
UCHWALA Nr VI/37/11
RADY MIASTA RAW A MAZOWIECKA

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie przyj«(cia Strategii Rozwi~zywania Problemow Spolecznych Miasta Rawa
Mazowiecka na lata 2011 - 2016

Na padstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. a samarzqdzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 paz. 1591 ; z 2002r. Nr 23 paz. 220, Nr 62 paz. 558, Nr 113 paz. 984,
Nr 153 paz. 1271, Nr 214 paz. 1806; z 2003r. Nr 80 paz. 717, Nr 162 paz. 1568; z 2004r. Nr 102
paz. 1055, Nr 116 paz. 1203; z 2005r. 172 paz. 1441, Nr 175 paz. 1457; z 2006r. Nr 17 paz. 128,
Nr 181 paz. 1337; z 2007r. Nr 48 paz. 327, Nr 138 paz. 974, Nr 173 paz. 1218; z 2008r. Nr 180
paz. 111, Nr 223 paz. 1458; z 2009r. Nr 52 paz. 420, Nr 157 paz. 1241; z 2010r. Nr 28 paz. 142,
146, Nr 40 paz 230 i Nr 106 paz. 675; z 2011r. Nr 21 paz.113), art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
12 marca 2004r. a pamacy spalecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, paz. 1362, Nr 202, paz. 1551, Nr
219, paz. 1706, Nr 221, paz. 1738, z 2010 r. Nr 28, paz. 146, Nr 40, paz. 229, Nr 81, paz. 527, Nr
125, paz. 842, Nr 217, paz. 1427) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala co nast«(puje:

§ 1. Przyjmuje siy Strategiy Razwiqzywania Prablem6w Spalecznych Miasta Rawa
Mazawiecka na lata 2011 - 2016 w brzmieniu stanawiqcym zalqcznik da niniejszej uchwaly.



Zaiasznik
do Uehwaly nr VV37/11
r.ady Miasto Ra\\/3 Mfl/'owiecka
z dnia 30-03-2011

STRATEGIA ROZ\VL\Zy\VANIA PROBLEl\1{nV SPOLECZNYCH
MIASTA RAWA MAZOWIECKA NA LATA 2011 - 2016

Rozdzial I Miasto Rawa Mazowieeka
Rozdzial II Demografia

Rozdzial I Problemy lokalne z perspektywy pomoey spoleeznej
Rozdziai II Lokalne bezrobocie rejestrowane
Rozdzial III Problemy uzaleznien i przemoey
Rozdzial IV Miejski system wsparcia instytucjonalnego

1. Pomoe spoleezna
2. Swiadezenia rodzinne i Fundusz Alimentaeyjny
3. Dodatki mieszkaniowe
4. Stypendia szkolne

Rozdzial V Oehrona zdrowia
Rozdzial VI Zasoby mieszkaniowe
Rozdzial VII Edukaeja, kultura, rekreaeja
Rozdzial VlII Wolontariat i organizaeje pozarz'l:dowe dzialaj'l:ee w sferze spoleeznej
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Termin "polityka spoleczna" powstal na przelomie XVIII i XIXw dla okreslenia eelowego
oddzialywania pailstwa, zwi¢ow zawodowych i innych organizacji na istniej~y uklad stosunkow
spolecznych, ktore zrnierzaj~ do poprawy warunkow bytu i pracy szerokich warstw ludnosci,
usuwania nierownosci spolecznych oraz podnoszenia kultury zycia. Zakres polityki spolecznej jest
odpowiednikiem katalogu potrzeb uznawanych za wazne i wymag~~cych zaspokojenia przez
zorganizowan~ akcjy pailstwa i innych podrniotow spolecznych.

Do podstawowego katalogu potrzeb nalez(l: praca zgodna z kwalifikacjarni, odpowiedni
dochod z pracy, zabezpieczenie bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrona zdrowia i pomoc w
chorobie, odpowiednie warunki mieszkaniowe, moZliwoSc wypoczynku i kulturalne spydzanie
czasu wolnego od pracy.
Ponadto sfera zainteresowail polityki spolecznej rozci~a siy na sprawy ksztalcenia zawodowego i
upowszechniania kultury oraz walki ze zjawiskarni patologii spolecznej. St(ld tez, system
zabezpieczenia spolecznego opiera siy na wspieraniu najslabszych grup spolecznych. JednakZe
podkreslic nalezy, iz akty prawne z grupy zabezpieczenia spolecznego rozni(l siy co do zasady i
cel6w dla kt6rych zostaly powolane.

Odpowiednio zaprojektowana i wdrozona lokalna polityka spoleczna stanowi inwestycjy,
kt6ra procentuje w przyszlosci. Dzialania zrnierzaj~ce do integracji spolecznej zwiykszaj(l potencjal
rozwoju, a takZe sprzyjaj~ zwiykszaniu aktywnosci spolecznej. Zatem przedrniotem strategii
rozwi(lZywania problem6w spolecznych jest zdiagnozowanie, zaplanowanie i realizowanie
wyznaczonych zalozen rozwi(lZywania waznych lokalnych problem6w spolecznych.

Strategia rozwi(lZywania problem6w spolecznych obejmuje dlugofalow~ koncepcjy
dzialania w zakresie lokalnej polityki spolecznej. Zawiera zalo2:enia strategiczne wynikaj~ z
uwarunkowail i analizy spoleczno-gospodarczej i potrzeb rnieszkailc6w. Dokument ten
jednoczesnie wskazuje srodki realizacji zalozonych celow ukierunkowanych na osi~gniycie postypu
spolecznego.

Zadaniem samorz~u gminnego jest opracowanie i realizacja strategii rozwi(lZywania
problem6w spolecznych ze szczeg6lnym uwzglydnieniem programow, ktorych celem jest integracja
os6b i rodzin z grup szczeg6lnego ryzyka.



Cz-:sc I. CHARAKTERYSTYKA

Pierwsza historyczna wzmianka 0 Rawie Mazowieckiej pochodzi z okolo 1228 r. Nie wiemy
do dzis jednak, kiedy dokladnie pojawil siy gr6d rawski. W roku 1321 Rawa uzyskala prawa
miejskie, a w latach 1355-1370 wybudowano tu murowany Zunek Ksi~t Mazowieckich, kt6rego
sylwetka do dzis g6ruje nad miastem. Za panowania Siemowita ill (XIV w.), miasto pelnilo funkcjy
stolicy calego ksiqZycego Mazowsza. Wieki XIV i XV byly dobrym okresem w dziejach Rawy,
wojny w niewielkim stopniu zniszczyly okolice, rozwijal siy handel i rolnictwo. 0 tym, i:e Rawa w
XVI w. byla waznym osrodkiem, swiadczy fakt, ii: wlasnie na rawskim zamku trzymano tzw. skarb
kwarciany, do kt6rego wplywala kwarta - podatek na utrzymanie wojska Rzeczypospolitej.
Godnym odnotowaniajest tei: sprowadzenie do Rawy jezuit6w, kt6rzy w 1613 r. mieli sw6j kosci61
Niepokalanego Poczycia Najswiytszej Maryii Panny, a w roku 1622 ukoilczono budowy kolegium,
w kt6rym nauki pobieral Jan Chryzostom Pasek. W drugiej polowie XVII stulecia miasto zostaje
zajyte przez Szwed6w. a zamek i zabudowa miejska doszczytnie zniszczone. W 1795 r. Rawa
zostala whlczona do Prus, a od 1807 r. stala siy stolicct-powiatu rawskiego departamentu

r warszawskiego Ksiystwa Warszawskiego. Rozw6j miasta przyniosly lata Kr61estwa Polskiego. W
tym czasie wybudowano ratusz, uporzct-dkowanozabudowy wok61 rynku miejskiego. utworzono
park miejski.

Wiek XX to okres wzlot6w i upadk6w miasta. Pierwsza wojna swiatowa prawie calkowicie
zniszczyla miasto, lata miydzywojenne byly czasem odbudowy i wzmozonych inwestycji, niestety
przerwanych nagle II wojnct-swiatowct-.Rawa zn6w legla w gruzach. Odbudowana po wojnie Rawa
Mazowiecka stalct-siy istotnym osrodkiem przemyslowym, rekreacyjnym i kulturalnym pomiydzy
Lodzi'l a Warszaw'l.

Miasto Rawa Mazowiecka wraz z otaczajct-cymje regionem posiada tradycje gospodarcze
zwi'l-Zanez przemyslem spoi:ywczym (gl6wnie z przetw6rstwem miysa i przetw6rstwem owoc6w i
warzyw), przemyslem maszynowyrn i lekkim. Powiat Rawski posiada duZy potencjal produkcyjny,
zwi'l-Zanyz wielohektarowYmi gospodarstwarni sadowniczYmi i uprawarni warzyw.

Ze wzgl¢u na korzystnct- lokalizacjy, w istniej'lcym oraz planowanym ukladzie
komunikacyjnym kraju. Rawa Mazowiecka jest dogodnym miejscem do lokowania przedsiybiorstw
i inicjatyw gospodarczych oraz rozwoju zaplecza logistyczno-magazynowego. Miasto polozone jest
niedaleko Lodzi, przy drodze ekspresowej S8 Warszawa-Wroclaw, 54 km od Lodzi, jad'l-Cdrogct-or
72 w kierunku Warszawy, na przeciyciu dr6g wojew6dzkich 707 Nowe Miasto - Skiemiewice oraz
726 Rawa Mazowiecka - Opoczno. Pod wzglydem liczby jednostek gospodarczych przewazajct-ca
wiykszosc nalezy do sektora prywatnego. Sektor prywatny tworzy okolo 96 % og61nej liczby
podmiot6w gospodarczych. Obecnie wsr6d firm prowadz'l-Cychdzialalnosc gospodarCZ'lnajwiykszct-
liczby, stanowict-jednostki zajmuj'l-Cesiy handlem i usIugarni.



Rawa Mazowiecka jest rniastem powiatowym st'!d tez, pelni watne funkcje zwi¥ane z
obslugl! adrninistracyjnl! mieszkailcow rniasta i powiatu.

Wedlug danych statystycznych GUS w rnieScie Rawa Mazowiecka w 2009r zamieszkiwalo
17656 osob w tym 8492 myzczyzn, co stanowi 48% rnieszkailcow i 9164 kobiety co odpowiada
52% rnieszkailcow rniasta Rawa Mazowiecka.

W powiecie rawskim w roku 2009 zamieszkiwalo ogolem 49053 rnieszkailcow w tym
24169 myzczyzn i 24884 kobiet. Mieszkailcy rniasta Rawa Mazowiecka w roku 2009 stanowili
36% ogolu rnieszkailcow powiatu rawskiego.

Lata O!Otem Me:iczyini % Kobiety %
2002 17853 8629 48,33 9224 51,67
2003 17784 8579 48,24 9205 51,76
2004 17765 8556 48,16 9209 51,84
2005 17635 8486 48,12 9149 51,88
2006 17595 8480 48,19 9115 51,81
2007 17762 8539 48,07 9223 51,93
2008 17656 8492 48,09 9164 51,91
2009 17554 8379 47,73 9175 52,27
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Zestawienie demograficzne z lat 2002-2009 wykazuje systematyczny spadek liczby ludnosci
miasta Rawa Mazowiecka. Mirno gwaltownego wzrostu liczby mieszkailc6w w roku 2007
wskainik ten rna tendencjy rnalej~c~ i w roku 2009 jest mniejszy od najnizszego wskainika w
analizowanym okresie 2002-2009. Do glownych czynnikow ksztaltuj~cych liczby ludnosci nalet~
ruch naturalny i migracje.
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Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Urodzenia 164 170 169 178 194 208 183 216
Zgony 124 127 129 136 127 129 147 164
Naplyw ludnosci 180 140 161 134 152 164 120 128
Odplyw ludnosci 219 244 230 209 243 283 233 209
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Analiza powyzszych danych wskazuje, it w latach 2002 - 2009 najistotniejszy wplyw na
zarniany w liczbie mieszkailc6w miasta Rawa Mazowiecka rnaj~ w kategorii zwiykszen - urodzenia
zaSw kategorii zmniejszen - odplyw ludnosci.
Zebrane dane w zakresie ruchu naturalnego i migracji mieszkailc6w miasta analizowane w og6lnym
aspekcie zwiykszen i zmniejszen wskazuj~, rozpoczynaj(f.cod 2002 roku gdzie wskainiki te byly
r6wnowazne, na dominowanie tendencji zmniejszaj(f.Cej.Trend ten wywodzic moma z zalotenia, it
wskainik urodzen nie zwiyksza siy w takim samym ternpie jak wskainik odplywu ludnoSci.

odplyw
ludncsci 33%

naplyw
ludncsci 21%
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Grupy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
wiekowe
0-9 1731 1677 1643 1656 1667 1694 1710 1779
10-19 3194 3014 2917 2661 2496 2360 2207 2095
20-29 2836 2912 2914 2957 2982 3017 2955 2892
30-39 2173 2153 2183 2223 2224 2292 2338 2449
40-49 3267 3157 3026 2840 2708 2574 2474 2281
50-59 2456 2666 2806 2980 3039 3088 3078 3124
60-69 1227 1185 1181 1198 1293 1416 1557 1659
70 i wi~cej 969 1020 1095 1120 1186 1215 1248 1275

Analiza struktury ludnosci miasta na przestrzeni lat 2002 - 2009 w kategoriach
demograficznych wskazuje, iz osoby w wieku 40-59 iSO-59 lat stanowi'! najliczniejsz,! gruPl(.
Jednaki.e nalezy zwr6cic uwagl( na stale rosn'!cy odsetek mieszkailc6w w wieku poprodukcyjnym.
W poszczeg61nych kategoriach struktura ludnosci stanowi:
- dzieci do 9 roku zycia - 9%
- dzieci i mlodziez w wieku 10 - 191at - 15%
- osoby porni¢zy 20 - 29 lat - 17%
- osoby pomi¢zy 30 - 39 lat - 13%
- osoby pomi¢zy 40 - 49 lat - 16%
- osoby pomi¢zy 50 - 591at - 16%
- osoby pomi¢zy 60 - 69 lat - 8%
- osoby w wieku 70 lat i wil(cej- 6%

Zaprezentowane tendencje w strukturze wskazuj<j.,ze w najbliZszych latach - 0 ile nie
nast'!pi'! znacz~ procesy migracyjne, nalezy liczyc sil( z przyrostem os6b w wieku
poprodukcyjnym. Efektem tych zmian moze bye coraz wyrainiejszy deficyt sHy roboczej przy
jednoczesnym wzroscie zapotrzebowania na uslugi socjalne podnosz'!Cejakosc zycia os6b starszych
nieaktywnych zawodowo. Ponadto rosn,!ce, dwa przeciwstawne wskainiki demograficzne: urodzen
i odplywu ludnosci sugeruj,!, iz waznym aspektem podnoszenia atrakcyjnosci miasta jako
docelowego, stalego rniejsca zarnieszkania powinno bye mil(dzy innymi rozwijanie infrastruktury
socjalnej, a w szczeg61nosci edukacyjno-opiekunczej i mieszkaniowej.



Cz-:sc II. DIAGNOZA SYTUACJI SPOLECZNEJ

Pomoc spoleczna to srodek polityki spolecznej, kt6rej celem jest zaspokajanie ze srodk6w
publicznych niezbydnych potrzeb zyciowych odpowiadaj'!Cych godnosci czlowieka. Ustawa 0
pomocy spolecznej definiuje pomoc spoleczn,! jako instytucjy polityki spolecznej pailstwa, maj'!C,!
na celu umozliwienie osobom i rodzinom przezwyciyzanie krytycznych sytuacji zyciowych,
kt6rych nie s'! one w stanie samodzielnie pokonac, wykorzystuj,!c wlasne uprawnienia, zasoby i
moZliwosci. Jest to ostatnie ogniwo zabezpieczenia spolecznego.
Realizowanie zadail z zakresu pomocy spolecznej jest zadaniem obowi¥kowym dla kaZdego
samorz¥iu. Zasady organizacji i funkcjonowania instytucji pomocy spolecznej wynikaj,! wprost z
ustawy 0 pomocy spolecznej oraz pozostalych akt6w reguluj,!cych funkcjonowanie samorz¥iu
terytorialnego i sfery zabezpieczenia spolecznego. Natomiast moZliwoSc tworzenia lokalnych
prograrn6w pomocy spolecznej stanowi odpowiedz na bezposrednie potrzeby spolecznoSci i
elastycznie kierowanie wsparcia w zalemosci od zmieniaj'!Cych siy warunk6w spolecznych w
najblizszym otoczeniu.

