
UCHWAŁA NR V/25/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie oceny za 2020 rok realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Powiatu Kłodzkiego na lata 2016- 2020 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 920) Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Pozytywnie ocenia się stopień realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Powiatu Kłodzkiego na lata 2016- 2020. 

§ 2. Przyjmuje się "Ocenę za 2020 rok realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2016- 2020", stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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 Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

jest obligatoryjnym zadaniem własnym powiatu, wynikającym z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.).  

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 

2016-2020 została przyjęta Uchwałą Nr VI/49/2016 Rady Powiatu Kłodzkiego dnia  

31 sierpnia 2016 roku. 

 

Cele strategiczne określono następująco: 

I. Wspieranie rodzin i rozwój systemu pieczy zastępczej; 

II. Zapewnienie osobom opuszczającym pieczę zastępczą oraz placówki, o których mowa 

w art. 88 ustawy o pomocy społecznej wielowymiarowego wsparcia procesu 

usamodzielnienia; 

III. Rozwój systemu wspierania osób starszych, przewlekle lub ciężko chorych; 

IV. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym; 

V. Promocja zatrudnienia i aktywizacja lokalnego rynku pracy; 

VI. Wspieranie i rozwijanie działań na rzecz rodzin i osób znajdujących się w sytuacji 

kryzysowej, dotkniętych uzależnieniami oraz przemocą; 

VII. Poprawa funkcjonowania instytucji pomocy społecznej oraz rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego. 

 

 Coroczna ocena realizacji założeń Strategii jest jednym z elementów jej monitoringu, 

zapewniającym prawidłowe i efektywne wykonywanie zadań oraz reagowanie na ujawniające 

się różnice między jej założeniami a rezultatami działań. Oceny stopnia realizacji celów 

określonych w Strategii dokonano tradycyjnie, w oparciu o wskazane w niej wskaźniki, 

przyporządkowane do poszczególnych celów strategicznych przedstawionych  

i uszczegółowionych w dalszej części opracowania.  
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I. Cel główny: Wspieranie rodzin i rozwój systemu pieczy zastępczej 

 

1. Cel szczegółowy: Zapewnienie dzieciom pozbawionym czasowo lub długotrwale opieki 

rodzicielskiej opieki i wychowania w pieczy zastępczej  

 

Zadanie 1 Forma realizacji Wskaźnik monitorujący 

Prowadzenie działań  

promocyjnych  mających na 

celu pozyskanie kandydatów 

do prowadzenia rodzinnych 

form pieczy zastępczej 

Spotkania, konferencje, 

informacje na stronach 

internetowych,  materiały 

promocyjne  ulotki, plakaty itp.) 

Liczba przeprowadzonych akcji 

promocyjnych, wydanych 

materiałów promocyjnych, 

zorganizowanych kampanii na 

rzecz rodzicielstwa zastępczego 

 

W zakresie działań promocyjnych mających na celu pozyskanie kandydatów do prowadzenia 

rodzinnych form pieczy zastępczej w 2020 roku realizowano następujące zadania: 

 

 upublicznienie i aktualizowanie informacji o naborze kandydatów na rodziny zastępcze na 

stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku; udostępnienie 

nowego plakatu w dziale: Piecza zastępcza; 

 utworzenie publicznego profilu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku na portalu 

społecznościowym Facebook, na którym zamieszczane są aktualne informacje związane 

z działalnością urzędu, w tym informacje o organizatorze rodzinnej pieczy zastępczej i jego 

działaniach; 

 zmodyfikowanie dokumentacji kandydatów na rodziny zastępcze w celu poprawy czytelności 

treści, ujednolicenia wzorów oraz eliminacji zbędnych formularzy; 

 stworzenie informatora dla kandydatów na rodziny zastępcze: ABC Rodzicielstwa Zastępczego, 

zawierającego najważniejsze wskazówki dotyczące kwalifikacji i szkoleń na rodziny zastępcze, 

a także podstawowe informacje o zasadach funkcjonowania pieczy wraz z odpowiedziami na 

najczęściej zadawane pytania; 

 opracowanie nowej szaty graficznej materiałów w formie papierowej, tj. plakatów  

w formacie A2 (10 sztuk) i A3 (100 sztuk) oraz ulotek (5000 sztuk); 

 rozlokowanie plakatów na terenie urzędu (rozpowszechnienie materiałów na terenie miejsc 

ogólnodostępnych w powiecie kłodzkim zostało przesunięte na pierwszą połowę 2021 r.  

z uwagi na sytuację epidemiologiczną); 

 informacja o naborze kandydatów na rodziny zastępcze została zamieszczona na kalendarzach 

ściennych wydanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; 
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 tekst promujący „Zostań rodziną zastępczą”, który ukazał się na lokalnym portalu 

internetowym: www.24klodzko.pl dnia 03.11.2020 r. 

 

 

W ramach realizacji powyższego zadania w 2020 r. przeprowadzono szkolenie dla kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej realizowane przez Towarzystwo Społeczne „Razem” 

w ramach projektu: „Siłą dziecka jest rodzina”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014 – 2020. Szkolenie (pierwotnie planowane na marzec 2020 r.  

i odwołane z uwagi na sytuację epidemiologiczną) przeprowadzono w terminie 19.06.2020 r. - 

11.07.2020 r.  Spośród 17 zakwalifikowanych kandydatów do szkolenia przystąpiło 16 osób. 

Ponadto prowadzono wstępną kwalifikację osób zainteresowanych szkoleniem dla kandydatów na 

rodziny zastępcze. Do dnia 31.12.2020 r. pozyskano 12 nowych kandydatów do kolejnego szkolenia. 

 

W 2020 roku wspierano działania na rzecz powstawania form pieczy zastępczej poprzez: 

 
1) kwalifikowanie osób wnioskujących o zawiązanie rodziny zastępczej spokrewnionej  

i niezawodowej: 

 w roku 2020 r. do procedury kwalifikującej do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

spokrewnionej i niezawodowej przystąpiło 58 osób, z czego 33 osoby zakończyły 

procedurę z wynikiem pozytywnym, 13 kandydatów przerwało proces kwalifikacji, a 12 

kandydatów jest w trakcie procedury kwalifikacyjnej; 

 na dzień 31 grudnia 2020 r. z podanej grupy osób powstało 27 rodzin zastępczych 

spokrewnionych i niezawodowych, co dało pieczę zastępczą dla 32 dzieci; 

 

Zadanie 2 Forma realizacji Wskaźnik monitorujący 

Pozyskanie, przeszkolenie 

kandydatów  do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej 

lub  prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka 

Przeprowadzanie  spotkań, 

szkoleń, działań edukacyjnych 

Liczba przeszkolonych 

kandydatów na rodziny 

zastępcze lub prowadzących 

rodzinne domy dziecka 

Zadanie 3 Forma realizacji Wskaźnik monitorujący 

Zapewnienie dziecku pieczy 

zastępczej w formie 

rodzinnej i instytucjonalnej 

Wspieranie działań na rzecz 

powstawania form pieczy 

zastępczej 

Ilość dzieci zabezpieczonych  

w pieczy zastępczej 

(obliczona w procentach) 
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2) szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe: 

 po szkoleniu w 2020 r. 11 nowych rodzin uzyskało zaświadczenie kwalifikacyjne do 

pełnienia funkcji opiekunów zastępczych; 

 na dzień 31.12.2020 r. 8 rodzin pełni  funkcję rodziny zastępczej niezawodowej; pieczę  

w tych rodzinach znalazło obecnie 11 dzieci. 

 

W 2020 r. na podstawie postanowień sądu rejonowego wydano decyzję o umieszczeniu 100 dzieci  

w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej. Spośród 74 wydanych postanowień zrealizowano 69 

(93%). Z pozostałych postanowień 1 zostało anulowane przez sąd, 4 zlecone do realizacji przez sąd 

kuratorom zawodowym. 

