozwojowi, a przez to ogranicza kapitał ludzki.  

Profilaktyka – eliminowanie społecznego wykluczenia dzieci i młodzie�y i stwarzanie im 

wszelkich mo�liwo�ci do społecznej integracji, a wi�c niedopuszczenie do kulturowego 

dziedziczenia biedy,  musi by� traktowane jako wyzwanie dla elit samorz�dowych gminy. 

 

Zako�czenie  

 

Polityka społeczna w ci�gu ostatnich lat ukierunkowała si� w znacznym stopniu na udzielanie 

dora�nych form wsparcia osobom, których warunki egzystencji osuwaj� si�  

w niedostatek i bied�, natomiast jej wpływ na procesy, które takie warunki generuj� na 

masow� skal�, okazuje si� raczej znikomy. Jednej z przyczyn takiego stanu rzeczy nale�y 

upatrywa� w braku rzetelnego rozeznania potrzeb i problemów społecznych, które przecie� 

nie powstaj� w pró�ni, lecz s� �ci�le zwi�zane ze sfer� ekonomiczn�, edukacyjn� czy 

zdrowotn� na danym terytorium.  

 

Polityka społeczna realizowana na poziomie kraju, regionu czy gminy, powinna by� 

działalno�ci� dynamiczn�, skutecznie przewiduj�c� zmiany w sytuacji społeczno-

gospodarczej i na nie reaguj�c�. Powinna zatem czerpa� z mo�liwie najlepszej dost�pnej 

wiedzy, w tym przede wszystkim uwzgl�dnia� opinie, postawy i zachowania lokalnej 

społeczno�ci.  

 

Zrównowa�ony rozwój, stanowi�cy obecnie główn� koncepcj� rozwojow� pa�stw nale��cych 

do Unii Europejskiej, nie b�dzie nigdy mo�liwy do osi�gni�cia, je�eli  

w społeczno�ciach lokalnych nie zostanie zapocz�tkowany kompleksowy proces oddolnej 

identyfikacji oraz poszukiwania sposobów rozwi�zania istniej�cych problemów społecznych, 
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czyli zjawisk niekorzystnych, ocenianych przez t� zbiorowo�� jako niebezpieczne, konieczne 

do wyeliminowania. Do�wiadczenia Polski i innych krajów pokazuj�, �e sukces w tej 

dziedzinie jest niemo�liwy bez wysokiej aktywno�ci mieszka�ców, bez demokratycznej 

kontroli działania władz, wreszcie bez wytworzenia stosunków partnerstwa pomi�dzy 

organizacjami pozarz�dowymi, sektorem przedsi�biorców a administracj� publiczn�.  

 

Strategia Rozwi�zywania Problemów Społecznych Miasta Kielce stanowi prób� integracji 

ró�nych instytucji (w szczególno�ci samorz�dowych), organizacji i grup społecznych wokół 

nakre�lonej wy�ej wizji rozwoju społecznego oraz doniosłych celów strategicznych. Ich 

realizacja b�dzie zale�ała przede wszystkim od czynnego zaanga�owania społeczno�ci 

lokalnej. Analiza aktywno�ci publicznej mieszka�ców pokazuje, ze w tej sferze jest bardzo 

wiele do zrobienia.  
 

 

 

 

 

 