,r-- Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Rawie Mazowieckiej zostal powolany uchwal,!
Miejskiej Rady Narodowej nr XIIJ55/90 z dnia 8 marca 1990 roku w sprawie utworzenia
Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w Rawie Mazowieckiej oraz Zarz¥izeniem Nr 3
Naczelnika Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia
Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Rawie Mazowieckiej. Jest samodzieln,! jednostk'!
organizacyjn,! sarnorz,!du terytorialnego.

Pomoc spoleczna obejmuje swiadczenia niepieniyme oraz swiadczenia pieniyme kt6re
mozna uzyskac wyl,!cznie po spelnieniu warunk6w okreslonych w Ustawie 0 pomocy spolecznej.
Dzialania pomocy spolecznej maj,! na celu wspieranie os6b i rodzin w wysilkach zmierzaj,!cych do
zaspokojenia niezbydnych potrzeb i zyciowego usamodzielnienia.
Ustawa 0 pomocy spolecznej okresla, iz pomoc spoleczna polega w szczeg6lnosci na:
przyznawaniu i wyplacaniu przewidzianych ustaw,! swiadczeil; pracy socjalnej; prowadzeniu i
rozwoju niezbydnej infrastruktury socjalnej; analizie i ocenie zjawisk rodz,!cych zapotrzebowanie
na swiadczenia z pomocy spolecznej; realizacji zadail wynikaj'!Cych z rozeznanych potrzeb
spolecznych oraz rozwijaniu nowych form pomocy spolecznej i sarnopomocy w ramach
zidentyfIkowanych potrzeb.

Obowi¥ek zapewnienia realizacji zadail pomocy spolecznej spoczywa na jednostkach
samorz¥iu terytorialnego oraz na organach administracji rz¥iowej w zakresie ustalonym ustaw~
Do zadail wlasnych gminy 0 charakterze obowi¥kowym nalezy miydzy innymi: udzielanie
schronienia, zapewnienie posilku oraz niezbydnego ubrania osobom tego pozbawionym,
przyznawanie i wyplacanie zasilk6w, w okreslonych ustawowo przypadkach oplacanie skladek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe, praca socjalna, organizowanie i swiadczenie uslug
opiekuilczych, dozywianie dzieci, sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, kierowanie do
domu pomocy spolecznej i ponoszenie odplatnosci za pobyt mieszkailca grniny w tym domu,
pomoc osobom maj,!cym trudnoSci w przystosowaniu siy do Zycia po zwolnieniu z zakladu kamego
a takZe sporz,!dzanie sprawozdawczosci oraz przekazywanie jej wlaSciwemu wojewodzie,
utworzenie i utrzymywanie osrodka pomocy spolecznej, w tym zapewnienie srodk6w na
wynagrodzenia pracownik6w.
Do zadail zleconych z zakresu administracji rz,!dowej realizowanych przez gminy nalezY miydzy
innymi: oplacanie skladek na ubezpieczenie zdrowotne okreslonych w przepisach 0 powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, organizowanie i swiadczenie specjalistycznych
uslug opiekuilczych w miejscu zarnieszkania dla os6b z zaburzeniarni psychicznymi, przyznawanie
i wyplacanie zasilk6w celowych zwi¥anych z klysk,! zywiolow,! lub ekologiczn,!, realizacja zadail



wynikaj,!cych z rz,!dowych program6w pomocy spolecznej, maj,!cych na celu ochrony poziomu
zycia os6b, rodzin i grup spolecznych oraz rozw6j speejalistyeznego wsparcia.

Planuj'!c dzialania w zakresie pomocy spolecznej w szczeg61nosci uwzglydnia siy zgodnosc
planowanych dzialail z biez,!cymi potrzebami i problemarni lokalnymi oraz planami rozwoju miasta
maj,!c na uwadze mozliwosci finansowe gminy w zakresie realizacji zadail lokalnej polityki
spolecznej.

Wyl,!czaj(lC zadania zlecone, na kt6re osrodek pomocy spolecznej otrzymuje srodki
finansowe z budZetu pailstwa, realizacja pozostalych zadail scisle zalezy od Srodk6w finansowych
przeznaezonych na ten eel przez samorz¥!.

Srodki przeznaczone na pomoc spolecznq w latach 2002 - 2009
(dane nie uwzgl~dniajq budtetu na Swiadczenia Rodzinne. Zalicv<~Alimentacyjnq iFundusz Alimentacyjny)

L.p. Budzet 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 Og6lem 1562271 1840254 1227558 1283050 1420519 1467575 1485596 1485281

2 Zadania 995946 1089987 407575 340971 418911 392387 389369 408623
zlecone

3 zadania 566325 750267 819983 942079 1001608 1075188 1096227 1076658
wlasne

Zaprezentowane dane budZetowe z lat 2002 - 2009 wyrainie wskazuj,! na zmiany w
proporcji finansowania zadail pomocy spolecznej. Przdomowym rokiem stal siy rok 2004, kiedy to
uchwalono znowelizowan,! ustawy 0 pomocy spolecznej i od tego tez roku systematycznie
zrnniejsza siy udzial finansowania zadail zleconych na rzecz zadail wlasnych. Tendencja ta wynika
z faktu nowelizowania ustawy 0 pomocy spolecznej i przenoszenia poszczeg6lnych zadail w sferze
zabezpieczenia spolecznego na barki samorz,!d6w lokalnych.

(symbo ,,+' oznacza za anie rea izowane. sym 0 ,,- ra u ZlJ'Jrzestanie rea izacji zadania)

Zadania pomocy spolecznej - zmiany 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zasilkistale (z tytuluopieki nad dzieckiem + + + /- - - - - -
niepelnosprawnym)- do kwietnia2004r
Zasilkistalewyr6wnawcze/zasilkistale + + + + + + + +
Rentasocjalna- do 2003 + + - - - - - -

Zasilkiokresowe + + + + + + + +
Zasilkiokresowegwarantowane- do kwietnia2004 + + + /- - - - - -

Skladkina ubezpieczeniespoleczne(dlaos6bpobierajllcych + + + /- - - - - -
zasilekokresowygwarantowany)- do kwietnia2004
Ochronamacierzyilstwa- do sierpnia2004 + + + /- - - - - -

Zasilkipiell,gnacyjne- do kwietnia2004 + + +/ - - - - - -

Zasilkirodzinne- do kwietnia2004 + + +/ - - - - - -

Swiadczeniarodzinne- od maja 2004 - - +/- + + + + +
Specjalistyczneuslugiopiekuncze + + + + + + + +
Uslugiopiekuncze + + + + + + + +
Skladkina ubezpieczeniezdrowotne + + + + + + + +
Zasilkicelowe(w tym specjalnezasilkicelowe,programy + + + + + + + +
celowe)

Zadania pomocy spolecznej - zmiany w latach 2002 - 2009
d I bl "bklb I



,
1+Pomoc rzeczowa + + + + + + +

Posilki dla dzieci + + + /- - - - - -

Posilki dla doroslych - do pazdziemika 2004 + + + /- - - - - -

Program Wfdowy "Posilek dla potrzebuj'lcych" - od - - +/- + /- - - - -

listopada 2004
-_._-------------------------- -- 0-- --

Program rZ'ldowy ,,Pomoc pailstwa w zakresie dozywiania" - - - + /- + + + +
od grudnia 2005

Oplaty za pobyt w DPS - od 2005r - - - + + + + +

Program Wfdowy "Wyprawka szkolna" - 2002, 2003, 2004 + + + - - - - -

Praca socjalna (poradnictwo psychologiczne, prawne, praca + + + + + + + +
srodowiskowa, integracja, aktywizacja, wsp61praca)

Program rz'ldowy dla rodzin rolniczych, kt6rych - - - - + - + -

gospodarstwa rolne zostaly dotkniyte susZll

Zmiany w zakresie zadail realizowanych przez pomoc spoleczn,! na przestrzeni lat pokazuj'l-
szeroki i zr6znicowany katalog Swiadczen. Do swiadczen najdl:uZej realizowanych w systemie
pomocy spolecznej nalez,! swiadczenia niepieniyzne - praca socjalna, usluga opiekuilcza, pomoc
rzeczowa, oplata skladek ubezpieczeniowych zaS wsr6d swiadczen pieniyznych zasilki: stale,
okresowe i celowe.

Odsetek mieszkailc6w miasta Rawa Mazowiecka korzystajll-Cychz pomocy spolecznej w
ostatnich latach ksztaltuje siy na poziomie 5,58% ogolu mieszkailc6w (wskainik ten nie obejmuje
tych mieszkailc6w, kt6rzy korzystaj,! ze swiadczen rodzinnych). Dominuj,!c,! w oczekiwaniach
beneficjentow pomocy spolecznej form,! pomocy s'! swiadczenia pieniyzne z uwagi na niskie
dochody (ub6stwo) i brak moi:liwosci zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych. Podkreslic
jednaki:e nalezy, ze to praca socjalna z klientem pomocy spolecznej stanowi trzon dzialania slui:b
spolecznych. Praca socjalna jest dzialalnosci,! 0 charakterze pomocowym, a podstawowym jej
celem jest niesienie pomocy ludziom w bardzo r6znych sytuacjach, nie tylko w trudnoociach
materialnych, ale taki:e psychicznych, emocjonalnych, a nawet duchowych i moze przyjmowac
dalece zr6znicowane formy, od pomocy dorainej, ai: po dlugofalowe dzialania skierowane na
wspieranie rozwoju jednostek, grup i calych spolecznosci.

Liczba rodzin, kt6re skorzystal ze swiadczen finansowych na przestrzeni [at 2002-2009

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Liczbarodzin 763 797 691 655 605 496 444 437
Liczbaosob w rodzinach 1086 1119 953 980 947 760 1001 971
Odsetekmieszkailcow 6,08% 6,29% 5,36% 5,56% 5,38% 4,79% 5,67% 5,53%

Pomocy spolecznej udzie1a siy osobom i rodzinom w szczeg6lnooci z powodu: ub6stwa,
sieroctwa, bezdomnosci, bezrobocia, niepelnosprawnosci, dlugotrwalej 1ub ciyZkiej choroby,
przemocy w rodzinie, potrzeby ocbrony macierzyllstwa lub wielodzietnosci, bezradnosci w
sprawach opiekuilczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwlaszcza w
rodzinach niepelnych 1ub wie1odzietnych, braku umiejytnosci w przystosowaniu do zycia po
zwolnieniu z zakladu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji
kryzysowej a taki:e klyski zywiolowej 1ubekologicznej

Do najczystszych przyczyn korzystania z pomocy spolecznej na terenie miasta Rawa
Mazowiecka nalez,!: ub6stwo, bezrobocie, niepelnosprawnosc i dlugotrwala choroba.



Fakt ubostwa bqdZ funkcjonowania na granicy ubostwa, czysto warunkowany jest innymi
czynnikami np.: bezrobociem, niepelnosprawnosciq lub dlugotrwalq. chorobq. Te same czynniki
jednakZe mogq. na rownym poziomie generowac stan ubostwa gdy, np. dlugotrwala choroba
pochlania znaczne zasoby finansowe, niepelnosprawnosc ogranicza moZliwosci, a dlugotrwale
bezrobocie potyguje biemosc. Stwarza to czysto sytuacjy tzw "blydnego kola" gdzie osoby i rodziny
funkcjonujq w poczuciu bezradnosci i braku mozliwoSci samodzielnego rozwiq.zania swojej trudnej
sytuacji.

aJcz~stszeprzyczyny rzystama z pomoc spo eczneJ na przestrzem at -

PRZYCZYNY 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

UbOstwo 535 560 513 469 431 343 316 325
Bezrobocie 418 441 412 387 351 275 238 262
Niepetnosprawnosc 318 331 223 225 214 221 206 220
Dlugotrwala lub ciyZka choroba 121 118 123 126 171 199 249 285
Bezradnosc w sprawach opiekunczo 161 178 154 106 106 112 107 91
wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego w szczeg61noSci
rodziDYoiepelne i wie10dzietne
Uzaieznienia i przemoc w rodzinie 118 135 121 123 127 54 70 95
Ocbrona macierzynstwa 51 58 51 48 37 40 59 66
Bezdomnosc 13 17 15 8 9 11 11 17

Sieroctwo - - 1 0 1 1 0 0

Trudnosci w przystosowaniu do zycia 8 7 3 5 4 8 7 18
po opuszczeniu zaktadu karnego

Zdarzenie losowe 4 - 2 1 0 2 6 1

Nie majednoznacznych kryteriow, na podstawie ktorych moma sformulowac obowiqzuj'lCq
wszystkich definicjy ubostwa. Zwykle przyjmuje siy, ze ubogim nazywamy kogos, ktorego nie stac
na zaspokojenie elementarnych potrzeb, ktore w zbiorowosci uznaje siy za podstawowe. Ubostwo,
to pojycie ekonomiczne i socjologiczne opisuj'lCe brak dostatecznych srodkow materialnych dla
zaspokojenia potrzeb jednostki, w szczegolnosci w zakresie: jedzenia, schronienia, ubrania,
transportu i podstawowych potrzeb kulturalnych i spolecznych.
Granicq ubostwajest kwota dochodow, ktora zgodnie z obowi¥Ujqcq Ustawq 0 pomocy spolecznej
uprawnia do ubiegania siy 0 przyznanie swiadczenia pieniyznego. Obecnie sq. to okreslone w 2006
roku odpowiednio kwoty: 477z1 w przypadku osoby samotnej i 351z1 na osoby w rodzinie.

Bezrobocie jest zjawiskiem spolecznym polegaj'lCym na tym, i:e cZysc ludzi zdolnych do
pracy i deklaruj'lCych chyc jej podjycia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z romych powodow.
Pod pojyciern bezrobotnego mozna rozurniec osoby niezatrudnionq, nie prowadzqcq. dzialalnosci
gospodarczej i nie wykonujqC'l innej pracy zarobkowej, zdolnq. i gotowq. do podjycia zatrudnienia w
pelnym lub niepelnym wyrniarze czasu pracy.
W rozumieniu przepisow Ustawy 0 promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotnyrn
jest osoba, ktora: ukonczyla 18 rok zycia, a nie ukonczyla 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w
przypadku myzczyzn, aktualnie nie uczy siy na zadnyrn szczeblu ksztalcenia lub nie jest skierowana
na szkolenie przez PUP, jest zarneldowana lub pozostaje w naszyrn kraju legalnie lub jej pobyt
moze zostac zalegalizowany (azyl polityczny, karta stalego lub czasowego pobytu, obywatele UE).
Bezrobocie jest istotnym czynnikiem powoduj'lCyrn szybkq. degradacjy ekonomicznq jednostki i
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rodziny, potyguje biedy, rozszerzaj~c sfery spolecznego ub6stwa. Szczeg6lne zagrorenie niesie ze
sob~ dlugotrwaly brak pracy. Wplyw bezrobocia na ksztahowanie siy nowej warstwy ubogich
potwierdza fakt, ze osoby pozbawione zatrudnienia najczySciej s~ swiadczeniobiorcami pomocy
spolecznej, a znalezienie siy wsr6d klient6w pomocy spolecznej czysto prowadzi bezrobotnych do
dalszej degradacji ekonomicznej a nawet spolecznej.