 

2. Cel szczegółowy: Utrzymanie na dobrym poziomie funkcjonowania istniejącej 

infrastruktury pieczy zastępczej w powiecie kłodzkim 

 

Zadanie 1 Forma realizacji Wskaźnik monitorujący 

Zapewnienie wsparcia 

rodzinom zastępczym oraz 

prowadzącym rodzinne 

domy dziecka 

Zatrudnianie wymaganej kadry 

– koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej, tworzenie 

grup wsparcia, świadczenie 

poradnictwa specjalistycznego 

ilość rodzin/ ilość zatrudnionych 

koordynatorów, liczba osób 

uczestniczących w grupach 

wsparcia, liczba osób 

korzystających ze 

specjalistycznego poradnictwa 

 

Wsparcia rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka udzielano poprzez: 

1) Zatrudnienie 17 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

Liczba rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka z którymi współpracowali koordynatorzy 

rodzinnej pieczy zastępczej – 265. 

 

2) Zapewnienie wsparcia dla osób sprawujących pieczę zastępczą oraz dzieciom z pieczy zastępczej 

przez psychologów zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. 

W 2020 r. zadania w zakresie prowadzenia poradnictwa i terapii dla osób sprawujących pieczę 

zastępczą i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej realizowane były poprzez pomoc psychologów 

zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. W ramach wsparcia 

specjalistycznego zorganizowano 365 spotkań terapeutycznych  z psychologiem. 
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3)   Bezpłatna pomoc prawna dla rodzin zastępczych. 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oferuje rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne 

domy dziecka bezpłatną pomoc prawną, która odbywa się na terenie urzędu dwa razy w tygodniu. 

4) Działania terapeutyczne realizowane w ramach projektu: „Siłą dziecka jest rodzina”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. 

Działania realizowane w ramach projektu: „Siłą dziecka jest rodzina”: 

 usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym dla dzieci  i młodzieży – 

wsparcie w zakresie treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz poradnictwo 

zawodowe grupowe i indywidualne oraz  socjoterapia - 50 osób; 

 wsparcie pedagogiczne w miejscu zamieszkania – 30 osób; 

 poradnictwo specjalistyczne – 15 osób; 

 korepetycje – 25 osób; 

 pomoc prawna – 17 osób; 

 poradnictwo psychologiczne w miejscu zamieszkania – 43 osoby; 

 obóz terapeutyczno-psychologiczny – 20 osób; 

 szkolenia podnoszące kompetencje wychowawcze osób sprawujących pieczę zastępczą – 30 

osób; 

 spotkania superwizyjne – 12 osób. 

Zadanie 2 Forma realizacji Wskaźnik monitorujący 

Dostosowanie pieczy 

instytucjonalnej do 

obowiązujących przepisów 

ustawy o wspieraniu rodziny 

systemie pieczy zastępczej 

Podjęcie działań mających na 

celu zmniejszenie ilości dzieci  

w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych typu 

socjalizacyjnego 

Ilość dzieci umieszczonych  

w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych typu 

socjalizacyjnego 

 

 W 2020 r. (stan na 31.12.2020 r.) umieszczonych było 143 dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych typu socjalizacyjnego, a 4 dzieci przeniesiono z placówek opiekuńczo -

wychowawczych do rodzinnej pieczy zastępczej. 
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3. Cel szczegółowy: Podjęcie działań na rzecz utworzenia zintegrowanego systemu 

wsparcia dziecka i rodziny w ich naturalnym środowisku 

 
 

 

 
Współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę i system pieczy zastępczej: 

 uczestniczenie pracowników ośrodków pomocy społecznej w Posiedzeniach ds. okresowej 

oceny sytuacji dziecka, w celu omówienia sytuacji rodzin biologicznych w środowisku lokalnym 

– do marca 2020 r. (posiedzenia zawieszone z uwagi na stan epidemiologiczny); 

 współpraca z asystentami rodziny z terenu powiatu kłodzkiego, w celu uzyskania informacji 

o możliwościach powrotu dzieci umieszczonych w pieczy do rodzin biologicznych; 

 informowanie o możliwościach uzyskania pomocy osobom w sytuacji kryzysowej oraz odbycia 

szkoleń podnoszących kwalifikacje wychowawcze. 

 

II. Cel główny: Zapewnienie osobom opuszczającym pieczę zastępczą oraz 

placówki, o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej 

wielowymiarowego wsparcia procesu usamodzielnienia 

 

1. Cel szczegółowy: Zwiększenie kompetencji społecznych osób usamodzielnianych 

 

W 2020 r. indywidualnym programem usamodzielnienia zostało objętych 47 osób (wychowankowie 

pieczy zastępczej i placówek, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). 

Zadanie 1 Forma realizacji Wskaźnik monitorujący 

Podniesienie skuteczności 
działań profilaktycznych 
skierowanych do rodzin, 
dzieci i młodzieży 

Świadczenie wsparcia 
specjalistycznego dla rodzin, 
dzieci i młodzieży. Zatrudnianie 
asystentów rodziny 

Ilość spotkań, ilość 
zatrudnionych asystentów 
rodziny 

Zadanie 1 Forma realizacji Wskaźnik monitorujący 

Objęcie wychowanków 

pieczy zastępczej oraz 

placówek, o których mowa 

w art. 88 ust. 1 ustawy  

o pomocy społecznej 

indywidualnym programem 

usamodzielnienia 

Opracowanie wspólnie  

z wychowankiem oraz 

opiekunem usamodzielnienia 

indywidualnego programu 

usamodzielnienia, 

zatwierdzenie IPU przez 

dyrektora PCPR 

Ilość wychowanków pieczy 

zastępczej i placówek, o których 

mowa w art. 88 ust. 1 ustawy  

o pomocy społecznej objętych  

w danym roku kalendarzowym 

indywidualnym programem 

usamodzielnienia 
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W 2020 r. pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych udzielano 3 osobom 

usamodzielnianym, które zwróciły się z wnioskiem o udzielenie takiej pomocy. Ww. pomoc polegała 

na wsparciu osób usamodzielnianych w staraniach o przydział  lokalu mieszkalnego z zasobów miasta 

lub gminy, gdyż w roku 2020 powiat kłodzki nie dysponował mieszkaniami chronionymi. 

2. Cel szczegółowy: Objęcie osób usamodzielnianych wsparciem finansowym oraz 

rzeczowym 

 

W 2020 r. pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie udzielono 100% 

osób usamodzielnianych, które złożyły wnioski o przyznanie ww. świadczeń i ponadto spełniły warunki 

do ich przyznania. Wydano 39 nowe decyzje o przyznaniu 39 osobom usamodzielnianym pomocy na 

kontynuowanie nauki. W zakresie pomocy na usamodzielnienie pomoc przyznano 28 osobom.  

W zakresie pomocy na zagospodarowanie wydano 19 decyzji o przyznaniu pomocy. Łącznie z pomocy 

finansowej i rzeczowej w 2020 r. skorzystało 130 osób usamodzielnianych z pieczy zastępczej oraz 

placówek, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (w tym osoby, którym decyzje 

o przyznaniu pomocy wydano w latach ubiegłych). 

  

Zadanie 2  Forma realizacji Wskaźnik monitorujący 

Udzielenie osobom 

usamodzielnianym pomocy 

w uzyskaniu odpowiednich 

warunków mieszkaniowych 

Praca socjalna, poparcie  

u burmistrza lub wójta wniosku 

osoby usamodzielnianej o 

przydział lokalu mieszkalnego  

z zasobów miasta lub gminy lub 

przyznanie pobytu w 

mieszkaniu chronionym 

Ilość osób usamodzielnianych, 

którym w  danym roku 

kalendarzowym udzielono 

pomocy w uzyskaniu 

odpowiednich warunków 

mieszkaniowych lub przyznano 

pobyt w mieszkaniu 

chronionym 

Zadanie 1 Forma realizacji Wskaźnik monitorujący 

Przyznawanie pomocy na 

kontynuowanie nauki, na 

usamodzielnienie  

i na zagospodarowanie 

1.Wydanie decyzji  

o przyznaniu pomocy na 

kontynuowanie nauki, 

usamodzielnienie  

i zagospodarowanie 

2. Zapewnienie środków 

finansowych na wypłatę 

świadczeń dla osób 

usamodzielnianych 

Ilość osób usamodzielnianych, 

które złożyły wniosek  

o przyznanie świadczenia  

i ponadto spełniły warunki do 

przyznania świadczenia, którym 

w danym roku kalendarzowym 

przyznano decyzją pomoc na 

kontynuowanie nauki, 

usamodzielnienie  

i zagospodarowanie 
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W 2020 r. 1 z osób usamodzielnianych  wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pomocy w uzyskaniu 

zatrudnienia. 

III. Cel główny: Rozwój systemu wspierania osób starszych, przewlekle lub ciężko 

chorych 

 

1. Cel szczegółowy: Rozwój systemu wspierania osób starszych i przewlekle chorych 

Zadanie 1 Forma realizacji Wskaźnik monitorujący 

Monitorowanie dostępności 

osób starszych do opieki 

zdrowotnej 

1.Opracowywanie e-biuletynu 

„Gdzie się leczyć w powiecie 

kłodzkim”  

 

 

 

2.Prowadzenie „E- informatora 

dla seniorów” 

1.Liczba podmiotów 

realizujących świadczenia w 

zakresie opieki 

długoterminowej (w tym opieki  

w domu chorego) 

 

2.Aktualizacja informatora na 

stronie www.powiat.klodzko.pl 

dwa razy w roku 

 

Informatory aktualizowane są na bieżąco. 

 

Zadanie 2 Forma realizacji Wskaźnik monitorujący 

Tworzenie warunków 

sprzyjających korzystnej 

wymianie międzypokoleniowej  

1. Zorganizowanie Dnia Seniora pn. 

„Łączymy pokolenia” 

 

2. Integracja środowiska seniorów 

poprzez organizację imprez 

kulturalnych, przedsięwzięć 

turystyczno-rekreacyjnych i udział  

w wydarzeniach sportowych 

1. Organizacja eventu 

 

2. Liczba 

zorganizowanych imprez 

 

Zadanie 3 Forma realizacji Wskaźnik monitorujący 

Udzielenie osobom 

usamodzielnianym pomocy 

w uzyskaniu zatrudnienia 

Praca socjalna, podjęcie czynności 

mających na celu udzielenie osobie 

usamodzielnianej pomocy w 

uzyskaniu zatrudnienia, w tym 

kontakt z Powiatowym Urzędem 

Pracy w celu uzgodnienia 

możliwych form pomocy osobie 

usamodzielnianej 

Ilość osób usamodzielnianych, 

którym w  danym roku 

kalendarzowym udzielono 

pomocy w uzyskaniu 

zatrudnienia 
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W 2020 roku szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki 

podejmowały inicjatywy mające na celu integrację środowiska seniorów poprzez organizację 

następujących imprez, spotkań i projektów, wśród których wyróżnić można: 

 

Noworudzka Szkoła Techniczna: 

 razem z Noworudzkim Uniwersytetem Trzeciego Wieku realizuje projekt „Natura na 

pokolenia” . Projekt  obejmuje imprezy kulturalne i turystyczno-rekreacyjne. Słuchacze 

NUTW biorą udział w wydarzeniach organizowanych przez szkołę, a uczniowie NST 

uczestniczą w wykładach i uroczystościach organizowanych przez NUTW. W ramach tej 

współpracy zorganizowano dwie imprezy. 

 

 Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Kłodzku: 

 organizuje warsztaty dla rodziców – „Wychowanie do wartości, kształtowanie  

postaw i respektowanie norm społecznych”; 

 uczniowie szkoły wzięli udział w akcji charytatywnej realizowanej z MEN:  „Razem na 

święta” – w ramach której sporządzano kartki świąteczne dla pacjentów szpitali w Kłodzku 

i Polanicy Zdroju. 

 

Zespół Szkół Specjalnych  w Nowej Rudzie:  

 Zespól Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie z uwagi na Covid nie zorganizował spotkania  

w Domu Opieki z Seniorami, jedynie uczniowie wysłali życzenia. 

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w  Kłodzku: 

 w ramach integracji seniorów i współpracy w zakresie włączenia seniorów w życie placówki  

zorganizowano przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka przy współpracy  

z Biblioteką w Krosnowicach.  

 

Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy – Zdroju: 

 realizuje zadanie poprzez upowszechnienie wiedzy w mediach społecznościowych i na 

stronie szkoły oraz wywiady ze świadkami historii, a także archiwizowanie wspomnień  

i zdjęć. 
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Zadanie 3 Forma realizacji Wskaźnik monitorujący 

Wspieranie rozwoju  

i organizacji usług opiekuńczych 

dla osób starszych i przewlekle 

chorych przez podmioty 

lecznicze, domy opieki  

i domy pomocy społecznej 

1. Podejmowanie inicjatyw 
wspierających 
 
 
 
 
2. Tworzenie domów dziennego 
pobytu(DDP) 
 
3. Podnoszenie kwalifikacji kadry  

 
 
 
4. Integracja DPS  
ze środowiskiem lokalnym oraz 
organizacjami pozarządowymi 

 
5. Utworzenie mapy potrzeb osób 
starszych  

1.Liczba miejsc  
w ZOL, liczba miejsc  
w domach opieki, liczba 
miejsc  
w DPS 
 
2.Liczba DDP 
 
 
3.Liczba osób objętych 
podnoszeniem 
kwalifikacji  
 
4.Liczba inicjatyw 
integracyjnych 
 
 
5.Opracowanie diagnozy 

 

Liczba miejsc w ZOL i w domach opieki: 

Od 1 lipca 2012 r. pacjenci są kierowani do ZOL na podstawie skierowania od lekarza. Nie ma zatem 

możliwości bieżącego monitorowania liczby miejsc. Ponadto pojawiają się na rynku usług 

opiekuńczych podmioty niepubliczne, które nie praktykują nawiązywania współpracy z samorządem 

terytorialnym w celu informowania lub zgłaszania zakresu prowadzonej działalności w zakresie opieki 

długoterminowej.  

Liczba miejsc w DPS: 

Lp. Nazwa DPS Adres Regulaminowa Ilość 
miejsc 

1. Dom Pomocy Społecznej dla osób 
przewlekle somatycznie chorych 

 

57-500 Bystrzyca Kłodzka,  
ul. Górna 23 

37 

Dom Pomocy Społecznej dla osób 
przewlekle psychicznie chorych 

57-500 Bystrzyca Kłodzka,  
ul. Plac Szpitalny 5 

45 

2. Dom Pomocy Społecznej dla osób 
przewlekle somatycznie chorych 

57-402 Nowa Ruda,  
ul. Parkowa 20 

100 

Oddział w Ścinawce Dolnej 17 57-409 Ścinawka Dolna, Ścinawka 
Dolna 17 

96 

3. Dom Pomocy Społecznej dla osób 
przewlekle somatycznie chorych 

57-430 Jugów,  
ul. Główna 118 

85 

4. Dom Pomocy Społecznej dla osób 
dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie 

57-300 Kłodzko,  
Podzamek 28 

100 
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5. Dom Pomocy Społecznej dla dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie 

57-450 Ludwikowice Kłodzkie,  
ul. Wiejska 9 

100 

6. Dom Pomocy Społecznej dla dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie 

57-409 Ścinawka Dolna, Ścinawka 
Dolna 21 

50 

 

Liczba  domów dziennego pobytu – w 2020 roku Powiat Kłodzki nie utworzył domu dziennego pobytu. 

Liczba osób objętych podnoszeniem kwalifikacji - w 2020 r. 111 pracowników DPS podniosło 

kwalifikacje, biorąc udział w kursach, szkoleniach oraz poprzez ukończenie studiów wyższych, m.in.: 

 w Bystrzycy Kłodzkiej –  podnoszenie kwalifikacji: prawo mieszkańca i  kierunków prowadzenia 

terapii finansów publicznych, ksiąg rozrachunkowych - 40 osób; 

 w Nowej Rudzie – podnoszenie kwalifikacji – 10 osób; 

 w Jugowie – podnoszenie kwalifikacji - 2 osoby; kurs kadrowo-płacowy - 1 osoba ; staż 

szkoleniowy: terapeuta zajęciowy - 3 osoby; 

 w Podzamku – podnoszenie kwalifikacji - 52 osoby; 

 w Ścinawce Dolnej 17 – podnoszenie kwalifikacji - 2 osoby;  

 w Ludwikowicach Kłodzkich – podnoszenie kwalifikacji: Studia pielęgniarstwo - 2 osoby; studia 

pedagogiczne - 1 osoba; studia zarządzanie -1 osoba- razem 4 osoby. 