Niepelnosprawnosc obok bezrobocia jest jednym z powazniejszych problem6w
spolecznych, kt6rych znaczenie wynika zar6wno z rozmiar6w i powszechnosci jej wystypowania, a
takZe z konsekwencji, jakie wywoluje w kontekScie indywidualnyrn i spolecznyrn.
Przyczynami powoduj~cymi niepelnosprawnosc s~ najczysciej uszkodzenia narz~du ruchu,
uszkodzenia i choroby narz~du wzroku i sluchu, schorzenia ukladu kr~nia, choroby psychiczne,
uposledzenie umyslowe oraz schorzenia neurologiczne. Ograniczona sprawnosc dotyczy
niejednokrotnie calego Zycia czlowieka - od urodzenia lub wczesnego dziecrnstwa az do smierci.
Jest kilka definicji niepelnosprawnosci, osoby niepelnosprawnej i wedlug tej, zawartej w ustawie 0

rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych
"niepelnosprawnosc to trwala lub okresowa niezdolnosc do wypelniania r61 spolecznych z powodu
stalego lub dlugotrwalego naruszenia sprawnosci organizmu, w szczeg61nosci powoduj~ca
niezdolnosc do pracy".
Definicja zawarta w "Karcie Praw Os6b Niepelnosprawnych" okresla, ze "osobarni
niepelnosprawnymi s~ osoby, kt6rych sprawnosc fizyczna, psychiczna lub umyslowa trwale lub
okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemozliwia Zycie codzienne, nauky, pracy oraz pelnienie r61
spolecznych, zgodnie z normarni prawnymi i zwyczajowymi".
Obecnie coraz cZySciej niepelnosprawnosc jest rozumiana, jako efekt barier spolecznych,
ekonomicznych oraz fizycznych, jakie jednostka napotyka w srodowisku zarnieszkania. Oznacza to,
ze ograniczen doswiadczanych przez osoby niepelnosprawne, nie nalezy l~czyc z
niepelnosprawnosci~ jako tak~, ale nalezy je skojarzyc z niezdolnoSci~ spoleczenstwa do stworzenia
r6wnych szans dla wszystkich obywateli.
Diagnoza os6b niepelnosprawnych jest w durej mierze powierzchowna, m.in. z powodu braku
pelnych danych w zakresie poszczeg6lnych dysfunkcji tej grupy i ich indywidualnych potrzeb.
Zadna z instytucji publicznych czy spolecznych nie posiada pelnych danych 0 osobach
niepelnosprawnych, a informacje 0 tej grupie spolecznej s~ z reguly rozproszone i jednoczesnie
mog~ siy wzajemnie pokrywac. Zwi¥ane jest to przede wszystkim z tyrn, re funkcjonuje w naszym
kraju kilka system6w orzecznictwa dzialaj~cych w rarnach: ZUS, KRUS, MSWiA, MON czy
Powiatowych Zespo16w do Spraw Orzekania 0 Niepelnosprawnosci. Ponadto, co jest szczeg6lnie
istotne, system orzecznictwa 0 niepemosprawnoSci i system orzecznictwa dla potrzeb rentowych,
czyli orzecznictwa 0 niezdolnosci do pracy to dwa odmienne systemy, nie maj~ce ze sob~ nic
wsp6lnego, dzialaj~ce na podstawie zupelnie innych przepis6w, wydaj~c decyzje w zupelnie
r6znych celach. Bowiem, more zdarzyc siy, re osoba niepelnosprawna moze zostac uznana za
zdoln~ do pracy. Tymczasem renta inwalidzka jest swiadczeniem, kt6re wyplaca siy osobom, kt6re
utracily zdolnosc do pracy i sarnodzielnego utrzymania siy. Istot~ problemu niepelnosprawnosci w
g16wnej mierze jest niski poziom aktywizacji os6b niepelnosprawnych, zdolnych do podjycia
zatrudnienia. Tym sarnym szczeg6lnego znaczenia nabiera aktywizowanie tej grupy spolecznej i
zwiykszanie moZliwosci dostypu do edukacji, podnoszenia b~di zmiany kwalifikacji zawodowych
czy korzystania z uslug socjalnych. Jest to ta1<Zeistotne w przypadku rozwijania swiadomosci
spolecznej i postrzegania niepelnosprawnosci nie jako bariery lecz niedoskonalosc mozliw~ do
skompensowania.

Obok szerzej opisanych przyczyn ubiegania siy 0 pomoc spoleczn~ tj ub6stwo, bezrobocie i
niepelnosprawnosc w aspekcie pomocy spolecznej i grup szczeg6lnego ryzyka nalezy wskazac
problemy os6b starszych oraz problem bezdomnosci.

Sytuacja zyciowa os6b starszych jest jednym z wazniejszych zagadnien polityki spolecznej.
Starosc, zar6wno wlasna, stopniowo zbliZaj¥a siy, jak ita, z kt6r~ marny kontakt w najblizszym i
dalszym otoczeniu wymaga zrozumienia i akceptacji.
Starzenie definiowane jest jako naturalny, dlugotrwaly i nieodwracalny proces fizjologiczny,
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zachodz<lcyw rozwoju czlowieka. JednakZe starosc nie jest stanem jednakowym dla wszystkich,
zaleznym wyl<lCznieod wieku. St<ldtrudnosci z wyznaczeniem progu starosci (55, 60, 65, 70 lat).
W literaturze gerontologicznej uzywa sil( dw6ch rodzaj6w definicji starosci chronologicznej (60 -
65 lat) ustalanej przez wiek emerytalny i funkcjonalny zwi<lZanyz zaprzestaniem pelnienia rol
spolecznych we wszystkich sferach zycia. Ze wzgl¢u na wiek, rozr6znia sil( 4 okresy starosci:
rnlod<l(65 -74 lat), sredni<l(ok. 751at), pOZn<l(po 80 r. z.) i s¢Ziw<l (po 90 r. z.).
Rozwoj czlowieka starszego to szansa, z ktorej moze skorzystac, by lepiej i godniej przezyc ten
okres. Dokonanie tego wyboru jest zawsze r6wnoznaczne z podjl(ciem aktywnosci, kt6rego celem
jest przedluzenie okresu tw6rczego zycia, zachowania zdrowia, zrnierzania do poprawy jakosci
zycia. Wspolczesnie jest to juz zauwaZalne gdyz cZl(stozrnienia sil( dawny model sp¢zania starosci
przy licznej rodzinie, w gronie dzieci i wnuk6w. Coraz cZl(Sciej ludzie starsi realizuj<l swoje
potrzeby w grupach pozarodzinnych, w podobnym wieku, 0 podobnych zainteresowaniach. Z
drugiej jednak strony bywa, ze pozostaj<losamotnieni, pozostawieni sarni sobie, nierozumiani przez
otoczenie.
Konieczne jest zatem budowanie takiego systemu opieki nad osobarni starszymi, kt6ry skutecznie
pomoZe w zaspakajaniu potrzeb tych os6b w srodowisku lokalnym i domowym. Na taki system
sklada sil( usluga opiekuilcza, opieka piell(gniarska, rehabilitacyjna, ambulatoryjna oraz swiadczona
przez tzw. opiekun6w nieformalnych, tj. rodzinl(, s<lSiad6w.Ponadto, aktywn<lroll( powinna pelnic
profIlaktyka polegaj<lCana szeroko rozurnianej edukacji spolecznej w kwestii starosci. Rodzice
wkladaj<lCwiele wysilku w wychowanie dzieci, przygotowuj<lich do Zycia, a gdy te dorosn<l,staraj<l
sil( im ulatwic start, wspomagaj<lc ich finansowo, przynajmniej w pocz<ltkach ich doroslej drogi.
Jednakze nie tyIko rodzice maj<l zobowi<lZania wobec wlasnych dzieci, ale i te maj<l pewne
obowi<lZkiwzgl¢em wlasnych rodzicow. W rniarl( uplywu lat szacunek wobec starzej<lCychsil(
rodzic6w i troska 0 nich powinny stac sil( naturalnym elementem codziennosci doroslych dzieci.
St<ldtez, bardzo wazny jest kontakt dzieci od najrnlodszych lat z ludZrni w podeszlym wieku gdzie
b¢<l rniec mozliwosc nauczyc sil(pozytywnego myslenia 0 starosci i swojej, i innych.

tru tura mles ancow mlOsta powyzel ro u zyCIa na przestrzem at -
Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Og61emliczba mieszkailc6w 17853 17784 17765 17635 17595 17656 17567 17554
OsobypowyZej60 rolmzycia 2196 2205 2276 2318 2479 2631 2805 2934
% 12% 12% 13% 13% 14% 15% 16% 17%

Zestawione dane statystyczne wskazuj<l, iz na terenie miasta rosnie odsetek rnieszkancow
powyzej 60 roku Zycia. Zjawisko starzenia sil( spoleczeilstwa jest jedn<l z kluczowych zrnian
spolecznych z jak<l samorz<ldy, w tym i samorz<ld rniasta Rawa Mazowiecka b¢<l musialy sil(
zmierzyc. Osoby starsze - jako grupa spoleczna b¢<l mie6 coraz wil(kszy wplyw na kierunkowanie
zmian tak ze wzgll(du na swoje potrzeby jako konsument6w, ze wzgll(du na swoje oczekiwaniajako
obywateli, a przede wszystkim jako grupa spoleczna narazona na ubostwo i wykluczenie spoleczne
ze wzgll(du na szereg czynnikow, takich jak ograniczone kontakty spoleczne, problemy zdrowotne,
niskie dochody czy brak mobilnosci.

Zgodnie z Ustaw<l 0 pomocy spolecznej za osobl( bezdornn<l uwaza sil( "osobl(
niezamieszkuj<lC<lw lokalu rnieszkaniowym w rozurnieniu przepisow ustawy 0 najrnie lokali
rnieszkalnych i dodatkach rnieszkaniowych i nigdzie niezameldowan<lna pobyt staly w rozurnieniu
przepisow 0 ewidencji ludnosci i dowodach osobistych". Trudno jednakze definicjl( odnosic do
sytuacji Zyciowej jaq jest bezdomnosc gdyz jest to zjawisko spoleczne cZl(sto niepoddaj<lCesil(
definicjom gdzie ani formalne prawo do zarnieszkiwania w danym lokalu, ani jego brak nie
przes<ldzaj<lokwestii bezdomnosci. Jest to zlozony, wieloaspektowy problem nie tylko spoleczny,
ale rowniez gospodarczy, psychologiczny i kulturowy. Do najczl(stszych przyczyn powstawania
bezdomnosci nale4: rozpad rodziny, eksrnisja, powrot z zakladu karnego bez mozliwosci
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zamieszkania, brak stalych dochod6w, przemoc w rodzinie, uzalemienia, opuszczenie domu
dziecka, powr6t ze szpitala psychiatrycznego. Co wi((Cej, bezdomnose moze bye skutkiem
odrzucenia przez osoby obowi¥uj'lcych norm spolecznych, zachowania patologiczne lub tez
zaburzenia psychiczne. Z drugiej strony do powstawania problemu bezdomnosci niew'ltpliwie
przyczynia siy zla sytuacja spoleczno - ekonomiczna spoleczenstwa spowodowana wzrostem
bezrobocia, niskimi zarobkami i ubo.zeniem a takZe niedostatek mieszkail komunalnych czy wzrost
cen mieszkail czynszowych. Analizuj'lc problem warto podkreslie, .ze rzadko jedna przyczyna
wyjaSnia sytuacje osoby bezdomnej. Zazwyczaj na proces przechodzenia w stan bezdomnosci
sklada siy wiele czynnik6w i ludzkich nieszczyse, kt6re przeplatajq siy i wzajemnie warunkuj'l.
Zjawisko bezdomnosci na terenie miasta Rawa Mazowiecka nie jest zjawiskiem ilosciowo
istotnym. Z analiz ostatnich lat wynika, .ze na terenie miasta Rawa Mazowiecka, najczysciej w
okresie zimowym z powodu bezdomnoSci korzysta z pomocy instytucji przeciytnie okolo 10-20
os6b. W wiykszoSci s'l to myzczymi z problemem alkoholowym odrzuceni przez rodziny i
pochodzqcy z terenu miasta lub okolicznyeh gmin.
Podkreslie jednak nalety, ze problem bezdomnosci w srodowiskaeh lokalnyeh moze w przyszlosci
siy zwiykszae. Przyezyniaj'l siy do tego trwaj'lCe przemiany spoleezne i ekonomiczne kt6ryeh
skutkiem jest bezrobocie, eksmisje, kosztowny rynek mieszkaniowy.

Podsumowuj'le analizy problem6w lokalnyeh z perspektywy pomoey spoleeznej nalety
podkreSlic, it pomoe spoleezna stanowi w wiykszosci przypadk6w ostatnie ogniwo wspareia
publieznego. Po wyezerpaniu momwosei uzyskania pomocy z tytulu utraty zatrudnienia z urz¢u
pracy bqdZ systemu ubezpieczen spoleeznyeh, po wystqpieniu niepelnosprawnoSci, w znaezny
spos6b ograniczaj'lcej moZliwosci jednostki do samodzielnego rozwi¥ywania trudnej sytuacji
bytowej ezy tez z powodu dlugotrwalej ehoroby w bardzo szybkim okresie ezasu rodzina moze
popase w stan glybokiego ub6stwa. Swiadczenia, dostypne w systemie pomoey spolecznej majq za
eel przede wszystkim udzielenie pomocy w rozwi¥ywaniu trudnej sytuaeji, kt6ra powinna bye
stanem przejsciowym. Niestety, cZyse z benefiejent6w pomocy spoleeznej popada w stan biemoSci
czysto przybierajqcej charakter roszczen do nieograniczonej pomocy publicznej ograniczaj'lc tym
samy wlasnq aktywnoSc do minimum.

Dominuj'lCym problemem spolecznym na przestrzeni ostatnich lat jest bezrobocie. Zjawisko
bezrobocia opr6cz wymiaru ekonomicznego ma istotne negatywne znaczenie spoleczne i
psychologiczne. Na pelny obraz zrnian zachodzqcych w strukturze bezrobocia majq wplyw czynniki
spoleczne, gospodarcze i demograficzne regionu. Dane statystyczne w scisly spos6b jedynie
przyblitajq i okreslajq wystypujqce tendencje w strukturze bezrobocia.

Liezba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzydzie pracy w Rawie
Mazowieckiej na dzien 31.12.20 lOr. wynosila 1798 os6b. Stopa bezroboeia w powiecie rawskim na
dzien 31.10.20lOr. wynosila - 8,3%, przy czym stopa bezrobocia w ealym wojew6dztwie 16dzkim
wynosila - 11,4%, natomiast w kraju - 11,5%.



Stopa bezrobocia zarejestrowanego - miasto Rawa Mazowiecka - w latach 2003 - 2009
d . , d . 61 h .. k d k kind owego)( ane roczne stanowlq sre mq arytmetycznq z poszczeg nyc mlesu:cy az ego ro u ae arz

Lata Og61em liczba micszkallc6w Bezrobotni % I
2003 17784 1479 8,32%
2004 17765 1323 7,44%
2005 17635 1261 7,15%
2006 17595 1013 5,75%
2007 17762 772 4,35%
2008 17656 651 3,68%
2009 17554 724 4,12%

Bezrobotni Rok2005 Rok2006 Rok2007 Rok2008 Rok2009

1 Liczba bezrobotnych og6lem, w tym: 1261 1013 772 651 724

Kobiety 570 45% 420 329 277 29942% 43% 43% 41%
Osoby z prawem do zasilku 168 138 119 117 16413% 14% 15% 18% 23%
Osoby zwolnione z przyczyn dotycZljcych zakladu 16 11 8 9 17
pr.<c,

16% 1% 1% 1% 2%
Osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukonczenia 93 57 31 29 41
szkoty

1% 6% 4% 5% 6%
Osoby do 25 roku zycia 278 200 119 107 13822% 20% 15% 16% 19%
Osoby, kt6re ukoilczyly szkoll' wyzszll, do 27 roku 19 12 8 7 10
zycia

2% 1% 1% 1% 2%
Osoby dlugotrwale bezrobotni (powyZej 12 m-cy) 752 60% 600 59% 438 57% 308 47% 256 35%
Osoby powyzej 50 roku zycia 261 21% 257 25% 232 209 21530% 32% 30%
Osoby bez kwaliflkacji zawodowych 240 253 214 187 18719% 25% 28% 28% 26%
Osoby bez doSwiadczenia zawodowego - - - - - - 118 12618% 17%
Osoby bez wyksztalcenia sredniego - - - - - - 381 40158% 55%
Osoby samotnie wychowujljCe co najrnniej jedno 19 16 12 24 37
dziecko do 7 roku zycia

2% 2% 2% 4% 5%
Osoby kt6re po odbyciu kary pozbawienia - - - - - - 11 9
wolnosci nie podjyly zatrudnienia

2% 1%
Osoby niepelnosprawne 60 5% 61 6% 56 7% 59 9% 77 11%

2 Naplyw w miesiltcu 152 135 113 112 136

3 Odplyw w miesiltcu, w tym: 162 159 129 118 121

Z powodu podjycia pracy 93 82 60 49 52
Wy1llczeni z powodu braku gotowosci 32 38 29 26 31
do podjycia pracy