 

Liczba inicjatyw integracyjnych - w 2020 r. podjęto łącznie 174 inicjatywy, mające na celu integrację 

DPS ze środowiskiem lub organizacjami pozarządowymi, ograniczono znacznie spotkania ze względu 

na pandemię, lecz wyróżnić można następujące przedsięwzięcia: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, 

Dzień Dziecka, występy, spotkania z uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, urodziny  

i imieniny mieszkańców, prace w ogrodzie, pikniki w ogrodzie, ogniska, turnieje, spotkania  

i zabawy walentynkowe, Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzny, warsztaty kulinarne, gry pamięciowe  

i plenerowe, liczne spacery warsztaty kulinarne, spotkanie wielkanocne, udział w spotkaniach 

„Bajkowe Walentynki”, spotkania ostatkowe, spacery po ogrodzie, wycieczki krajoznawcze, rekolekcje, 

odwiedziny zaproszonych gości, spotkania z poezją, wyjazdy krajoznawcze, wyjazdy na obóz aktywnej 

rehabilitacji, rajdy, wyjazdy na dzień osób niepełnosprawnych, obchodzenie Dnia Seniora, olimpiady  

i zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych, andrzejki, spotkania  piknikowe, jasełka dzieci, 

spotkania bożonarodzeniowe, spotkania noworoczne. 

Utworzenie mapy potrzeb osób starszych – w 2020 r. nie opracowano diagnozy. 
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Zadanie 4 Forma realizacji Wskaźnik monitorujący 

Aktywizacja seniorów powiatu 

kłodzkiego aktywizujące 

1. Wspieranie rozwoju  

i działalności uniwersytetów 

trzeciego wieku i klubów seniora 

 

2. Włączanie osób starszych do 

aktywnego życia społecznego  

1. Liczba inicjatyw – 

przynajmniej 1 

 

 

2.Liczba zorganizowanych 

inicjatyw wspólnie  

z seniorami 

 

Zadanie było realizowane poprzez: 

 rozpowszechnianie ulotek dot. zdrowego trybu życia, przekazywanie informacji w zakresie  

e - recepty, ulotek informacyjnych na temat covid;  

 rozpowszechnianie ulotek dot. zdrowego trybu życia, przekazywanie informacji w zakresie  

e - recepty, wdrażanie zasad bezpiecznych zakupów; 

 udostępnianie inf. dot. prowadzonych programów zdrowotnych.  

 

2. Cel szczegółowy: Zapewnienie wsparcia osobom wymagającym całodobowej opieki 

przez DPS 

 

W 2020 r. mieszkańcy DPS – ów objęci byli różnorodnymi formami aktywizacji. W celu wzbogacania 

form spędzania czasu oraz poprawiania samodzielności mieszkańców poprzez rozbudzanie i rozwój 

zainteresowań terapeuci korzystali z takich metod i technik, jak arteterapia, ergoterapia  

i socjoterapia poprzez: wykonywanie dekoracji okolicznościowych, ćwiczenia usprawniające motorykę 

małą: wykonywanie ozdób na imprezy, zdobnictwo i dekoratorstwo, malowanie farbami, 

papieroplastyka, wykonywanie kwiatów, dekoracji z papieru, przygotowanie kart świątecznych  

i okolicznościowych, motywowanie i zachęcanie do twórczości własnej, wykonywanie ozdób  

z wikliny papierowej, zajęcia kulinarne, zajęcia komputerowe, muzykoterapia czynna lub bierna, 

biblioterapia, trening pamięci, spostrzegawczości i koncentracji uwagi, indywidualne rozmowy 

terapeutyczne, organizowanie i udział w spotkaniach i imprezach okolicznościowych, organizowanie 

gier stolikowych, edukacyjnych, spacery, fitness na świeżym powietrzu, ćwiczenia 

ogólnousprawniające, wycieczki,  prace porządkowe w ogrodzie, treningi aktywizujące: trening 

umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym, trening higieny i dbałości o estetyczny wygląd, 

Zadanie 1 Forma realizacji Wskaźnik monitorujący 

Wspieranie rozwoju 

różnorodnych form aktywizacji 

w DPS 

Rozszerzenie oferty terapii 

zajęciowej poprzez podnoszenie 

kwalifikacji kadry 

Liczba osób 

korzystających 
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trening gospodarowania środkami finansowymi, trening umiejętności interpersonalnych  

i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego. Liczba osób 

korzystających - 320. 

 

 

W 2020 r. nie  wszystkie DPS-y brały udział w przedsięwzięciach i imprezach organizowanych  

przez organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu kłodzkiego ze względu na pandemię.  

Organizacje pozarządowe i instytucje lokalne z którymi współpracowały DPS w Bystrzycy Kłodzkiej, 

Nowej Rudzie, Ścinawce Dolnej 17, Podzamku, Ludwikowicach Kłodzkich to: Stowarzyszenie 

Tolerancja, Fundacja Veritas, Fundacja Biedronka, Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka, Caritas, DZIANEL 

Bystrzyca Kłodzka, Apteka Kłodzka, Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Grupa SB 

„Maseczki dla Warszawskich Medyków”, GS Samopomoc Chłopska, Okręgowa Izba Pielęgniarek  

i położnych, MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej, Eurovia Polska S.A, DPS Podzamek, Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej, Hufiec ZHP Bystrzyca Kłodzka, Wyjście na warsztaty piernika  

i wystawę „ Świat Toruńskiego Piernika”.                 

Liczba zorganizowanych wspólnie z organizacjami pozarządowymi inicjatyw - 51. 

 

3. Cel szczegółowy: Osiągnięcie wysokiego standardu usług w DPS 

 

Zadanie nr 1: „Remont i przystosowanie budynku wolnostojącego na terenie DPS” zrealizowano  

w roku 2018. 

W 2020 roku w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej wykonano:  remont muru oporowego 

ul. Górna 23, remont instalacji elektrycznej zasilającej centralę oddymiania na Placu Szpitalnym 5,  

Zadanie 2 Forma realizacji Wskaźnik monitorujący 

Zbudowanie sieci partnerstw  

z organizacjami pozarządowymi 

Współpraca organizacji 

pozarządowych  

z DPS-ami,  tworzenie partnerstw 

m.in. realizującymi wspólne 

projekty 

Liczba zorganizowanych 

inicjatyw wspólnie 

 z organizacjami 

pozarządowymi 

Zadanie 1 Forma realizacji Wskaźnik monitorujący 

Remont i przystosowanie 

budynku wolnostojącego na 

terenie DPS 

Adaptacja pomieszczeń dla osób 

somatycznie chorych 

Liczba miejsc w DPS oraz 

wydanych decyzji  

o umieszczeniu 
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wymiana pokrycia dachowego na Placu Szpitalnym 5, przybudówka - usunięcie awarii systemu CO          

ul. Górna 23.  

Liczba miejsc  w DPS: 613, liczba wydanych decyzji o umieszczeniu: 60. 

 

 

W 2020 roku w Domach Pomocy Społecznej przeprowadzono następujące remonty i modernizacje: 

 

 DPS Bystrzyca Kłodzka –  remont muru oporowego ul. Górna 23, remont instalacji elektrycznej 

zasilającej centralę oddymiania Plac Szpitalny 5, wymiana pokrycia dachowego Pl. Szpitalny 5 

przybudówka, usunięcie awarii systemu CO ul. Górna 23; 

 DPS Nowa Ruda z Oddziałem w Ścinawce Dolnej 17 - remonty i konserwacje sprzętu  

i samochodów, remonty i konserwacje budynków, wymiana odcinka instalacji sanitarnej  

w Nowej Rudzie na zewnątrz;  

 DPS Jugów –  remont 3 łazienek wraz z wymianą pionu wodno - kanalizacyjnego, remont 

pomieszczenia świetlicy, awaryjna wymiana palnika z przedłużką w kotłowni, awaryjna 

wymiana stabilizatora oraz naczynia zbiorczego na instalacji c.w.u., remonty i konserwacje 

sprzętu, samochodu oraz obiektów i budynków, pozostałe drobne remonty - naprawy dźwigu 

osobowego, bramy przesuwnej, przekładni w oczyszczalni ścieków, malowanie  

i remontowanie pokoi pracowników K.O., kierownika ZTO, dietetyka, gabinetu zabiegowego, 

awaryjne naprawy instalacji wodno - kanalizacyjnej w pralni i kuchni, kotłowni, naprawy  

w budynku administracyjnym (w tym podłogi w sekretariacie, w gabinecie Dyrektora),  

naprawy sprzętu gospodarczego, drobne naprawy w budynku głównym (w tym: zawór  

w kotłowni, podmurówki od strony lasu, płytki na placu, naprawa miejscowa dachu); 

 DPS Podzamek –  remont i konserwacja sprzętu oraz samochodu, remont pomieszczeń 

kotłowni i magazynu oleju opałowego oraz wymiana wyłazu strychowego.  

 

Zgodnie z uchwałą Nr 205/2020 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia  2 grudnia 2020 r. w sprawie 

stwierdzenia zakończenia procesu likwidacji Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej w likwidacji   

z dniem 27 listopada 2020 r. został zakończony proces likwidacji Domu Pomocy Społecznej  

w Szczytnej.  

Zadanie 2 Forma realizacji Wskaźnik monitorujący 

Zapewnienie standardów 

usług w DPS 

Modernizacje infrastruktury, 

remonty 

Liczba osób przebywających  

w DPS 
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99 mieszkańców DPS Szczytna umieszczono w docelowych domach pomocy społecznej, w tym: 48 na 

terenie województwa dolnośląskiego, 51 w innych województwach na terenie Polski.  

9 osób zmarło, a 2 osoby powróciły do rodzin. 

 

IV. Cel główny: Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym 

 

1. Cel szczegółowy: Pomoc osobom niepełnosprawnym w poprawie jakości życia 

 

 

W 2020 r. na dofinansowania ze środków PFRON oraz budżetu Powiatu Kłodzkiego przeznaczono 

kwoty wskazane w poniższej tabeli: 

 

Ze środków PFRON w 2020 r. dofinansowanie otrzymało 2 185 osób niepełnosprawnych,  w tym:  

 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze -  1 252 osoby,   

 dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych - 241  osób (w tym 39 dzieci, 103 dorosłych oraz 99 opiekunów),                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się -   

122  osoby,  

 funkcjonowanie WTZ – 30 osób,  

Zadanie 1 Forma realizacji Wskaźnik monitorujący 

Zwiększenie uczestnictwa 

osób niepełnosprawnych  

w życiu społecznym, 

kulturalnym i sportowym 

Dofinansowania ze środków 

Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, budżetu  

Powiatu Kłodzkiego i innych 

1. Liczba osób 

niepełnosprawnych 

korzystających  

z dofinansowania ze środków 

PFRON 

2.Ilość osób niepełnosprawnych 

uczestniczących w imprezach  

o charakterze integracyjnym 

PFRON  (środki przypadające wg algorytmu) 2 939 453,00 zł 

PFRON – „Program Aktywny Samorząd” 443 733,22 zł 
 

PFRON - „Moduł III” - Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 

504 000,00 zł 

Powiat Kłodzki -  Konkurs integracja, dofinansowanie funkcjonowania WTZ 116 561,13 zł 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 Program „Aktywny Samorząd” -  123 osoby, 

 „Moduł III” - Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 

sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – 417 osób. 

Na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 

13 819 zł. Dofinansowanie przyznano 12 organizacjom i stowarzyszeniom działającym na rzecz osób 

niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowało jedynie 6 organizacji (50%), pozostałe w związku z trwającą 

pandemią i występującymi obostrzeniami zrezygnowały z organizacji imprez. W imprezach  

o charakterze sportowym, kulturalnym i turystyczno - rekreacyjnym uczestniczyło łącznie 134 osoby.  

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz stowarzyszeń, które otrzymały dofinansowanie ze środków 

PFRON do sportu, turystyki, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych  w roku 2020: 

Lp. Nazwa jednostki 
Nazwa 
zadania 

Koszt 
zadania 

Kwota 
dofinansowania 

1. 
 

SUDETY Kłodzko XIII Zlot turystyczny 5200 
2 473,- 

 

2 
Stowarzyszenie 

„PROMYK” Kłodzko 
 

Wycieczka do Zamku Książ  
i Cieplic 

6260 2326 

3. 

Polski Związek 
Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów – Kłodzko 

 

 
Wycieczka  - Krzeszów i Zamek Książ 

 

 
6 600,- 

 
2500,- 

4. 
Kłodzkie 

Stowarzyszenie 
"Amazonki" 

 
Wycieczka do  Częstochowy 

 

 
5 400,- 

 
1 520,- 

5. 

Dusznickie 
Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 

 
Wyjazd rehabilitacyjno-integracyjny 

do Szaflar 
 
 

 
22 100,- 

 
 

 
2 500,- 

 
 

 
6. 
 

”AMAZONKI KINESIO” 
Nowa Ruda 

Wycieczka do Legnicy 
 

7 780,- 
 

2 500,- 
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V. Cel główny: Promocja zatrudnienia i aktywizacja lokalnego rynku pracy 

 

1. Cel szczegółowy: Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych 

Zadanie 1 Forma realizacji Wskaźnik monitorujący 

Zwiększenie aktywności 

osób bezrobotnych 

Organizacja staży, prac 

interwencyjnych, robót 

publicznych, udzielanie dotacji 

na działalność gospodarczą 

Stopa bezrobocia  

w powiecie 

 

W 2020 r. doradcy klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku aktywizowali osoby bezrobotne 

poprzez dostępne formy pomocy: 

 staż w miejscu pracy  – 535 osób, 

 prace interwencyjne  –  99 osób, 

 roboty publiczne  – 92 osoby, 

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej  – 162 osoby, 

 doposażenie stanowiska pracy  –  149 osób. 

Na dzień 31.12.2020 r. stopa bezrobocia w powiecie kłodzkim wynosiła 12,6 %. 

 

Zadanie 2 Forma realizacji Wskaźnik monitorujący 

Opracowanie i wdrażanie 

programów wsparcia w zakresie 

wyrównywania szans na rynku 

pracy 

Udział w Programie Aktywizacji  

i Integracji 

Udział osób długotrwale 

bezrobotnych  w ogólnej liczbie 

bezrobotnych 

 

Program Aktywizacja i Integracja, to działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji 

społecznej osób bezrobotnych realizowane przez powiatowy urząd pracy samodzielnie lub we 

współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej. Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja 

kierowane są osoby bezrobotne, dla których został ustalony profil pomocy III, korzystające ze 

świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujące kontrakt socjalny, o którym mowa  

w przepisach o pomocy społecznej. Głównym celem realizacji programu jest pomoc osobom 

bezrobotnym korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, znajdującym się w trudnej sytuacji 

społecznej, oddalonych od rynku pracy z powodu braku kwalifikacji, deficytu umiejętności 

zawodowych i społecznych oraz innych barier utrudniających podjęcie zatrudnienia i właściwe 

funkcjonowanie w środowisku. 
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W 2020 r. PUP w Kłodzku wystosował do 14 gmin powiatu kłodzkiego propozycję podjęcia współpracy 

realizacji PAI, żadna z gmin nie wyraziła zainteresowania podjęcia działań w/w zakresie. 

2. Cel szczegółowy: Rozwój  potencjału zawodowego bezrobotnych 

Zadanie 1 Forma realizacji Wskaźnik monitorujący 

Wzrost kwalifikacji 

zawodowych bezrobotnych 

Planowanie i organizacja 

szkoleń zawodowych dla osób 

bezrobotnych 

Wskaźnik efektywności szkoleń 

zawodowych 

 

W 2020 roku 102 osoby skorzystały ze szkoleń oraz 8 osób z dofinansowania studiów podyplomowych. 

3. Cel szczegółowy: Zwiększenie kwalifikacji i uprawnień zawodowych pracowników  

i pracodawców 

 

Zadanie 1 Forma realizacji Wskaźnik monitorujący 

1.   Wspieranie rozwoju potencjału 

zawodowego pracowników  

i pracodawców w ramach  

Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego 

Organizacja szkoleń i kursów 

 

Ilość osób uzyskujących 

kwalifikacje i uprawnienia 

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy został utworzony ze środków Funduszu Pracy,  aby wspierać kształcenie 

ustawiczne pracodawców oraz pracowników. 