Liczba bezrobotnych z terenu miasta Rawa Mazowiecka zarejestrowanych w PUP w latach
2005 - 2009 systematycznie zmniejsza siy. W stosunku do liczby mieszkanc6w miasta odsetek
bezrobotnych mieszkailcow na koniec roku 2009 ksztahowal siy na poziomie 4,12%. Najwiykszy
wskainik bezrobocia wsrod mieszkailc6w miasta odnotowano w 2003r tj 8,32%.
Zmniejszanie poziomu bezrobocia wi'l±e siy z aktywizowaniem os6b i podejmowanie zatrudnienia
obejmujllcego formy pracy niesubsydiowanej oraz subsydiowanej tj. takiej, gdy w ramach
udzielonej przez PUP pomocy osoby bezrobotne uzyskaly zatrudnienie w wyniku organizacji stazy,
przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych, rob6t publicznych lub
rozpoczyly wlasnll-dzialalnosc gospodarczll i otrzymaly jednorazowe srodki finansowe na ten eel
b(}di tez podjyiy zatrudnienie na stanowiskach pracy w rarnach refundacji koszt6w wyposazenia lub
doposazenia stanowiska pracy.
W poszczeg6lnych latach wiycej bylo zarejestrowanych bezrobotnych myzczyzn niz kobiet i mimo
og6lnej tendeneji malejll-Cejwsrod og61u bezrobotnych nadal istnieje przewaga bezrobotnych
myzczyzn. Najliczniejszll- grupy wsr6d zewidencjonowanych bezrobotnych z terenu miasta Rawa
Mazowiecka stanowill-osoby pozostajll-Cedlugotrwale bezrobotne ( tzn Sll-zarejestrowanie wiycej
niz 12 miesiycy), osoby powyzej 50 roku zycia, osoby 0 niskich kwalifikacjach zawodowych a
taki.e mlodzi ludzie, do 25 roku zycia. Brak pracy w przypadku osob mlodych jest glownym
zagrozeniem dla ich startu zawodowego i stawia pod znakiem zapytania ich przyszlll-kariery, nie
pozwalajll-Cna realizacjy aspiracji zyeiowych. Podstawowll przyczynll jest nie brak: miejsc praey
lecz w glownej mierze niedopasowanie poziomu i struktury ksztalcenia do potrzeb pracodaweow.
Do przyczyn wysokiego wskainika os6b bezrobotnych 0 niskich kwalifikaejach nale4 zaniedbania
edukacyjne (brak wiedzy og6lnej i zawodowej pewnych grup spolecznych i czysto niemozHwosc
podjycia dalszej nauki), niskie aspiracje edukacyjne i zawodowe, kwalifikacje potencjalnych
pracownik6w nie odpowiadajll aktualnym, coraz wiykszym wymaganiom rynku pracy. W
przypadku os6b bezrobotnych do 25 roku zycia podkresla siy, ze abso1wenci szkol znajdujll-siy w
sytuaeji szczeg6lnej, gdyz po raz pierwszy wkraczajll-na rynek pracy, na kt6rym poszukiwani s'!
przede wszystkim kandydaci posiadajll-CYdoswiadczenie zawodowe. Czysc osob mlodych posiada
przygotowanie zawodowe nieadekwatne do aktualnych potrzeb rynku pracy, a zdarza siy, ze
absolwenci szkol maj,! zbyt wyg6rowane oczekiwania zwi'!Zane z pierwszll-praq, nieadekwatne do
rzeczywistych warunk6w rynku pracy
Osoby niepemosprawne stanowi,! szczeg6ln,! grupy dla kt6rej moZliwosci zatrudnienia na otwartym
rynku pracy s'! w znacznej mierze ograniczone. Przez lata system zatrudnienia chronionego (tzn.
zaklady pracy chronionej) osob niepemosprawnych byl alternatyw'! dla ich zatrudnienia, sprzyjajll-C
jednoczesnie niepo4danej ich izolacji od glownego nurtu zycia zawodowego i spolecznego.
Sytuacjy osob niepemosprawnych na rynku pracy determinujll dwa glowne czynniki: relatywnie
niski poziom wyksztakenia i przygotowania zawodowego oraz niska aktywnosc zawodowa.

Bezrobocie rejestrowane na terenie miasta Rawa Mazowiecka w latach 2003 - 2009

Lata Og61em bezrobotni MyZczyini Kobiety

2003 1479 813 55% 666 45%
2004 1323 705 53% 618 47%
2005 1261 691 55% 570 45%
2006 1OJ3 593 58% 420 42%
2007 772 443 57% 329 43%
2008 651 374 57% 277 43%
2009 724 425 59% 299 41%

Uzyskanie stalego zatrudnienia stanowi szczegolny problem d1a osob dlugotrwale
bezrobotnych, pozostajll-Cychbez praey powyzej 12 miesiycy. WydluZajll-CYsiy okres poszukiwania
praey moze w efekcie doprowadziC do braku gotowosci do jej podjycia czyli do biernosci



zawodowej. W przypadku osob bezrobotnych, w szczegolnosci zaS tych bez zadnych kwalifikacji,
cechuj<l-cychsit( niskim morale i niewielkimi umiejytnosciami poszukiwania pracy, tworzyc siy
moze patologiczny segment rynku pracy, nie maj<l-cyzadnych szans na zatrudnienie.

Analiza zebranych danych pozwala stwierdzic, iz statystyczny bezrobotny mieszkaniec
Rawy Mazowieckiej to mt(zczyzna powyzej 50 roku zycia, 0 niskich kwalifikacjach zawodowych i
nieposiadaj(lCYzatrudnienia od co najmniej 12 miesiycy.
Przewidywane skutki spoleczne bezrobocia to wzrost migracji, szczegolnie wsrod ludzi mlodych, a
takZe utrzymywanie sit( z pracy w tzw "szarej strefie" nie daj(lCej gwarancji zabezpieczenia na
wypadek choroby, niezdolnosci do pracy czy emerytury. Dlugotrwale bezrobocie i brak stabilnego
zatrudnienia mog<l-wywolywac zjawiska kryzysowe i w konsekwencji grupa dlugotrwale
bezrobotnych staje sit( gruP<l-wysokiego ryzyka, zagrozon<l-bie<4, marginalizacj<l-i wykluczeniem
spolecznym.

Uzaleznienie jest jednostk<l- chorobow<l-,ktora wymaga leczenia, a przez to pelnego
zaangazowania samej osoby zainteresowanej w rozwi¥aniu tego problemu. Leczenie jest tym
trudniejsze, ze sam proces leczenia jest dlugotrwaly, a sama choroba ma powazne inklinacje nie
tylko dla osoby chorej ale tez dla calej rodziny osoby uzaleZnionej i cZt(sto tez dla otoczenia
spolecznego. Potrzeba zaangazowania osoby uzalemionej w terapit( moze napotkac na problem
braku chyci do podjycia leczenia dlatego tez czt(sto naklady finansowe i chyc niesienia pomocy
romego rodzaju instytucji zajmuj(lCych sit( problemem moZe spotkac sit( z relatywnie niskimi
wynikarni w stosunku do poniesionych nakladow. Skala problemow alkoholowych zalezy w
znacznej mierze od postaw spoleczenstwa wobec alkoholu, wiedzy na temat zagroZen wynikaj~cych
z picia, a takZe od struktury spozycia napojow alkoholowych.

'Vi at I mlesz ancow mzasta awa aZOWlec naa oowata -

Lata 2006 2007 2008 2009
O~olemzl 8 585 000 zl 9099341z1 12167350zl 11888485zl

ponizej 4,5% w tympiwo brakdanych 3334668z1 4445070z1 4335561z1

4,5%-18% brakdanych 1481928z1 1656082z1 1580095z1
powyzej 18% brakdanych 4282744z1 6066197z1 5972 827z1

zl/1 mieszkanca 471zl 512z1 675z1 668z1

Bardzo trudne jest rzetelne ustalenie liczby osob uzaleznionych od alkoholu. Moma jedynie
przeprowadzac ostrozne szacunki na podstawie przelicznika przyjt(tego przez Panstwow<l-Agencjt(
Rozwi¥ywania Problemow Alkoholowych. Wedlug jej danych odsetek osob uzalemionych od
alkoholu wynosi 2% calej populacji. Dla rniasta Rawa Mazowiecka 2% ludnosci to okolo 350osob.
Szkody powstale w wyniku choroby alkoholowej nie ograniczaj~ siy jedynie do osob
uzaleznionych. Dotykaj~ takZe czlonkow ich rodzin. Szacuje siy, ze 4% to ich dzieci, a 4% - 6% to
ich malzonkowie i inni dorosli czlonkowie rodzin. Oznacza to, ze okolo 12% mieszkancow -tj
okolo 2000 osob, doswiadcza powaznych szk6d zwi¥anych z naduzywaniem alkoholu.

Lata Og61em Uzaleznieni Wspoluzaleznieni Mezczyini
2007 209 189 20 169
2008 232 212 20 183
2009 208 183 25 164



Polski model rozwi¥ywania problem6w alkoholowych zaklada, iz wiykszosc kompetencji i
srodk6w finansowych jest zlokalizowanych na poziomie samorz¥iu grniny, kt6ra na mocy ustawy z
dnia 26 paidziernika 1982r 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi uzyskala
kompetencje do rozwi¥ywania problem6w alkoholowych w spolecznosci lokalnej. Gmina, z racji
dysponowania najwiyksz(},wiedz(},0 problemach swojej spolecznosci oraz dostypnych zasobach,
podejmuje dzialania, kt6re corocznie ujmowane s(}, w Miejskim Programie Profilaktyki i
Rozwi¥ywania Problemow Alkoholowych.

Rodzaj interwencji Lata
2007 2008 2009

Rozmowy motywuj(},cedo podjycia leczenia 56 67 49
Wnioski skierowane do s(Jduw sprawie leczenia 24 31 29

Prawo stanowi, ze do wszczycia postypowania maj(},Cegona celu nalozenie obowi¥ku leczenia
odwykowego istotne jest, czy osoba uzalezniona od alkoholu powoduje rozklad zycia rodzinnego,
demoralizuje nieletnich, uchyla siy od pracy albo systematycznie zak16ca spok6j i porz(},dek
publiczny.

DecyzjaSl!duRodzinnego Lata
2007 2008 2009

Rodziny objc;:tenadzorem kuratorskim z powodu 6 8 9
uzaleznieiJ.
Postanowienieoleczeniu odwykowym 90 109 89

!stotne znaczenie w procesie profilaktycznym przeciwdzialania alkoholizmowi maj(},swietlice
Srodowiskowe i socjoterapeutyczne Na terenie miasta Rawa Mazowiecka dziala swietlica
srodowiskowa prowadzona przez organizacjy pozarz(},dow(},"Przymierze Rodzin". W zajyciach
swietlicowych uczestnicz(}, dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, w ktorych wystypuj(},
problemy uzale:znien. Realizowane s(},tam zajycia srodowiskowe, opiekunczo - wychowawcze oraz
socjoterapeutyczne. W ramach zajyc dzieci otrzymuj(}, pomoc terapeutyczn(}" uczestnicz(}, w
zajyciach wyrownawczych, otrzymuj(},posilek oraz prowadzone s(},zajycia sportowe.
Z funduszy przeznaczonych na rozwi¥ywanie problem6w alkoholowych prowadzona jest
dzialalnosc profIlaktyczna i edukacyjna w zakresie rozwi¥ywania problemow alkoholowych i
przeciwdzialania narkomanii. W tym zakresie realizowane s(},corocznie programy profIlaktyczne
dla dzieci, rnlodziezy, nauczycieli i rodzic6w. Wspierana jest rowniez dzialalnosc altematywna,
czyli organizowanie czasu wolnego dla dzieci i mlodzie:zy.

Wediug danych zawartych w raporcie wojew6dzkim z 2oo8r wojew6dztwa lOdzkiego
dotycz(},Cymmonitorowania problemu narkotykow i narkomanii pierwszy kontakt z marihuan(},lub
haszyszem nastypuje juz ponizej 13 roku zycia (6% dziewcz(},ti 11% chlopc6w ucz(},cychsiy w
girnnazjum - w wieku 14 - 15 roku zycia). Jednak najwiyksza grupa respondent6w okreslila
inicjacjy narkotykow(},w swoich aktualnych szkolach ponadgirnnazjalnych, a wiyc w wieku 16 - 18
lat (10% dziewcz(},ti 16% chlopc6w).

W 2oo7r wSrod uczniow miasta Rawa Mazowiecka przeprowadzono badania
ankietowe kt6rych celem bylo stwierdzenie jak problem narkomanii moze wygl¥iac na terenie
naszego miasta. Na skutek niskiej wiarygodnoSci narz¢zi badawczych jakimi s(},ankiety wyniki
ankiet nalezy traktowac jako pewne tendencje nie zaSjako konkretne cyfry.
W badaniu bralo udzial 1357 uczni6w w tym: 243 uczniow klas pi(},tych,234 uczniow klas
szostych, 278 uczniow klas pierwszych girnnazjalnych, 293 uczniow klasy drugiej girnnazjalnej
oraz 309 uczniow klasy trzeciej girnnazjalnej. Analiza uzyskanych danych pozwolila sformulowac
wnioski iz mozna przypuszczac ze 19% badanej rnlodzie:zymoze eksperymentowac z narkotykami,



proces inicjacji narkotykowej wystypuje na przelomie klas 5 i 6 szkoly podstawowej, w gimnazjach
nasila siy problem uzywania narkotykow i praktycznie wsz¢zie sl! dostypne narkotyki dla osob
ktore chc<}.je znalezc. Uczniowie jako miejsce kontaktu z narkotykami najczysciej wskazywali
lokalizacje "inne" co tak na prawdy mot.emy jedynie sugerowac moZliwe lokalizacje np.: dyskoteki,
puby, itp. R6wnie wysoki procent badanych mial kontakt w okolicach wlasnych dom6w, na
podworkach w najbliZszym s<}.Siedztwie. Nieznaczne dane procentowe wskazujl! na kontakt z
narkotykarni w szkolach do kt6rych uczyszczaj<}.poszczegolni uczniowie.

inne
w okolicy zamieszkania

wdomu
na terenie szkoly

k1asa 5 klasa 6 1 2 3
gimnazjumgimnazjumgimnazjum

Badanie zostalo rowniez przeprowadzone na jednym z osiedli mieszkaniowych w Rawie
Mazowieckiej. Ankiety pod tytulem "Alkohol i narkotyki w s<}.Siedztwie" trafily do mieszkailcow
osiedla przy okazji ankiety przeprowadzanej przez Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej a
dotycz<}.Cejzadowolenia z miejsca zarnieszkania oraz poczucia bezpieczenstwa w najbliZszym
s<}.Siedztwie.Wydano l<}.cznie400 ankiet z czego do Osrodka zwrocono 318 wypelnionych ankiet co
stanowi 79,5% ankietowanych, 27 ankiet pustych i 55 nie zwr6cono (co stanowi l<}.Cznie20,5%). Na
podstawie zebranych danych ustalono, iz mieszkailcy osiedla zauwazaj<}. problem uzywania
alkoholu, narkotykow w s<}.Siedztwie,dostrzegaj<}. problem zazywania substancji psychoaktywnych
przez osoby nieletnie. Blisko 40% osob badanych wie gdzie trzeba szukac pomocy jezeli zauwa4
problem dotyczl!cy naduzywania alkoholu czy narkotykow.

Zjawisko przemocy w rodzinie jest jednym z najbardziej destruktywnych zjawisk mog<}.cych
zaburzyc dobrostan rodziny. Przemoc w rodzinie dotyka nie tylko osoby, ktora przemoc doznaje
oraz osoby stosuj<}.C<}.przemoc ale rowniez osoby, ktore sl! swiadkarni przemocy (bardzo czysto s<}.to
dzieci), blizszych i dalszych krewnych a tille niejednokrotnie srodowisko s<}.Siedzkie i osoby
postronne.
Przemoc w rodzinie, w swietle Ustawy 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie, to jednorazowe
lub powtarzajl!ce siy umyslne dzialanie lub zaniechanie naruszaj<}.Ceprawa lub dobra osobiste osob
najbliZszych, w szczegolnosci narazaj<}.ce te osoby na niebezpieczenstwo utraty zycia, zdrowia,
naruszaj<}.Ceich godnosc, nietykalnosc cielesn(}., wolnosc, w tym seksualn<}.,powoduj<}.Ceszkody na
ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a takZe wywoluj<}.cecierpienia i krzywdy moralne u osob
dotkniytych przemocl!.
Trudno w sposob jednoznaczny okreslic skaly zjawiska przemocy w rodzinie nie tylko na poziomie
ogolnopolskim, ale rowniez i lokalnym. Zwi<}.Zanejest to przede wszystkim z wie1osci<}.danych
zbieranych przez r6i:norodne instytucje posrednio i bezposrednio analizuj<}.Ceprzypadki stosowania



przemocy w rodzinie, jak rowniez przez charakter tych danych (inne s'! dane pochodz'!Ce z
procedury niebieskiej karty, inne z s<!dowrejonowych czy prokuratury rejonowej). Trudnosc w
jednoznacznym okresleniu rozmiarow zjawiska zwi¥ana jest rowniez z faktem stosowania przez
instytucje roznorodnych typologii i klasyfikacji agregowanych danych (podejrzenie przemocy i jej
stwierdzenie, osoba skazana i uniewinniona, interwencje osobiste i telefoniczne). Co wi~ej wiele
aktow przemocy, a w szczegolnosci przemocy domowej nie jest w ogole zglaszana.

Lata 2005 2006 2007 2008 2009
Interwencje domowe og61em 608.751 620.662 718.819 658.651 573.834
w tym dotycz'!ce przemocy w 96.773 96.099 81.403 86.455 81.415
rodzinie

Liczba ofiar przemocy domowej wg. procedury "Niebieskiej Karty" - dane ogolnopolskie: KGP
Lata 2005 2006 2007 2008 2009
Liczba ofiar przemocy domowej og61em 156.788 157.854 130.682 139.747 132.796
w tym: kobiety 91.374 91.032 76.162 81.985 79.811
w tym: mezczyini 10.387 10.313 8.556 10.664 11.728
dzieci do lat 13 37.227 38.233 31.001 31.699 27.502
nieletni od 13 do 18 lat 17.800 18.276 14.963 15.399 13.755

W Polsce ok. 60% wszystkich osob doswiadczaj'!Cych przemocy w rodzinie to kobiety.
Drug,! najticzniejsz,! grup'! osob doswiadczaj,!cych przemocy w rodzinie s'! dzieci do lat 13 (ok.
24%) oraz osoby nieletnie miydzy 13 a 18 rokiem zycia (12-13%). Warto wskazac, te z roku na rok
w Polsce obserwuje siy wzrost odsetka myzczyzn, ktorzy stali siy ofiarami przemocy w rodzinie.
95% wszystkich sprawcow w Polsce to myzczyini. Jak wskazuj,! dane pochodz,!ce z procedury
,,Niebieskiej Karty" odsetek kobiet - sprawcow przemocy ksztahuje siy na poziomie 3%. Do
zupelnej rzadkosci nalelil sytuacje, w ktorej sprawc,! przemocy jest osoba nieletnia (0,4%), a udzial
procentowy nieletnich sprawcow przemocy od ponad dziesi~iu lat pozostaje niezmienny. Jak siy
okazuje 79% wszystkich sprawcow przemocy w rodzinie w Polsce dokonywalo akt6w przemocy
b~ pod wplywem napoj6w alkoholowych.

Na terenie miasta Rawa Mazowiecka, przy ponad siedemnastotysiycznej liczbie
mieszkancow odsetek zgloszonych zdarzen zwi¥anych z przemoc,! w rodzinie nie przekracza 1%.
Ofiar przemocy domowej wg. procedury "Niebieskiej Karty" w miescie Rawa Mazowiecka wg
danych Komendy Powiatowej Policji odnotowano: w roku 2008 - 15, w roku 2009 - 24, w roku
2010- 32.
Specjalistycznym wsparciem ze strony Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej objl(to w 2008r 21
osob doznaj,!cych przemocy, z ktorymi przeprowadzono 55 spotkan terapeutycznych. W roku 2009
tak,! pomoc uzyskalo 15 os6b i przeprowadzono 46 spotkan terapeutycznych zas w 2010r - 14
osob, 39 spotkail terapeutycznych. Rowniez sprawcy przemocy mogli skorzystac z pomocy
psychologicznej, jednakZe liczba sprawcow decyduj'!Cych siy na podj~ie jakiegokolwiek
oddzialywania terapeutycznego jest znikoma. W 2008r w Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej
podjyto dzialania wobec 4 sprawc6w (7 spotkan terapeutycznych), w 2009 - wobec 3 (4 spotkania)
zas w 2010 - 1 sprawca (2 wizyty terapeutyczne).
Kluczow,! roll( w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy pelni r6wniez funkcjonuj,!ce na terenie
miasta Stowarzyszenie ,,Pogotowie Rodzinne" im Jolanty Fadeckiej realizuj'!Ce zadania w zakresie
przeciwdzialania przemocy i pomocy ofiarom przemocy domowej. Pod nazw'! t'! stowarzyszenie
istnieje od 20.12.2004r jednakte sw'! dzialalnosc mote datowac od 1998r. gdy powstal zesp61
Pogotowia Rodzinnego - Punkt Konsultacyjno - Interwencyjny dla Osob doznaj'!Cych Przemocy w
Rodzinie i dzialal nieprzerwanie az do powolania Stowarzyszenia. W ostatnich latach z pomocy tej
organizacji mieszkancy miasta korzystali ponad stukrotnie. W roku 2008 odnotowano 140 przyjyc,
w roku 2009 - 138 a w 2010 - 109.



Pomoc zwykle organizowana jest przez gminy, a jej zasady zebrane s(}.w specjalnych
ustawach: 0 pomocy spolecznej, 0 swiadczeniach rodzinnych, 0 pomocy osobom uprawnionym do
aliment6w, 0 dodatkach mieszkaniowych, 0 ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc panstwa
w zakresie dozywiania", a stypendia - w ustawie 0 systemie oswiaty. St(}.dtez, zasilki z pomocy
spolecznej to nie jedyny system pomocy dla os6b ubogich.

Wszystkie te formy pomocy kieruj(}.siy zasad(}.,ze wsparcie otrzymuj(}.osoby/ rodziny 0

niskich dochodach (jesli nie przekraczaj(}.okreslonych prog6w dochodowych).
Zadaniem pomocy spolecznej jest udzielanie wsparcia osobom i rodzinom znajduj(}.cymsiy w
trudnej sytuacji Zyciowej maj(}.Cna celu przezwyciyzanie trudnych sytuacji zyciowych a kt6rych to
osoby b(}.dirodziny nie s(}.w stanie samodzielnie pokonac.
System swiadczen rodzinnych jest wsparciem w wychowywaniu dzieci dla tych rodzin, kt6rych
dochody s(}.stosunkowo niskie jednakze jego charakter jest mniej selektywny niz systemu
swiadczen z pomocy spolecznej, 0 czym swiadcz(}. chociazby wyzsze kryteria dochodowe
okreslaj(}.Ceuprawnienia do swiadczen rodzinnych.
Dodatki mieszkaniowe to pomoc dla os6b maj(}.cychtrudnosci w utrzymaniu mieszkania (w
oplacaniu czynszu, ponoszeniu oplat za energiy itp.).
Stypendia socjalne maj(}.wyr6wnac szanse edukacyjne dzieci z rodzin 0 nizszych dochodach.
Natomiast pomoc w formie posilk6w stwarza mozliwoSc zapewnienia ich osobom pozbawionym
(szczeg61nie dzieciom i uczniom).

1. Pomoc spoleczna
Swiadczenia z pomocy spolecznej, piernyzne i niepiemyzoe, na terenie miasta Rawa

Mazowiecka realizowane s(}.przez Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej.
Prawo do swiadczen finansowych z pomocy spolecznej osoba lub rodzina nabywa gdy - doch6d
miesiyczny netto nie przekracza kryterium dochodowego przy jednoczesnym wyst(}.pieniu co
najmniej jednej z przyczyn wymienionych w ustawie 0 pomocy spolecznej lub innych okolicznosci
uzasadniaj(}.Cychudzielenie pomocy.
Do najczystszych swiadczeil pieniy2:nychudzielanych w pomocy spolecznej nale4: zasilek celowy
i zasilek staly, a niepieniyznych: oplacenie skladki na ubezpieczenie zdrowotne, oplacenie posilku i
praca socjalna.

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Liczbarodzin/os6b 72 110 107 93 92 90 79 93
Liczbaswiadczen 592 1011 789 792 826 793 741 822
Wartoscswiadczen 212998 325960 241504 234994 267197 271855 250936 283905

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Liczbarodzin/os6b 444 512 490 509 507 412 358 404
Liczbaswiadczen 1813 2730 2273 1842 1946 1803 1574 1641
WaItoScswiadczen 217019 386387 372350 292943 354360 324140 272551 277929

Zasilek celowy moze zostac przyznany w celu zaspokojenia niezbydnej potrzeby, a w szczeg61nosci
na pokrycie czysci lub calosci koszt6w zakupu zywnosci, lek6w i leczenia, opalu, odziezy,



niezbt(dnych przedmiot6w uzytku domowego, drobnych remont6w i napraw w mieszkaniu, a takZe
koszt6w pogrzebu.

Zasilki celowe 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zywnosc 62% 73% 60% 44% 38% 39% 45% 40%
Opal 14% 13% 13% 13% 25% 19% 23% 26%
Odziez 10% 5% 9% 7% 3% 12% 8% 5%
Leki i leczenie 5% 2% 12% 28% 14% 8% 9% 8%
pozostale 9% 7% 6% 8% 21% 22% 15% 21%

Zmiany w strukturze swiadczen celowych z pomocy spolecznej wynikaj~ przede wszystkim
z ksztahowania siy biez~cych, niezbydnych potrzeb beneficjent6w. Jest to takZe efekt realizowania
przez oorodek pomocy spolecznej szczegolowych program6w i przecbodzenia na formt(
bezgot6wkowych swiadczen. Od 2004r osrodek pomocy spolecznej rozwija formy swiadczen
niepienit(zuych. Obok programu "Gor~y posilek" ktorego celem jest zapewnienie cieplego posilku
osobom ktore wlasnym staraniem nie s~ w stanie go sobie zapewnic, a w szczeg61nosci w okresie
od jesieni do wiosny, kolejno wdrazane s~ inne formy realizowania swiadczen bezgot6wkowo. W
ten spos6b obecnie funkcjonuje program "Lek" (od 2004r), umozliwiaj~y uzyskanie
dofinansowania do zakupu lek6w, program "Opal"(od 2007r), dziyki kt6remu swiadczeniobiorcy
otrzymuj~ zlecenia na realizacjt( w wybranym skladzie opalowym nie zas got6wkt( na zakup opalu
czy tez program pomocy rzeczowej w formie paczek zywnosciowych lub pobrania artyku16w
spozywczych w sieci sklep6w. Program "Gor~cy posilek" jest programem stosunkowo mlodym w
por6wnaniu do programu dozywiania dzieci i mlodziezy. Przez szereg lat, wlaSciwie od lat 90-tycb
prowadzone byly rz~owe programy dozywiania dzieci i mlodziezy w kt6rych samorz~y
odgrywaly istotn~ rolt(. Tak tez jest i obecnie gdzie realizowany i kontynuowany jest rz~owy
program ,,Pomoc pailstwa w zakresie dozywiania".

oZywlame ZleCl 1m 0 Zlez oraz rOf?ram" orqey {JOSle

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Liczba dzieci 241 307 217 275 301 259 193 136
Liczba posilkow 25.866 34.639 25.270 30.255 37.331 33.447 24.328 21.533

Liczba os6b doroslych - - 94 159 115 111 107 127
Liczba posilk6w - - 4.930 17.467 9.033 10.077 9.090 9.385

Uslugi opiekuilcze, 0 ktorych mowa w ustawie 0 pomocy spolecznej obejmuj~ pomoc w
zaspokajaniu codziennycb potrzeb zyciowych, opieky bigieniczn~ zlecon~ przez lekarza, wizyty
pielt(gniarki, oraz w miary moZliwosci zapewnienie podopiecznym kontakt6w z otoczeniem. Tym
samym maj~ czysto uslugowy charakter. S~ jedynym odplatnym swiadczeniem pomocy spolecznej,
a odplatnosc za swiadczone uslugi uzalezniona jest od dochodu rodziny i dochodu osoby starszej.
Zgodnie z ustaw~ 0 pomocy spolecznej, gmina jest zobowi¥ania do organizowania i swiadczenia
uslug opiekuilczych, w tym specjalistycznych w miejscu zarnieszkania. Swiadczenie to przysluguje
osobom, ktore ze wzglydu na wiek, chorobt( lub niepelnosprawnosc wymagaj~ czt(Sciowej opieki i
pomocy w zaspokajaniu niezbydnych potrzeb Zyciowych.



Zestawienie danych wskazuje na systematyczny wzrost zapotrzebowania na ten typ usrug
spolecznych. Tak jak analiza demograficzna potwierdza rosn<!cy odsetek najstarszych
mieszkanc6w miasta, tak zapotrzebowanie na usrugi opiekuilcze i pomoc w codziennym
funkcjonowaniu os6b mniej sprawnych z uwagi na wiek, stan zdrowia potwierdzaj<! potrzeby
zabezpieczenia socjalnego w tej materii.

Realizatorem swiadczen rodzinnych oraz swiadczen funduszu alimentacyjnego w miescie
Rawa Mazowieckajest Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Rawie Mazowieckiej.
Gl6wnym celem ustaw 0 swiadczeniach rodzinnych i ustawy 0 pomocy osobom uprawnionym do
aliment6w jest wspieranie rodzin z dzietmi. St<!d tez w przypadku swiadczen z tej galyzi
zabezpieczenia spolecznego jedynym bezwzglydnym kryterium dla rodzin jest doch6d, zaSjedynym
i podstawowym swiadczeniem jest swiadczenie pieniyzne w okreslonej ustawowo wysokosci.
Swiadczeniami rodzinnymi s<!:
1) zasilek rodzinny oraz dodatki do zasilku rodzinnego;
2) swiadczenia opiekuncze: zasilek pielygnacyjny i swiadczenie pielygnacyjne;
3) jednorazowa zapomoga z tyturu urodzenia siy dziecka.
Przyznanie prawa do zasilku rodzinnego uzaleznione jest m.in. od spelnienia kryterium
dochodowego. Zasilek rodzinny przysruguje, jezeli przeciytny miesiyczny doch6d rodziny w
przeliczeniu na osoby albo doch6d osoby ucz~j siy nie przekracza obecnie kwoty 504,00 zl. W
przypadku gdy czlonkiem rodziny jest dziecko legitymuj<!Cesiy orzeczeniem 0 niepelnosprawnosci
lub orzeczeniem 0 umiarkowanym albo 0 znacznym stopniu niepelnosprawnosci, zasilek rodzinny
przysruguje, jezeli przeciytny miesiyczny doch6d rodziny w przeliczeniu na osoby albo doch6d
osoby ucz<!cejsiy nie przekracza obecnie kwoty 583,00 zl.
Obecnie wysokosc zasilku rodzinnego wynosi miesiycznie:
1) 68,00 zl na dziecko w wieku do ukonczenia 5 roku zycia;
2) 91,00 zl na dziecko w wieku powyzej 5 roku zycia do ukonczenia 18 roku zycia;
3) 98,00 zl na dziecko w wieku powyzej 18 roku zycia do ukonczenia 24 roku zycia.
Do zasilku rodzinnego przysruguj<!dodatki z tytulu:
- urodzenia dziecka;
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
- samotnego wychowywania dziecka;



- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
- ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego;
- rozpoczycia roku szkolnego;
- podjycia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Swiadczenia opiekuncze s'l form'l wsparcia dzieci niepelnosprawnych jaki i doroslych
niepelnosprawnych czlonk6w rodziny, 0 kt6r'l mog'l ubiegac siy osoby uprawnione, niezaleznie ad
ich sytuacji finansowej.
Swiadczeniami opiekunczymi wymienionymi w ustawie 0 swiadczeniach rodzinnych s'l:
- swiadczenie pielygnacyjne
- zasilek pielygnacyjny.
Swiadczenie pielygnacyjne w wysokosci 520z1 miesiycznie przysluguje osobie kt6ra rezygnuje z
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwi'lZku z koniecznosci'l sprawowania opieki nad
dzieckiem niepelnosprawnym lub osob'l wobec kt6rej zgodnie z Kodeksem rodzinnym i
opiekunczym ci~y obowi'lZek alimentaeyjny. Natomiast zasilek pielygnacyjny w wysokosci 153z1
miesiycznie przysluguje:

dziecku niepelnosprawnemu (z orzeczon'l niepelnosprawnosci'l),
osobie niepelnosprawnej w stopniu znacznym,
osobie niepelnosprawnej w stopniu umiarkowanym, jesli niepelnosprawnosc powstala w wieku
do ukonczenia 21 roku zycia,
osobie, kt6ra ukonczyla 75 lat.