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu 

kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji  

w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na rynku 

pracy. 

W ramach KFS w 2020 roku udział w szkoleniach/studiach podyplomowych zapewniono na podstawie 

95 umów 383 osobom.  

Zadanie 2 Forma realizacji Wskaźnik monitorujący 

Nawiązanie współpracy 

pomiędzy szkołami 

gimnazjalnymi  

i ponadgimnazjalnymi  

z pracodawcami w celu 

kształcenia adekwatnego do 

potrzeb powiatowego rynku 

pracy 

Odbudowa prestiżu szkolnictwa 

zawodowego poprzez 

rozwijanie bazy szkoleniowej  

w szkołach  

i placówkach oświatowych, 

modernizacja pracowni ćwiczeń 

Ilość zatrudnionych absolwentów 
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Szkoły dla których Powiat Kłodzki jest organem prowadzącym nie monitorują sytuacji absolwentów 

na rynku pracy. W Powiecie Kłodzkim istnieje 6 szkół o charakterze zawodowym- Noworudzka 

Szkoła Techniczna, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej, Regionalna Szkoła 

Turystyczna  w Polanicy- Zdroju,  Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Zespół Szkół 

Technicznych w Kłodzku, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna.  

Jednym z przejawów realizacji tego zadania jest tworzenie klas patronackich, których najwięcej jest 

w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku.  

W roku szkolnym 2020/2021 istnieje w ZST  6 oddziałów pod patronatami firm: Kayser, Leroy Merlin, 

Steinpol, Umicore, 22 KB Piechoty Górskiej, Związek Ochotniczych  Straży Pożarnych. Razem 

patronatami objętych jest 323 uczniów.  

Z podanych szacunkowych informacji wynika, że w  roku 2020  zatrudnienie znalazło 150 absolwentów 

Według danych przekazanych przez PUP w Kłodzku w 2020 roku: 

 434 osoby zarejestrowały się w PUP w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki; 

 188 osób podjęło zatrudnienie w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. 

 

VI. Cel główny: Wspieranie i rozwijanie działań na rzecz rodzin i osób znajdujących 

się w sytuacji kryzysowej, dotkniętych uzależnieniami oraz przemocą 

 

Zadanie 1 Forma realizacji Wskaźnik monitorujący 

Wspieranie rodzin i osób  

w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

1.Opracowanie 

 i realizacja „Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

lata 2016-2020” 

 

2.Opracowanie  

i realizacja „Powiatowego 

programu korekcyjno-

edukacyjnego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie 

na lata 2016-2020”  

3.Utworzenie na terenie 

powiatu Specjalistycznego 

ośrodka wsparcia dla ofiar 

przemocy 

1.Realizacja programu 

 

 

 

 

 
 
2.Realizacja programu 
 

 

 

 

3.Utworzenie ośrodka 
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1. „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2016-2020” został przyjęty uchwałą Nr X/98/2015 Rady Powiatu 

Kłodzkiego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2016-2020. 

Sprawozdanie z realizacji ww. Programu za rok 2020 zostało przekazane Zarządowi Powiatu Kłodzkiego 

następnie zostało przyjęte przez Radę Powiatu Kłodzkiego. 

2. „Powiatowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2016-

2020” został przyjęty uchwałą Nr X/97/2015 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 23 grudnia 2015 r.  

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących 

Przemoc w Rodzinie na lata 2016-2020. 

 

Program realizowany był w roku 2020 w terminie wrzesień - grudzień 2020. Liczba osób, które 

przystąpiły do programu: 

 Osoby, które zgłosiły się – 10 

 Osoby, które wzięły udział w programie – 3 

 Osoby, które ukończyły program – 1. 

 

Ponadto prowadzony jest monitoring sytuacji sprawców i ich rodzin, którzy ukończyli program zarówno 

w roku 2020, jak i w latach ubiegłych. 

 

3. W 2020 roku nie utworzono na terenie powiatu kłodzkiego specjalistycznego ośrodka wsparcia dla 

ofiar przemocy. 

Zadanie 2 Forma realizacji Wskaźnik monitorujący 

Monitorowanie dostępu do 

wsparcia mieszkańców 

powiatu  w zakresie 

interwencji kryzysowej  

1.Monitorowanie liczby osób 
korzystających z OIK 
 
2.Rozszerzanie oferty OIK 

1. Liczba osób korzystających  
z OIK 

 
2. Liczba nowych działań 
wspierających 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej umożliwiał dostęp do wsparcia i pomocy psychologicznej w zakresie 

interwencji kryzysowej mieszkańcom powiatu kłodzkiego. O wsparciu informowano poprzez ulotki, 

facebook, informacje telefoniczne, informacje pisemne przekazywane Ośrodkom Pomocy Społecznej  

z terenu powiatu kłodzkiego, kuratorom i pedagogom szkolnym. 

W 2020 r. ze wparcia w formie interwencji kryzysowej oraz terapii krótkoterminowej skorzystały 383 

osoby. 
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Najczęściej  występujące przyczyny sytuacji kryzysowych, które wymagały interwencji (w niektórych 

zgłoszeniach stwierdzone współwystępowanie kilku czynników kryzysowych): 

 
 

Przyczyna zgłoszenia Liczba interwencji 
2020 

Przemoc w rodzinie 117 

Sytuacje suicydalne 8 

Żałoba po stracie 4 

Choroba własna lub członka rodziny  46 

Kryzys w związku / rozstanie, rozwód/ 78 

Kryzys wychowawczy 111 

Adolescent( łącznie z opiekunami) 0 

Zaburzenia psychiczne 37 

Używanie substancji 67 

Uzależnienia behawioralne 2 

Utrata dochodów/ np. pracy/ 10 

Inne np. traumy w dzieciństwie, problemy z funkcjonowanie  
w życiu codziennym, współuzależnienie, problemy adaptacyjne, 
trudna sytuacja rodzinna, kryzys utraty dzieci, rozstanie z matką, 
nękanie,  itp. 

51 

 

 

W roku 2020  odbyło się 761 interwencji, w tym 19 poza siedzibą Ośrodka  podczas, których udzielono  

doraźnej i natychmiastowej pomocy (psychologicznej, prawnej oraz poradnictwa socjalnego). 

Zadanie 3 Forma realizacji Wskaźnik monitorujący 

Podejmowanie działalności 

profilaktycznej w zakresie 

uzależnień w szkołach 

Organizowanie pogadanek, 

wykładów, spotkań 

Liczba działań podjętych   

w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

 

Szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki wykazały duże 

zaangażowanie w działania w zakresie profilaktyki uzależnień, wskazując, iż łącznie podjęto 463 
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inicjatywy, mające na celu podnoszenie wiedzy i świadomości uczniów oraz rodziców w zakresie 

problemów narkomanii, picia alkoholu, zażywania dopalaczy, wśród których wyróżnić można: 

 Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 3 w Kłodzku: 

W roku szkolnym 2019/2020 w realizowane były zadania zgodne z Programem  Wychowawczo – 

Profilaktycznym. W ramach profilaktyki uzależnień w szkole przeprowadzono: 

 warsztaty dla uczniów i rodziców prowadzone przez pracownika Komendy Policji w Kłodzku 

„Profilaktyka uzależnień”; 

 warsztaty dla uczniów prowadzone przez pracownika Powiatowego Centrum Doradztwa  

i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Kłodzku nt. „Motywacja, empatia, 

asertywność – przeciwdziałanie uzależnieniom ”; 

  pogadanki w klasach I-III nt. „Konsekwencji uzależnień wśród dzieci i młodzieży”; 

 zajęcia o charakterze warsztatowym – „Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości  

i kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno 

– komunikacyjnej”; 

 pogadanki  na godzinach wychowawczych nt. „Racjonalnego korzystania z telefonów? ” ; 

 pogadankę z rodzicami nt. „Jak wspierać dziecko w osiąganiu dorosłości i niezależności 

życiowej. Profilaktyka zachowań ryzykownych”; 

 ankiety wśród uczniów „Uzależnienia od gier i telefonów”. 