Do grupy swiadczen rodzinnych przysluguj'lcych bez wzglydu na sytuacjt( materialn'l
rodziny nalezy takZejednorazowa zapomoga z tytulu urodzenia dziecka, tzw "becikowe"

Wl czema fO zmne na przestrzem at -
2009

2004 200S 2006 2007 2008

Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba
swiadele'" swiadeze'" swiadczeIi swiadczen swiadczen swiadczen

1 zasilek rodzinny 8.570 16.582 21.214 24.092 20.516 17.095
Sarnolne wychowywanie dziecka 3.541 4.022 1.138 1.110 924 708

0
~ Urlop wycbowawczy 673 840 944 908 1.022 401.980S
] Urodzenie dziecka 28 72 97 106 100 91
:8 WielodzietnoSi: 980 2.812 2.358 2.123 1.861.§ -
.g Ksztalcenie i rehabilitacja dzi.ecka niepelnosprawnego 252 566 829 897 951 934:B
~ Rozpoc~ie roku szkolnego 741 1.194 1.502 1.329 1.010 1.093
Cl

Nauka poza mi'<i<eem zamie..zkania 118 284 375 332 204 87
Jednorazowa zapomoga z tytulu urodzenia dziecka (tzw - - 198 183 180 2032 becikowe)

Swiadczenia opiekuilcze

1 zasilek pielC(gnacyjny 455 1341 2.528 3.106 3.447 3.832
2 Swiadczenie pielC(gnacyjne 187 369 397 386 396 353

Odnosz<lCsiy do danych demograficznych, z kt6rych wynika, iz 24% stanowi'l dzieci i mlodziez
szkolna, zasilek rodzinny otrzymuje 33% co stanowi okolo 1.400 swiadczen miesi~znie.

Obecnie funkcjonuj'lca Ustawa 0 pomocy osobom uprawnionym do aliment6w gwarantuje
pomoc finansow'l osobom uprawnionym do aliment6w a kt6rych egzekucja stal'l sit( bezskuteczna.
Swiadczenie to zast'lpilo poprzednie: zaliczky alimentacyjn'l, a wczesniej swiadczenia
alimentaeyjne wyplacane za posrednictwem Zakladu Ubezpieczen Spolecznych.
Warunkiem przyznania swiadczen z funduszu atimentacyjnego jest bezskutecznosc egzekucji i
spelnienie kryterium dochodowego okreslonego w ustawie (tzn re miesiyczny doch6d na osobt( w
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rodzinie nie moze bye wyzszy niz 725zl). Bezskutecznose egzekucji oznacza egzekucjy, w wyniku
kt6rej w okresie ostatnich dw6ch miesit(cy nie wyegzekwowano pelnej naleznosci z tytulu
zobowiqzarl alimentacyjnych w kwocie aktualnie zas,!dzonych aliment6w. Jednoczesnie ustawa ta
reguluje zasady i procedury w zakresie prowadzenia postt(POWarl wobec dluZnik6w
alimentacyjnych.

WlQ czema a lmen acy ne na przes rzem a -

2005 2006 2007 2008 2009

Zaliczka alimentacyjna 381 1.651 1.595 1.244 -

Liczba swiadczen

Fundusz alimentacyjny - - - 311 1.947
Liczba swiadczen - -

oszt SWla czen ro zmnyc I a ImentacY1nyc na przestrzem at -
2009

2004 2005 2006 2007 2008

kwota kwota kwota kwota kwota kwota

I Zasilek rodzinny 382.985 741.473 1.108.110 1.411.700 1.243.436 1.088.708
Samotne wychowywanie dziecka 658.104 701.857 212.349 193.000 166.018 125.800

&,
Urlop wychowawczy 269.122 361.894 367.228 352.846 392.521 1.021

.~
] Urodzenie dziecka 14.000 36.000 97.500 106.000 100.000 91.000.a

WielodzietnoSC 49.000 165.610 188.640 169.680 148.880"" -~
0 Ksztalcenie i rehabilitacja dziecka rriepeloosprawnego 16.460 38.720 57.610 69.860 70.800 71.480-0

:,g
-8 Rozpoc~cie roku szkoloego 66.690 107.460 150.000 132.900 101.000 103.900
D

Nauka poza rniejscem zarnieszkania 6.560 16.760 23.180 22.400 13.280 4.910

2
Jednorazowa zapomoga z tytulu urodzenia dziecka (tzw becikowe) - - 198.000 183000 180.000 205.000

Swiadczenia opielruilcze

1 zasilek pieh;gnacyjny 65.520 193.104 372.060 475.218 527.697 586.296

2 Swiadczenie piel~gnacyjne 81.718 154.882 166.740 162.022 166.320 153.468

Swiadczenia alimentacyjne

1 zaliczka alimenlacyjna - 109.129 366.626 381.403 293.747 -
-

2 Fundusz alimenlacyjny - - - - 138.170 580.740
-

Dodatek rnieszkaniowy jest form,! pomocy pailstwa dla os6b, kt6re nie sC!w stanie pokrye
koszt6w zwi(lZanych z utrzymaniem rnieszkania. System ten zostal wprowadzony ustaw'! z dnia 2
lipca 1994 roku 0 najrnie lokali rnieszkalnych i dodatkach rnieszkaniowych, dla ochrony najemcow
o niskich dochodach w zwi¥ku z wprowadzon,! reform,! czynszow. Dodatek mieszkaniowy jest
swiadczeniem obligatoryjnym przyznawanym na wniosek osoby uprawnionej w tym sensie, ze
osobom spelniaj'lCym ustawowe warunki przysluguje prawo z,!dania jego wyplaty i powszechnym
(tj. przysluguje niezaleznie od tego, jaki tytul prawny do lokalu przysluguje osobie uprawnionej,
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poza wyj"!tkami przewidzianyrni w ustawie), a takZe okresowyrn, przyznaje siy go, bowiern na
okres 6 rniesiycy z rnoZliwosci,,! ponownego przyznania w razie dalszego spelnienia ustawowych
warunk6w. Od 2004 r. wyplata dodatk6w rnieszkaniowych stanowi zadanie wlasne grniny.
Dodatek rnieszkaniowy stanowi r6inicy porniydzy wydatkami mieszkaniowymi przypadaj,,!cyrni na
nonnatywn,,! powierzchniy uzytkow,,! zajrnowanego lokalu rnieszkalnego a cZysci,,! wydatk6w
ponoszon,,! przez osoby, kt6rej przyznany jest dodatek. Przy obliczaniu wysokosci dodatku brane s"!
pod uwagy wydatki (ponoszone przez gospodarstwo dornowe) zwi"!Zane z czynszern, kosztami
eksploatacji, jak r6wniez oplatami za energiy ciepln,,!, wody i odbi6r nieczystosci cieklych. Jesli
osoba, kt6rej przyznano dodatek nie oplaca na bie4Co naleznosci za lokal, to wyplata dodatku jest
wstrzymywana do czasu pokrycia zaleglosci. Chodzi 0 naleinoSci, kt6re ponosi lokator - z
wlasnych srodk6w, poniewaz dodatek pokrywa tylko cZysc oplat zwi"!Zanych z rnieszkaniern.

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Liczba dodatk6w 6.767 6.022 5.167 4.243 3.434 3.136
Kwota 842.014 757.458 684.446 583.771 476.281 489.051
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Najwiyksz<j,grupy swiadczeniobiorc6w stanowi<j,lokatorzy lokali sp61dzie1czychoraz RTBS. Mimo
istniej(j,Cegosystemu wsparcia w ponoszeniu koniecznych wydatk6w przez rnieszkailc6w miasta
jakim jest dodatek rnieszkaniowy problem zalegania z oplatarni wci<!Z jest uci¥:liwosci<j,
adrninistrator6w nieruchomosci. Co wiycej prowadzenie polityki czynszowej szczeg6lnie w
zasobach socjalnych jest bardzo trudne i wynika to z faktu ,ze w wiykszoSci przydzielone lokale
zajmuj<j,osoby eksrnitowane z tytulu zaleglosci czynszowych zas grnina nie ma juz mozliwosci
wyeksmitowae dlumik6w do innych lokali. Na dzien 30-09-2010 zadluZenie samych lokali
socjalnych wynosilo og61em 341.639zl.

Od 2005 roku wprowadzony zapis do ustawy z 7 wrzesnia 1991 roku 0 systernie oswiaty
wprowadzil dwa rodzaje pomocy dla uczni6w wszystkich rodzaj6w szk61 tj stypendia szkolne i
zasilki szkolne.
Obie formy pomocy adresowane s<j,do uczni6w znajduj(j,Cychsiy w trudnej sytuacji materialnej,
wynikaj<j,cej z niskich dochod6w w rodzinie, a w szczeg6lnoSci gdy rodzina dotkniyta jest
problemem bezrobocia, niepemosprawnosci, dlugotrwalej choroby, uzaleZnieil, trudnoSci
opiekullczo-wychowawczych. Celem pomocy materialnej dla uczni6w jest zmniejszenie r6mic w
dostypie do edukacji, umoZliwienia pokonywania barier dostypu do edukacji wynikaj<j,cychz
trudnej sytuacji materialnej ucznia a takZe wspierania edukacji uczniow szczegolnie uzdolnionych.
Stypendium szkolne moze bye udzielone uczniom w forrnie ca1kowitego lub czysciowego pokrycia
koszt6w udzialu w zajyciach edukacyjnych, pomocy rzeczowej 0 charakterze edukacyjnym, w tym
w szczegolnosci zakupu podrycznikow, przyborow szkolnych, pomocy naukowych, stroju i obuwia
sportowego a takZe calkowitego lub czysciowego pokrycia kosztow zwi(j,Zanychz pobieraniem
nauki poza rniejscem zarnieszkania.
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dluzszy niz od wrzesnia do czerwca w danym
roku szkolnym i moze bye realizowane, jezeli forma stypendium szkolnego tego wymaga w
okresach innych niZ miesiyczne lub jednorazowo.
Natorniast zasilek szkolny moze bye przyznany uczniowi znajduj<j,cemusiy przejsciowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego i moze przybrae formy swiadczenia pieniymego
na pokrycie wydatkow zwi(j,Zanychz procesem edukacyjnym lub w forrnie pomocy rzeczowej 0

charakterze edukacyjnym raz lub kilka razy w roku, niezaleznie od otrzymywanego stypendium
szkolnego. 0 zasilek szkolny mozna ubiegae siy w terrninie nie dluzszym nit dwa rniesi(j,Ceod
wyst<j,pieniazdarzenia uzasadniaj<j,cegoprzyznanie takiego zasilku.



esfaWleme przyznanej pomocy a uczmow w a ac -

2005 2006 2007 2008 2009
I - VIII IX - XII I - VIII IX - XII 1- VIll IX - XII I - VIII IX -XII I - VIII IX - XII

Liczba 311 332 326 289 286 225 215 187 182 163
przyznanych
stypendi6w
Nakwotcr zl 58128 90622 120260 60800 90496 82880 110940 80232 105744 53680
Liczba 5 1 11 12 10 7 7 13 7 5
przyznanych
zasilk6w
Nakwote zl 1400 280 3080 3360 3200 2240 2240 4160 2240 1870

Malej(lca z roku na rok liczba przyznanycb stypendi6w szkolnych moZe sugerowae
zmniejszaj'lC(l siy liczby uczni6w kt6rzy znajduj,! siy w trudnej sytuacji finansowej i wymagaj,!
wsparcia instytucjonalnego. Z drugiej strony, zaporowe kryterium dochodowe ustanowione
przepisami prawa w znacznym stopniu moze ograniczae kr'!g os6b uprawnionych.

System zabezpieczenia instytucjonaInego funkcjonuj'lcy na terenie miasta Rawa
Mazowiecka ma na celu wspieranie najslabszych, najuboZszych grup spolecznych. Wsparcie jakie
moze otrzymae rodzina z srodk6w publicznych jest zr6micowane, pocz(lwszy od pomocy
spolecznej i zasilku na podstawowe cele bytowe poprzez swiadczenia rodzinne, alimentacyjne,
dofinansowanie do wydatk6w mieszkaniowych oraz wydatk6w zwi,!zanych z edukacj,! dzieci.
Wad<! systemu s(l miydzy innymi sztywne niekiedy reguly uzyskania swiadczen, "zaporowe"
kryteria docbodowe, wynikaj(lce z przepis6w ustawowych, kt6re ograniczaj(l dostyp do swiadczen
osobom w rOwnie trudnej sytuacji, a kt6rych docbody w nieznacznyrn tylko stopniu przewyzszaj'l
okreslone progi. Z drugiej strony, w skrajnycb przypadkach moze dochodzie do sytuacji
uzalemienia rodzin od pomocy publicznej i zarzucania przez nich wysilku samodzielnego i
odpowiedzialnego zaspokajania potrzeb rodziny.

Zdrowie traktowane jest powszecbnie jako dobro og6lne, dobro podstawowe lub jako prawo
przysluguj~ kazdemu obywatelowi gwarantowane zapisem konstytucyjnym. Oznacza to, ze kai:dy
obywatel powinien miee dostyp do opieki zdrowotnej niezalemie do statusu spolecznego i
ekonomicznego. Istot'! polityki z punktu widzenia ocbrony zdrowia jest stworzenie moZliwosci
r6wnego dostypu do opieki zdrowotnej wszystkim obywatelom tak, aby kazdy bez wzglydu na
wiek, plee, miejsce zamieszkania i zamoznose w razie zaistnialego zagrozenia zycia lub zdrowia
m6g1skorzystae z opieki medycznej.
Pojycie "ocbrona zdrowia" oznacza, po pierwsze - ocbrony przed cborobami poprzez zapobieganie
i zwalczanie chor6b zakaznych i niezakainycb 0 duzyrn wymiarze spolecznym oraz innych chor6b
i niepelnosprawnosci psychicznych i fizycznych w ramacb systemu opieki zdrowotnej, po drugie -
ocbrony przed zagrozeniami Srodowiska przyrodniczego i pracowniczego, w tym min. przed
zagroZeniarni fizycznymi (np.: halasem, wibracjarni, promieniowaniem), chemicznymi (np.:
zanieczyszczeniami powietrza, wody, gleby, i:ywnosci) i biologicznymi (np.: bakteriami, wirusarni,
grzybarni, robakarni, alergenarni) w ramacb systemu zdrowia Srodowiskowego i po trzecie -
ochrony przed zagroZeniami wynikaj'lcymi z niekorzystnych warunk6w spolecznych : ub6stwo,
bezrobocie, patologie spoleczne, poprzez wyksztalcenie w ramach program6w polityki spolecznej i
edukacyjnej systemu opieki zdrowotnej, promocji zdrowia oraz pomocy spolecznej.
Opieka zdrowotna - jest pojyciem znacznie wyzszym niz "ochrona zdrowia" - okresla siy j'l jako
program swiadczen zgodnych z wiedz,! medyczn(l, niezbydn(l dla promocji i utrzymania zdrowia,
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ktore powinny bye dost~pne poszczeg61nym jednostkom i calej populacji. (wg WHO). Natomiast
promocja zdrowia jest to zestaw dzialail umozliwiaj~cych poszczeg61nym osobom i spolecznosci
zwi~kszenie kontroli nad czynnikami warunkuj~cymi stan zdrowia i przez to jego popraw~,
promowanie zdrowego stylu zycia oraz srodowiskowych i indywidualnych czynnikow
sprzyjajC}Cychzdrowiu.
Przez ambulatoryjn~ opiek~ zdrowotn~ rozumie si~ udzielanie swiadczen zdrowotnych pacjentom
nie wymagajC}Cymhospitalizacji (leczenia szpitalnego) przez przychodnie, poradnie i osrodki
zdrowia oraz udzielanie tych swiadczen w ramach praktyki zawodow medycznych. Ambulatoryjna
opieka zdrowotna obejmuje swoim zakresem swiadczenie POdstawowej opieki zdrowotnej,
specjalistycznej opieki zdrowotnej i stomatologii.
Podstawowa opieka zdrowotna to wyodr~bniona organizacyjnie z innych stroktur cz~se systemu
opieki zdrowotnej zapewniaj~ca zdrowym i chorym w miejscu pobytu, w warunkach
ambulatoryjnych b~di domowych swiadczenia zdrowotne, kt6re obejmuj~ swoim zakresem:
promocj~ zdrowia, profilaktyk~, diagnostyk~, leczenie, rehabilitacj~, piel~gnacj~, medycyn~ ogoln~,
medycyn~ rodzinn~ i pediatri~ oraz stomatologi~.

Zalozeniem reformy jest zapewnienie rownego dost~pu do srodk6w publicznych
i moZliwosc finansowania z tych srodkow b~cych w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia
swiadczen zdrowotnych udzielanych przez inne niZ samodzielne publiczne zaklady opieki
zdrowotnej POdmioty. Ta moZliwose prawna spowodowala, iz z dniem 01.01.1999 r. powstaly
niepubliczne zaklady opieki zdrowotnej i praktyka lekarza rodzinnego w ramach niepublicznych
zaklad6w opieki zdrowotnej, realizujC}Cezadania, na ktore otrzymuj~ finansowanie ze Srodkow
publicznych.
Swiadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
realizowane s~ przez publiczne i niepubliczne zaklady opieki zdrowotnej. Zawierajq one umowy z
Narodowym Funduszem Zdrowia na swiadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
swiadczenia piel~gniarki p.o.z., swiadczenia poloznej p.o.z. oraz swiadczenia piel~gniarki szkolnej
p.o.z. Og61em na terenie Miasta Rawa Mazowiecka swiadczeil z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej udzielaj<}nast~ujC}Cezaklady : Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej ul.
Warszawska 14, Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Poradnia og61na i pediatryczna
ul. Niepodleglosci 8, Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "GADENT s.c."
ul. Kosciuszki 1, Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "RAW-MEDICA" ul. Slowackiego 68,
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "REMEDIUM s.c." Aleja Konstytucji 3 Maja 9B i
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "VERBENA" ul. Krakowska 9. Pacjenci wymagaj~cy
hospitalizacji z terenu naszego miasta najcz~sciej zglaszaj~ si~ do najblizszego szpitala - Sw.
Ducha, wchodz~cego w struktur~ organizacyjn~ Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Jest to jedyna tego typu placowka, sprawujC}Caopiek~
stacjonarn~ na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, dysponujqca ponad 160 16Zkamiszpitalnymi. W
szpitalu funkcjonuje 5 podstawowych oddzial6w: polozniczo-ginekologiczno-noworodkowy,
chor6b wewn~trznych, chor6b pluc, chimrgiczny, dzieci~y.

Od lat miasto Rawa Mazowiecka organizuje na rzecz mieszkailc6w szereg programow
profIlaktycznych jak: badania przesiewowe dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego,
badania w kierunku wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, badania w kierunku wczesnego
wykrywania nowotworu piersi, a takZe akcji promujC}Cychzdrowy styl zycia np. konkurs dla
mieszkailc6w pod haslem "Rzuc palenie razem z nami".

Poziom zdrowotny mieszkailc6w zalezy w dUiej mierze od warunk6w i jakosci ich zycia.
Determinanty srodowiskowe a takZe spoleczne i makroekonomiczne typu warunki bytowe,
dochody, dost~p do uslug, status zatmdnienia, wyksztalcenie, poziom wsparcia spolecznego istotnie
wplywajq. na styl zycia, samopoczucie i zachowanie zdrowotne, a przez to na status zdrowotny
mieszkailc6w.



Gospodarka mieszkaniowa i rynek mieszkaniowy to watne elementy calosci procesow
spoleczno - gospodarczych. To wlaSnie te procesy maj,! wplyw na poziom warnnk6w bytowych,
komunkturt( gospodarcz,!, migracje ludnoSci. W dzisiejszych warnnkach mieszkanie lub dom nadal
s'! najbardziej kosztown'! inwestycj,!.

Najwit(kszy udzial w istniej,!cych zasobach lub administrnj,!cych zasoby mieszkaniowe na
terenie miasm maj,! Rawsko-Mazowiecka Sp61dzielnia Mieszkaniowa oraz Rawskie Towarzystwo
Budowmctwa Spolecznego w Rawie Mazowieckiej. W przypadku miasta Rawa Mazowiecka, w
swoich zasobach posiada ono jedynie 16 budynkow w ktorych wydzielono156 lokali socjalnych.
Do lokali socjalnych zalicza sit( lokal, nadaj,!cy sit( do zamieszkania ze wzglt(du na wyposazenie i
stan techniczny, ktorego powierzchnia pokoi przypadaj,!ca na czlonka gospodarstwa domowego
najemcy me moze bye mniejsza niz 5m2

, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego
10m2, przy czym lokal ten moze bye 0 obnizonym standardzie.
Zasob rnieszkaniowy miasta Rawa Mazowiecka w wit(kszosci sldada sit( budynkow 50 letmch i
starszych. Ocena stanu technicznego przeprowadzona w roku 2006 wyramie okreslila, ze stan tych
budynkow stale sit( pogarsza a wartose ich dekapitalizuje sit(, dlatego wama jest prawidlowa
gospodarka remontowa. Planowe i dorame przeprowadzenie remontow, w znacznym stopniu
poprawia byt lokalowy oraz zapobiega dalszej dekapitalizacji.

Lp. Adres nose lokali
1. Warszawska 2 5
2 Warszawska 3 8
3 Ks. Skorupki I 15
4 Lowicka 10 4
5 I-eo Maja I 6
6 Przechodnia I 2
7 Przechodnia 2 12
8 PI. Pilsudskiego 7 16
9 PI. Pilsudskieeo 8 6
10 Slowackiego 32 4
11 Slowackiego 72 6
12 Tatar 1 12
13 Tatar4a 12
14 Zamkowa Wola 22A 2
15 Skiemiewicka 6 8
16 Katowicka 26 33

Na podstawie ustawy 0 ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i 0

zmianie Kodeksu cywilnego lokal socjalny moze bye przyznany w przypadku wydania przez s'!d
wyroku eksmisyjnego, wowczas tez s'!d orzeka 0 uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego.
Obowi¥ek zapewniema lokalu socjalnego ci'!i:y na gminie wlaSciwej ze wzglt(du na miejsce
polo.zenia lokalu podlegaj,!cego opro.znieniu. Ponadto, umowa najmu lokalu socjalnego moze bye
zawarta na czas oznaczony z osob'!, kt6ra nie ma tytulu prawnego do lokalu i kt6rej dochody
gospodarstwa domowego nie przekraczaj,! wysokoSci okreslonej w uchwale Rady Miasta

Lokale mieszkalne stanowi'!ce rnieszkaniowy zasob rniasta oddawane s'! w najem
mieszkailcom miasta me maj'!Cym zaspokojonych potrzeb rnieszkaniowych i wynajmowane s'! w
pierwszej kolejnoSci osobom pozbawionym mieszkail w wyniku zdarzen losowych, uprawnionym
na podstawie wyroku s,!du do lokalu socjalnego, samotnym, ktorych doch6d nie przekracza 100%
najnizszej emerytury i rodzinom, ktorych dochod miesit(czny nie przekracza 80% najmzszej
emerytury w przeliczemu na czlonka rodziny czy w wypadku nadrniemego zagt(szczenia tj ponizej
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7m2 powierzchni mieszkalnej na osobl(.
Obecnie na mieszkanie socjalne oczekuje blisko 80 rodzin z czego w stosunku do 44 rodzin wydany
jest wyrok eksmisji przy czym s(ld wstrzymal wykonanie eksmisji do czasu zlozenia przez miasto
Rawa Mazowiecka oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

nws l WSf raWle prz;vznama 0 a l sOCfanyc W atae -
Eksmisjeorzeczoneprzez s(Jd Pozostale wnioski

z lat poprzednich 5 9
2006 7 9
2007 14 5
2008 14 3
2009 4 6
Razem 44 32

Opr6cz wniosk6w dotycz'lcych przydzialu lokalu socjalnego spora grupa mieszkailc6w sklada
wnioski 0 przydzial mieszkail komunalnych, kt6rych miasto na obecn(l chwill( nie posiada.
Istniej'lce zasoby komunalne s'l w 100% zasiedlone, a odzysk ich pochodzi wyl(lcznie z tytulu
zgonu g16wnego najemcy, st.¥! okres oczekiwania na przydzial mieszkania wydluza sil( w czasie.
Zapotrzebowanie na mieszkania komunalne szacuje sil(na co najrnniej 55 lokali r6znych wielkoSci.

Rok
z lat
2007
2008
2009
Razem

Zapotrzebowanie na lokale komunalne
I . cia wniosku Liczbawniosk6w

ednich 40
7
3
5
55

Na dzialania edukacyjne skladaj(J sil( obszary dzialania wychowania przedszkolnego,
podstawowego, girnnazjalnego i ponadgirnnazjalnego, w kt6rym znaczne miejsce zajmuj(J szkoly
niepubliczne. W zakresie dostl(pu do osrodk6w edukacyjnych w Rawie Mazowieckiej funkcjonuj(l
nastl(puj<lCeszkoly: 3 szkoly podstawowe, 2 girnnazja, 3 przedszkola, 3 szkoly srednie, 4 szkoly
niepubliczne (Studium i Liceum Ekonomiczne "FORUM", Prywatny Zesp61 Szk61 Zawodowych
dla Doroslych, Szkola Policealna dla Doroslych, Prywatny Zesp61 Szk61 Zawodowych dla
Doroslych) oraz Zesp61 Plac6wek Specjalnych.

Szkola Podstawowa Nr 1 w Rawie Mazowieckiej znajduje sil( w budynku z 1926 roku, przy
u1. Kosciuszki 19. Budynek przeszedl generalny remont, plac6wka jest systematycznie doposazona
w sprzl(t komputerowy, meble, pomoce dydaktyczne, sprzl(t multimedialny. Swoje zadania realizuje
zgodnie ze Statutem Szkoly. 44- osobowa kadra nauczycielska Szkoly Podstawowej Nr 1 w Rawie
Mazowieckiej, korzysta z ci~lego doksztalcania sil(, cZl(sciowo fmansowanego z budZetu
plac6wki.



Lata szkolne Kl ,,0" KlI Kill Kim KIIV KIV KIVI Razem
2002103 0 93 98 110 119 III 106 637
2003/04 0 87 95 97 110 121 III 621
2004/05 0 84 84 94 98 III 121 592
2005/06 0 93 83 84 93 98 112 563
2006/07 0 81 91 83 85 92 97 529
2007/08 0 81 83 88 82 86 90 510
2008/09 0 69 81 84 86 82 85 487
2009/10 46 73 69 78 84 85 81 516

Szkola Podstawowa Nr 2 im Marii Konopnickiej, w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Milej 2
jest placowq oswiatow~ 0 statusie szkoly publicznej. Powstala w lutym 1962 roku jako jedna ze
szk61 tzw. "tysi~clatek". Prowadzi statutow~ dzialalnosc oswiatow~ dydaktyczn~, wychowawcz~ i
opiekuilcz~. W szkole dziala swietlica szkolna od 7:30 do 16:00. Infrastruktura techniczna i baza
sportowa szkoly s~ zmodemizowana a budynek szkolny zostal dostosowany do potrzeb osob
niepelnosprawnych. 43-osobowa kadra nauczycielska Szkoly Podstawowej Nr 2 w Rawie
Mazowieckiej stale podnosi swoje kwalifIkacje zawodowe.

Liczba uczni6w i absolwent6w Szkoly Podstawowej Nr 2 w poszczeg6lnych latach
Lata szkolne Kl ,,0" KII Kill KIlli KIIV KIV KI VI Razem
2002/03 0 73 65 72 87 87 77 461
2003/04 0 56 82 64 73 83 81 439
2004/05 0 61 55 82 64 73 84 419
2005/06 0 68 60 55 82 63 75 403
2006/07 0 56 68 59 54 81 63 381
2007/08 0 62 57 67 60 53 82 381
2008/09 0 59 60 56 64 61 55 355
2009/10 89 64 58 59 55 64 61 450

Szkola Podstawowa Nr 4 im. Komela Makuszyllskiego, przy u1. Kazimierza Wielkiego 28 w
Rawie Mazowieckiej. Poloi:ona na osiedlu mieszkaniowym Zamkowa Wola, zostala oddana do
ui:ytku w 1995r. Siedzib~ placowki jest dwupil(trowy budynek w dobrym stanie technicznym
dobrym przy czym modernizacji wymagaj~ okna i elewacja. 29-osobowa kadra nauczycielska
Szkoly Podstawowej Nr 4 w Rawie Mazowieckiej, indywidualnie doksztalca sil(, uczestniczy tei: w
radach szkoleniowych, wsp6ffinansowanych ze srodkow z budZetu rniasta.

liczba uezni6w i absolwent6w Szkofy Podstawowei Nr 4 w poszczeg6lnych latach
Lata szkolne KI ,,0" KII Kill Kim KIIV KlV Kl VI Razem
2002/03 0 44 72 70 74 105 103 444
2003/04 0 46 45 73 74 74 102 414
2004/05 0 42 47 46 75 70 74 354
2005/06 0 34 42 47 54 74 69 320
2006/07 0 43 34 42 50 53 75 297
2007/08 0 55 48 37 50 51 53 294
2008/09 0 44 54 47 37 50 50 282
2009/10 46 38 45 55 49 38 50 321



-+- Szlvla Podslawowa nr 1

100 _ Szlvla Podslawowa nr 2

--.tr- Szlvla Podslawowa nr 4

W roku szkolnyrn 1999/2000 po raz pierwszy rozpoczyto nauky w szkolach gimnazjalnych a
w Rawie Mazowieckiej w Gimnazjum nr 1 im Noblist6w Polskich oraz Gimnazjum nr 2 im. Haliny
Konopackiej.
Gimnazjum jest szkolll publicznll zaspakajaj'lCll potrzeby oswiatowe srodowiska lokalnego w
zakresie ksztalcenia, wychowania i opieki mlodziezy na poziomie gimnazjum gdzie realizowany
jest plan i program nauczania okreslony przez Ministra Edukacji Narodowej. Warunkiem podjycia
nauki w gimnazjum jest ukonczenie 6-letniej szkoly podstawowej. A nauka trwa 3 lata.

a UCZJuow I a so wentow lm1UJz/um nr w poszczeJ!o nvc
Lata KII KIll KIIII Razem
szkolne
2002/03 143 128 181 452
2003/04 139 143 124 406
2004105 130 137 138 405
2005/06 147 131 131 409
2006/07 134 139 127 400
2007/08 128 129 135 392
2008/09 129 125 131 385
2009110 99 122 120 341

a UCznlOWI a so wentow lmnaZfum nr w TJoszczef!o nvc
Lata KII KIll KIll Razem
szkolne
2002/03 232 223 171 626
2003/04 216 226 222 664
2004105 197 211 223 631
2005/06 193 201 206 600
2006/07 159 188 196 543
2007/08 130 165 149 444
2008/09 145 131 157 433
2009/10 128 145 124 397



-+--GmnaZium nr 1

-4---Gmnazjum nr2
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Gl 11 3 1 1 1 0 0 0 3390 16 94 84
G2 17 2 2 0 1 0 0 1 4262 14 85 125
SPI 6 99 1 1 1 1 1 1 23123 35 117 110
SP2 14 6 2 1 1 1 1 7 32905 0 8 8
SP4 3 6 1 1 1 1 1 2 7736 5 71 65
Razern 51 26 7 4 5 3 3 11 71416 70 375 392