 

 Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie:  

Podejmowano działania mające na celu podnoszenie wiedzy i świadomości uczniów oraz rodziców  

w zakresie problemów narkomanii, picia alkoholu, zażywania dopalaczy poprzez: 

 dokonywanie szczegółowej diagnozy środowiska szkolnego - dwa razy w ciągu roku szkolnego; 

 obejmowanie indywidualną opieką psychologiczno - pedagogiczną oraz specjalistyczną 

uczniów zagrożonych problemem zażywania środków psychoaktywnych (kierowanie do 

specjalisty ds. uzależnień); 

 pedagog szkolny prowadził zajęcia z profilaktyki uzależnień w ramach Szkolnego Programu 

Wychowawczo - Profilaktycznego oraz „Programu ARS, czyli jak dbać o miłość”,  odbywają się 

pogadanki (15) i zajęcia z pielęgniarką szkolną (15) za pośrednictwem platformy TEAMS; 

 stale współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Ośrodkiem Interwencji 

Kryzysowej, specjalistą ds. uzależnień, policją, SANEPID-em; 

 w widocznym miejscu umieszczone są tablice informacyjne, gdzie można szukać pomocy  

w przypadku problemów ze środkami psychoaktywnymi; 
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 wychowawcy w ramach programu wychowawczego klas prowadzą zajęcia z profilaktyki 

uzależnień (1 raz w semestrze). 

 

 Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy - Zdroju: 

 Kontynuacja profilaktycznego Programu Ministra Zdrowia „ARS, czyli jak dbać o miłość” 

rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii; 

 problematyka uzależnień poruszana była w spotkaniach z pedagogiem szkolnym, podczas  

lekcji wychowawczych, religii i WDŻ, a także spotkań Zespołu Wychowawców oraz konsultacji 

dla rodziców;  

 podczas indywidualnych konsultacji z pedagogiem szkolnym, lekcji z wychowawcami klas 

prowadzono pogadanki, wspierano się projekcjami filmów dokumentalnych odnoszących do 

problematyki narkomanii, alkoholizmu, płodowego zespołu alkoholowego; 

 w okresie zdalnego nauczania za pomocą technik i metod zdalnych pedagog szkolny 

udostępniła uczniom, rodzicom oraz nauczycielom na platformie „Microsoft Teams” szereg 

artykułów i materiałów audiowizualnych, wykładów i wywiadów ze specjalistami z zakresu 

profilaktyki uzależnień od substancji, jak i uzależnień behawioralnych; 

 publikowanie informacji na temat możliwości korzystania z bezpłatnych infolinii, telefonów 

zaufania dla dzieci i młodzieży, udostępnianie adresów instytucji pomocowych  

i pośredniczenie w kontaktach z ośrodkami świadczącymi pomoc;          

 współpraca z następującymi instytucjami: Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Polanicy – Zdroju, Wydziałem 

Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Powiatowej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej  

w Kłodzku, Komisariatem Policji w Polanicy - Zdroju, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kłodzku, z Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Kłodzku oraz kuratorami,  Rodzinnym Domem 

Dziecka w Gorzanowie oraz Domem Dziecka w Domaszkowie.  

 

 I Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku: 

 prowadzono cykl lekcji on-line dla 13 klas z konsultantem Reginalnego Ośrodka Debaty 

Międzynarodowej we Wrocławiu; 

 przeprowadzono badanie problemu występowania i zwalczania uzależnień w I LO (w czasie 

nauki zdalnej badania przeprowadzono za pośrednictwem ankiet); 

 przeprowadzono akcję: „Dni Profilaktyki Uzależnień” w szkole (15 i 16.10.2020 r.) oraz  konkurs 

plastyczny „ Bez nałogów życie”; 
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 przeprowadzenie lekcji wychowawczych o tematyce profilaktycznej (scenariusze lekcji  

z wlepkami propagującymi dbałość o zdrowie - dla każdego ucznia); 

 szkolenie online nauczycieli (30.11.2020r.) na temat „Współczesne problemy – substancje 

psychoaktywne”, prowadzone przez psychoterapeutę z Ośrodka Interwencji Kryzysowej; 

 z cyklu lekcji on-line w grudniu 2020 r. w 14 klasach w zakresie zwiększenia świadomości co do 

prawnych zagrożeń współczesności – udział uczniów w projekcie „Centrum Wsparcia 

Młodych”. 

 

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej: 

 pogadanki z wychowawcą  na temat uzależnień we wszystkich klasach;   

 spotkania z rodzicami przeprowadzone przez pedagoga szkolnego dotyczące profilaktyki 

uzależnień. 

 

 Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie: 

 Opracowanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w oparciu o wyniki ewaluacji 

wewnętrznej, zawarte w raporcie: „Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących w celu 

przeciwdziałania narkomanii i podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych”-

(ewaluacja przeprowadzona we wrześniu 2020 roku); 

 indywidualne konsultacje dot. zagrożeń zachowaniami ryzykownymi wśród młodzieży dla 

rodziców i uczniów naszej szkoły; 

 kontynuacja Programu "Ars, czyli jak dbać o miłość" dotyczącego profilaktyki uzależnień-zajęcia 

prowadzone przez pedagoga i psychologa; 

 plan szkoleń dotyczących rozpoznawania u uczniów uzależnień behawioralnych; 

 utrzymywanie  współpracy z sądem, policją, PCPR oraz osobami i instytucjami działającymi na 

rzecz dzieci i młodzieży; 

 podejmowanie w szkole treści o tematyce profilaktycznej podczas zajęć z wychowawcą  

w każdej klasie; 

 udzielanie informacji o indywidualnej pomocy pedagogiczno - psychologicznej uczniom 

zagrożonym zachowaniami  ryzykownymi. 

 

 Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości: 

 zajęcia z wychowawcą na temat „Mam problem - kto mi pomoże? Co może szkoła, co mogą 

inne instytucje”, prowadzone przez psychologa szkolnego;  tematyka zajęć dotykała również 

problemu uzależnień; 
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 realizowano program wychowawczo - profilaktyczny szkoły w ramach Planu oświaty 

zdrowotnej w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości ( zajęcia z wychowawcą, projekty, konkursy, 

akcje promujące zdrowy styl życia); 

 objęcie  uczniów Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości dwugodzinnymi warsztatami w zakresie 

problematyki uzależnień młodzieży szkolnej od narkotyków, leków oraz dopalaczy, które 

prowadził specjalista terapii uzależnień z Ośrodka Interwencji Kryzysowej; 

 przeprowadzono szkolenie nauczycieli w zakresie uzależnień -„Współczesne problemy – 

narkomania”, które prowadził specjalista terapii uzależnień. Szkolenie poszerzyło wiedzę 

nauczycieli na temat sygnałów ostrzegawczych i rodzajów substancji psychoaktywnych (przede 

wszystkim tych, które są „popularne” w środowisku lokalnym). 

 

 Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie: 

 przeprowadzono ankiety wśród uczniów „Uzależnienia od gier i telefonów”; 

 przeprowadzono  pogadanki w klasach V - VIII nt. „Konsekwencji uzależnień wśród dzieci  

i młodzieży”; 

 przeprowadzono zajęcia o charakterze warsztatowym – odgrywanie scenek sytuacyjnych 

„Uzależnieniom mówię nie” – jak skutecznie odmawiać w klasach” V-VIII; 

 przeprowadzono pogadanki w oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu umiarkowanym nt. „Jak racjonalnie korzystać z telefonów ?”; 

 zgłoszenie szkoły do konkursu: Stop uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień. 

 

VII. Cel główny: Poprawa funkcjonowania instytucji pomocy społecznej oraz rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego 

 

1. Cel szczegółowy: Udoskonalenie funkcjonowania instytucji pomocy społecznej 

 

 

Zadanie 1 Forma realizacji Wskaźnik monitorujący 

Podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych pracowników 

instytucji pomocy 

społecznej 

Organizowanie szkoleń 

/zapewnienie udziału  

w szkoleniach 

1. Liczba przeprowadzonych 

szkoleń 

2. Liczba pracowników, którzy 

brali udział  

w szkoleniach 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku realizowało projekt: „Siłą dziecka jest rodzina”, 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. 

W ramach projektu organizowane były szkolenia mające na celu podnoszenie kompetencji kadr 

systemu pieczy zastępczej – rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka. 

 

W roku 2020 zrealizowano szkolenia dla 30 osób o następującej tematyce: 

 Umiejętność stawiania granic - egzekwowanie zasad, konsekwencja postępowania; 

 Jak postępować z dzieckiem z zaburzoną więzią oraz zrozumieć dziecko po traumie; 

 Prawne i praktyczne aspekty rodzicielstwa zastępczego; 

 Jak rozmawiać z nastolatkiem; 

 Wspieranie więzi rodzinnych - rodzina zastępcza a rodzina biologiczna. Znaczenie dla dziecka 

kontaktu z rodziną biologiczną; 

 Szkolenie z zakresu obsługi komputera. 

W roku 2020 pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku uczestniczyli  

w następujących szkoleniach: 

 Należności w jednostkach budżetowych- praktyczne aspekty realizacji, ewidencji  

i windykacji, również w sytuacji epidemii; 

 Młody dorosły w rodzinie zastępczej. Jak wspierać proces usamodzielnienia, w tym dziecka z 

niepełnosprawnością; 

 Zamówienia publiczne 2020- 2021- bądź gotów na zmiany. 

2. Cel szczegółowy: Propagowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju instytucji 

społeczeństwa obywatelskiego 

 

 

 

Zadanie 1 Forma realizacji Wskaźnik monitorujący 

Wzmacnianie współpracy  

z organizacjami 

pozarządowymi 

Zlecanie organizacjom 

pozarządowym realizacji zadań 

publicznych. Organizowanie 

spotkań informacyjnych dla 

organizacji pozarządowych 

1. Liczba organizacji 

pozarządowych, którym 

zlecono realizację zadań 

publicznych  

2. Liczba zorganizowanych 

spotkań 
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Do organizacji pozarządowych, które w 2020 r. realizowały zadania publiczne należą: 

a) w obszarze pieczy zastępczej: 

 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P., któremu powierzono prowadzenie na terenie 

powiatu kłodzkiego placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego; 

 

b) w obszarze pomocy społecznej: 

 Towarzystwo Społeczne „RAZEM” z siedzibą w Kłodzku przy ul. Grottgera 8, któremu 

powierzono do realizacji zadanie pn. „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej”; 

 Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Kłodzku przy ul. Wolności, któremu 

zostało powierzone do realizacji zadanie pn. „Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego 

Domu Samopomocy”;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ścinawce Dolnej 21B, któremu 

powierzono do realizacji zadanie pn.”Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – chłopców”; 

 Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św. 

Franciszka w Ludwikowicach Kłodzkich przy ul. Wiejskiej 9, której powierzono do realizacji 

zadanie pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie – koedukacyjny”. 

 

Dnia 3 marca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku odbyło się coroczne spotkanie  

z przedstawicielami organizacji z terenu Powiatu Kłodzkiego działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych. W jego trakcie trwała dyskusja związana z podziałem otrzymanych środków  

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020. Ponadto przybyli na 

spotkanie przedstawiciele organizacji zostali poinformowani o możliwości  korzystania przez osoby 

niepełnosprawne z Programu „Aktywny Samorząd”. 

 

Zadanie 2 Forma realizacji Wskaźnik monitorujący 

Poprawa dostępu do 

informacji na temat 

funkcjonujących w powiecie 

organizacji pozarządowych 

Aktualizacja bazy danych 

organizacji pozarządowych 

 

Liczba dokonanych aktualizacji 

 

Na wniosek Głównego Urzędu Statystycznego przeprowadzana jest kompleksowa aktualizacja bazy 

stowarzyszeń powiatu kłodzkiego. Ostatnia aktualizacja została przeprowadzona w styczniu bieżącego 
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roku. W Wydziale Rozwoju, Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kłodzku na bieżąco są 

aktualizowane zarówno baza stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS, klubów sportowych, 

uczniowskich klubów sportowych jak również ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez 

Starostę Kłodzkiego. 

 

Zadanie 3 Forma realizacji Wskaźnik monitorujący 

Promowanie idei 

społeczeństwa 

obywatelskiego oraz 

intensyfikacja działań na 

rzecz rozwoju wolontariatu 

1.Organizowanie pogadanek  
w szkołach na temat aktywności 
społecznej oraz wolontariatu 
 
2.Upowszechnianie informacji 
na temat wolontariatu 

1.Liczba przeprowadzonych 
pogadanek 
 

2.Liczba upowszechnionych 
materiałów 

 

Szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki podejmowały 

działania w zakresie aktywności społecznej i wolontariatu, jednakże w okresie pandemii były one 

realizowane w bardzo ograniczonym zakresie. Wśród podjętych inicjatyw w ramach krzewienia idei 

wolontariatu w szkołach i placówkach oświatowych wyróżnić można: 

 

 W Noworudzkiej Szkole Technicznej: 

 działa Klub Wolontariusza, którego członkowie organizują  na terenie szkoły wiele akcji, 

m.in. zbiórkę krwi czy udział w akcji: „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Każdy 

wychowawca w swojej klasie prowadzi zajęcia mające na celu upowszechnianie 

wolontariatu. 

 

 W Branżowej Szkole I Stopnia: 

 prowadzi się na zajęciach z wychowawcą pogadanki na temat idei wolontariatu oraz rozdaje 

ulotki dotyczące wolontariatu.  

 

 W Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie: 

 działa szkolny klub wolontariatu, którego celem jest niesienie pomocy potrzebującym, 

uwrażliwienie uczniów na krzywdę i wspieranie drugiego człowieka, kształtowanie postaw 

moralnych i prospołecznych, otwartości  na nowe pomysły i sposoby działania. Informacja n/t 

wolontariatu upowszechniona jest na tablicach informacyjnych 
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 W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kłodzku: 

 udział w wernisażu „Razem sprawniej” - wychowanki wykonały prace plastyczne 

„Niepełnosprawny – sprawny na miarę swoich możliwości”. 

 

 W Regionalnej Szkole Turystycznej: 

 przeprowadzanie  pogadanek w szkołach na temat aktywności społecznej oraz wolontariatu  

w ramach lekcji religii, WOS, podstaw przedsiębiorczości, zajęć z pedagogiem szkolnym, lekcji 

wychowawczych; 

 uczniowie napisali w ramach akcji z  2020 roku 48 listów w obronie więźniów sumienia. 

 

 

Podsumowanie: 

 W roku 2020 pomimo trwającej pandemii konsekwentnie podejmowano działania zmierzające 

do osiągnięcia wytyczonych celów strategicznych, celem sprawnego rozwiązywania problemów 

społecznych Powiatu Kłodzkiego. 

 Analiza rezultatów działań podejmowanych we wszystkich obszarach Strategii zarówno w roku 

2020, jak i w całym okresie jej realizacji- to jest w latach 2016- 2020 pozwala twierdzić, iż większość  

z założonych celów osiągnięto, dzięki wzajemnej współpracy zaangażowanych instytucji. Zauważyć 

należy, że podejmowane działania realizowane były w ramach posiadanych i pozyskiwanych środków 

finansowych.  

 Dotychczasowa realizacja założeń Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2016-2020 w znacznym stopniu sprzyja ograniczeniu 

negatywnych skutków występujących problemów społecznych, co stanowi dobry punkt wyjścia dla 

działań, które będą podejmowane w kolejnych latach. 

  Niniejsze sprawozdanie opracowano w oparciu o informacje przekazane przez: Powiatowy 

Urząd Pracy w Kłodzku, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Polityki Zdrowotnej, 

Wydział Oświaty oraz Wydział Rozwoju, Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kłodzku,  

a także dane będące w posiadaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.  
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, do zadań własnych
powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych
i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka- po konsultacji
z właściwymi terytorialnie gminami. 31 sierpnia 2016 r. Rada Powiatu Kłodzkiego podjęła uchwałę
w sprawie przyjęcia Powiatowej Startegii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na
lata 2016- 2020. Ocena realizacji Strategii pozwoli na określenie skuteczności rozwiązań zaproponowanych
dla poszczególnych grup docelowych.

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

Zbigniew Łopusiewicz
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