W Rawie Mazowieckiej nie funkcjonuje placowka opiekuilczo- wychowawcza dla dzieci do
lat 3 natomiast znajduj~ sit( trzy przedszkola. Pierwszym z nich, jednoczesnie pierwszym
powstalym w obrt(bie miasta jest Przedszkole Miejskie Nr 1 (1946 -1947). Placowka posiada 7
oddzial6w (w tym 1 oddzial integracyjny), do kt6rych w roku szkolnyrn 2009/2010 uczyszczalo 170
dzieci. Przedszkole moZe sit( poszczycic certyfikatem przedszkola promuj¥ego zdrowie na lata
2006 - 2011. Nadzor pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oswiaty w Lodzi de1egatura w
Skiemiewicach. Organem prowadz~cym jest Miasto Rawa Mazowiecka. Przedszkole Miejskie Nr 1
miesci sit( w dwukondygnacyjnym budynku polozonym w centrum miasta. Posiada duzy, dobrze
wyposazony plac zabaw. W latach 2005-2008 zostala przeprowadzona modernizacja plac6wki.
Kadra przedszkola to 19 nauczycieli (17,94 etatu) oraz 16 os6b (15,33 etatu) zatrudnionych na
stanowiskach administracji i obslugi. Nauczyciele ustawicznie doksztalcaj~ sit( podnosz¥ swoje
kwalifikacje zawodowe.
Drugim z przedszkoli funkcjonuj¥ych na terenie Rawy Mazowieckiej jest Przedszkole Miejskie Nr
2 znajduj¥c sit( przy ul. Zamkowa Wola 5. MieSci sit( ono w dw6ch budynkach: jeden parterowy z
poddaszem uzytkowym, drugi parterowy. Przedszkole sklada sit( z 9 sallekcyjnych. L¥zna liczba
dzieci w roku szkolnym 200912010 to 157 dzieci, ktore uczt(szczaly do 7 oddzial6w. Kadra
pedagogiczna przedszkola to 17 os6b (16,12 etatu), poza tyrn 16 os6ob (14,16 etatu) zatrudnionych
jest na stanowiskach administracji oraz obslugi.
Trzecia z placowek. tzn. Przedszkole Miejskie Nr 3 "Bajkowy zak'!tek", zlokalizowane jest w
Rawie Mazowieckiej, przy ul. Solidamosci 3a, w samym Srodku osiedla mieszkaniowego. W latach
2008-2010 dokonano gruntownej rozbudowy i przebudowy budynku przedszkolnego, ktora
odbywala sit( w dw6ch etapach. Oddana do uzytku w roku 2010 placowka przedszkola to obiekt
parterowy, skladaj~cy sit( z osmiu sal zajt(c, nowoczesnej kuchni, zaplecza kuchennego, saIki
gimnastycznej, pomieszczen administracyjnych. W nowo wybudowanym obiekcie znajduje sit(
rowniez duza i przestronna szatnia dla dzieci. Budynek przedszkola to r6wniez obiekt
przystosowany do potrzeb os6b niepelnosprawnych. Przed budynkiem zlikwidowano schody
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zewnytrzne, co umozliwia bezkolizyjny dostyp os6b niepelnosprawnych. Obiekt wyposazono w
sanitariat dla os6b niepelnosprawnych. Ta nowoczesna plac6wka dla dzieci posiada r6wniez
funkcjonalnie zagospodarowany teren, na kt6rym zlokalizowano dwa place zabaw i sceny letni<ldla
dzieci. Dodatkowo teren ten zostal wzbogacony 0 nowe nasadzenia drzew i krzew6w oraz
nawodnienie terenu. W przedszkolu pracuje 13 nauczycieli (11,72 etatu) oraz 12 pracownik6w
adrninistracji i obslugi (12,66 etatu). Przedszkole Miejskie Nr 3 jest plac6wq opiekunczo -
wychowawcz<t, do kt6rego do 5 oddzial6w uczyszczalo w roku szkolnyrn 200911 0 122 dzieci w
wieku 3 - 5 lat.

ZleCl l rupy prze s one w atac sz nyc -

Rok szkolny 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Jednostka dzied oddzialy dzieci oddzialy dzieci oddzialy dzied oddzialy dzieci oddzialy dzied oddzialy

Przedszkolenr 1 175 7 175 7 175 7 200 8 242 10 170 7
Przedszkolenr2 150 6 150 6 150 6 175 7 214 9 157 7
Przedszkolenr 3 150 6 150 6 150 6 150 6 125 5 122 7
Razem 475 19 19 19 475 19 525 21 581 24 449 19

W roku szkolnym 200912010 liczba dzieci uczyszczaj<teych do wszystkich trzech
Przedszkoli Miejskich spadla w por6wnaniu z rokiem szkolnym 2008/2009 0 132, a liczba
oddzial6w 0 5, gdyz podjyto decyzjy 0 przekazaniu od dnia 01 wrzesnia 2009 r. oddzial6w
przedszkolnych dla dzieci szescioletnich rawskim szkolom podstawowyrn (rok wczesniej czysc
dzieci szescioletnich r6wniez uczyszczala do szk6l podstawowych, ale oddzialy te organizacyjnie
dalej podlegaly pod przedszkola miejskie).

Jako jeden ze wskainik6w dostypnoSci do osrodk6w edukacji spolecznoSci miasta Rawa
Mazowiecka, moze posluzyc srednia liczba uczni6w przypadaj<tea na jednego nauczyciela. Dla
Rawy Mazowieckiej WSkaZIlikten wyni6sl odpowiednio w lataeh 2005 - 2009:
• 12,38 dla szk6l podstawowych,
• 12,35 dla gimnazj6w.

Gimnaz'um Dr 1
Gimnaz' urn Dr 2

Szkola PodstawowaDr 1
Szkola Podstawowanr 2
Szkola Podstawowanr 4

Na terenie miasta funkcjonuj<l publiczne plac6wki i szkoly ponadgimnazjalne: Liceum
Og6lnoksztalc<tee im. Marii Sklodowskiej-Curie, Zesp61 Szk6l Ponadgimnazjalnych im.
Wladyslawa Reyrnonta, Zesp6l Szk6l-Centmm Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikolaja
Kopernika, oraz Zesp6l Plac6wek Specjalnych. W kamyrn zespole szk6l srednich funkcjonuje
internat oraz liceum og6lnoksztalqce, liceum profilowane, technika ksztalc<lce w romorodnych
kiemnkach oraz zasadnicze szkoly zawodowe. W strukturze powiatu rawskiego prowadzone jest
szkolnictwo specjalne, gdzie dzialaj<l, zlokalizowane na temie miasta Rawa Mazowiecka: szkola
podstawowa specjalna dla upoSledzonych w stopniu lekkim oraz urniarkowanym i znacznym,
girnnazjum specjalne dla uposledzonych w stopniu lekkim oraz urniarkowanym i znacznym, szkola
zawodowa specjalna, szkola przysposabiaj<teado pracy oraz plac6wka opiekunczo - wychowawcza
(internat). Zesp6l Plac6wek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej w pelni zaspakaja potrzeby w



zakresie ksztakenia specjalnego dla terenu powiatu rawskiego, jak r6wniez przyleglych gmin i
powiat6w s(lSiednich.
W Rawie Mazowieckiej nie ma uczelni wyzszych, ze wzglydu na bliskosc duzych osrodk6w
akademickich w Lodzi, Warszawie, Tomaszowie Mazowieckim oraz Piotrkowie Trybunalskim.
Znacz'lca cZyScmlodziezy pobiera takZe nauky w prywatnych wyzszych uczelniach w Lowiczu i
Skiemiewicach. Natomiast na terenie miasta mozliwe jest kontynuowanie nauki w niepublicznych
szkolach srednich, policealnych i dla doroslych.

W zakresie instytucji kulturalnych, w Rawie Mazowieckiej funkcjonuj'l nastypuj'lce osrodki:
Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawta II z oddzialem dla dzieci,
Biblioteka Powiatowa, Biblioteka Pedagogiczna (byd'lca fili'l plac6wki w Skierniewicach) oraz
Muzeum Ziemi Rawskiej.
Miejski Dom Kultury to znajduj'lCYsiy w centrum miasta, otoczony zieleni'l 0 l'lcznej powierzchni
15OOm2budynek jednopiytrowy, w kt6ryrn znajduj'l siy: na parterze: sala widowiskowo - kinowa
na 300 miejsc z dwoma garderobarni, hol wejsciowy z szatni'l, kawiarnia, pomieszczenia biurowe,
na I piytrze: hol wystawowy, kabina projekcyjna, kabina oswietleniowa, sala konferencyjna,
pracownia fotograficzna, sala zajyc oraz piyc pomieszczen biurowych zaS w piwnicy znajduj'l siy:
pracownia plastyczna, sala tailca oraz sale zajyc dla r6znych grup dzialaj'lCych w mdk. Od sierpnia
2005 r. do maja 2007 r. budynek Miejskiego Domu Kultury po 20 latach funkcjonowania zostal
poddany generalnemu remontowi. W jego wyniku zostal doposazony w nowy sprzyt do projekcji
kinowej, oraz oswietlenie sceniczne. Do podstawowych zadail plac6wki nalezy: upowszechnianie
arnatorskich form dzialalnoSci artystycznej poprzez wystawiennictwo prac plastycznych,
fotograficznych, rykodzielniczych, itp., rozpowszechnianie i utrwalanie tradycji kulturowych w
spoleczenstwie, rozpowszechnianie arnatorskiej i profesjonalnej tw6rczosci muzycznej, rozwijanie
zainteresowan.
Miejska Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej im Jana Pawla II gromadzi, opracowuje i
udostypnia zbiory 0 charakterze regionalnym. W bibliotece istniej'l katalogi: alfabetyczny,
rzeczowy i tytulowy. Opr6cz tego prowadzone s'l na biei:<lCokartoteki: osobowa, zagadnieniowa i
wycink6w prasowych. Jest tez bibliografia Ziemi Rawskiej zawieraj'lCapublikacje od pocz'ltk6w do
1975 roku. Wypozyczalnia i Czytelnia dla Doroslych posiada dwa dzialy: Dzial Gromadzenia i
Opracowania Zbior6w oraz Dzial Udostypniania Zbior6w i Informacji. Od 2006 r. biblioteka
posiada swoj'l strony intemetow'l oraz udostypnia swoje katalogi zbior6w elektronicznie. Od 2008
roku na stronie Biblioteki wl'lCzono funkcjy rezerwacji i zam6wienia pozycji oraz sprawdzenia
swojego konta i prolongowania wypozyczonych pozycji. Plac6wka dysponuje 16 komputerarni
zakupionymi w latach: 2004,2005,2007,2009 w tym 8 komputer6w dostypnych dia czytelnik6w w
tym 2 jako terminale katalogowe, 6 podl'lCzonych do Intemetu.

Muzeum Ziemi Rawskiej zostalo powolane w 1965 r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaci61
Muzeum Ziemi Rawskiej. Pocz'ltkowo muzeum zajmowalo komnaty odrestaurowanej Baszty
Zamku Ksi¥'lt Mazowieckich, nastypnie dla potrzeb plac6wki przekazano pomieszczenia dawnego
kolegium jezuickiego ufundowanego przez braci Woluckich, przylegaj'lcego do p6inobarokowego
Kosciola Niepokalanego Poczycia Najswiytszej Marii Panny. Otwarcia muzeum dokonano 22lipca
1966 r., a dzialalnosc zainaugurowano wystaw'l "Dzieje Ziemi Rawskiej". W 1981 r. muzeum
zmuszone bylo opuscic zajmowane pomieszczenia na rzecz wlaSciciela obiektu. Na now'l siedziby
muzeum otrzyrnalo willy przy uL Lowickiej 26, gdzie mieSci siy do dzis. Uroczyste otwarcie w
nowych wnytrzach nast'lpilo 19 grudnia 1984 r. dwoma wystawarni stalymi oraz wystaw'l czasow'l
poSwiycon'l tw6rczosci rzeibiarza ludowego Mieczyslawa Zeglmskiego.
W pOCZ'ltkowyrnokresie muzeum posiadalo trzy dzialy merytoryczne: archeologii, etnografri i
historii, z czasem powiykszylo siy 0 dzial numizmatyki, sztuki i biblioteky. Obecnie Muzeum
Ziemi Rawskiej, zgodnie ze statutem, gromadzi, przechowuje, opracowuje, konserwuje i udostypnia
spoleczenstwu dobra kultury, co realizuje poprzez organizowanie wystaw stalych, czasowych i
oswiatowych. W muzeum organizowane s'l wystawy zar6wno z wlasnych zbor6w, jak i
udostypniane przez inne muzea, Srednio 5-6 wystaw czasowych rocznie. Iune formy dzialalnosci to:
organizowanie konkurs6w sztuki ludowej, dla dzieci i mlodziezy, warsztat6w etnograficznych z
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zakresu rl(kodziela ludowego, odczytow i pre1ekcji, lekcji muzealnych, kiermasze sztuki ludowej,
koncertow muzyki powaznej , prowadzenie dzialalnosci wydawniczej. Muzeum jest rowniez
wspolorganizatorem wielu imprez i wydarzen kulturalnych w miescie.

Sport i rekreacja stanowi(j. wazn(j. dziedzin(j. zycia spolecznego. W Rawie Mazowieckiej
funkcjonuj<}nastypuj(j.Ceobiekty sportowo-rekreacyjne:
- Osrodek Sportu i Rekreacji im. HaIiny Konopackiej, umozliwiaj(j.cy mieszkancom dostl(p do haIi
sportowej z boiskiem do pitki siatkowej i koszykowej, sauny, silowni, stolow do tenisa oraz kortow
tenisowych. W sezonie letnim w ramach osrodka funkcjonuje rowniez przystail wodna, oferuj(j.Ca
dostl(p do lodzi wioslowych, kajakow, rowerow wodnych, oraz lodzi zaglowych;
- HaIa Sportowa, umozliwiaj(j.Cadostl(p do boiska pelnowymiarowego 0 nawierzchni mondoflex,
boiska do tenisa ziemnego, silowni, saIi fitness, aparatow do masazu mechanicznego, saIki
korekcyjnej, oraz stolow do tenisa. HaIa przystosowana jest dla osob niepelnosprawnych i
pozbawiona jest barier architektonicznych;
- Stadion sportowy RKS "Mazovia" z boiskiem do pilki noznej, biemi(j.. trybunarni i zapleczem
szatniowo - sanitarnym.

o ie (tv sportowe w zaso ac mmsta awa aZOWlec
Obiekt Rokbudowy Wymiary Liczba miejscl Zaplecze

widownia
Hala sportowa ,,Milenium" 2000 36mx48m 500 Szatnie, zaplecze sanitame

i socialne
Hala sportowa OSiR 1984 46mx 12m 100 Szatnie, zaplecze sanitame

i socialne
Sala gimnastyczna przy Szkole 1926 20m x 11m brak Szatnie, zaplecze sanitame
Podstawowej nr 1 i socialne
Sala gimnastyczna przy Szkole 1966 9mx 18m brak Szatnie, zaplecze sanitame
Podstawowej nr 2 i socjalne
Stadion pilkarski 100m x 60m Szatnie, sanitariaty,

natrvski
Boisko do pilki noznej przy Szkole 2008 64mx 32m xxxxx XXXXX
Podstawowej nr 1 (nawierzchnia
sztuczna)
Boisko wielofunkcyjne przy Szkole 2008 30m x 18m xxxxx xxxxx
Podstawowej nr 2 (nawierzchnia
poliuretanowa)
Boisko do pilki noznej przy Szkole 2007 35m x 21m xxxxx xxxxx
Podstawowej nr 2 (nawierzchnia
sztuczna)
Boisko wielofunkcyjne przy Szkole 2007 44mx22m xxxxx xxxxx
Podstawowej nr 2 (nawierzchnia
poliuretanowa)
Bieznia lekkoatletyczna przy 2007 4,2mx 75m xxxxx xxxxx
Szkole Podstawowei nr 2
Boisko do pilki noznej "Orlik" 2008 30m x 62m xxxxx xxxxx
przy Szkole Podstawowei nr 4
Boisko wielofunkcyjne przy Szkole 2008 32m x 19m xxxxx xxxxx
Podstawowej nr 4 (nawierzchnia
poliuretanowa)

..

W paidzierniku 2006 roku zostala oficjalnie otwarta scieZka rowerowa w Rawie
Mazowieckiej. Pierwszy oddany etap ScieZki 0 dlugosci 0,83 kID ma doce1owo pol<}czycOsiedle
Zarnkowa Wola z zaIewem Tatar i uatrakcyjnic uprawianie turystyki rowerowej w mieScie.



Rozdzial VIII. Wolontariat i organizacje pozarzlldowe dzialajllce
w sferze spolecznej

Wolontariat to dobrowolna, bezplatna, swiadoma praca na rzecz innych lub calego
spoleczeilstwa, wykraczaj¥a poza zwi~zki rodzinno-kolezeilsko-przyjacielskie. Okreslenie
bezplatna - nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistoSci
wolontariusz uzyskuje wynagrodzenie niematerialne: satysfakcjy, spelnienie swoich motywacji,
poczucie sensu, uznanie ze strony innych. Okreslenie wykraczaj~ca poza zwi¥ki rodzinno-
kolezeilsko-przyjacielskie oznacza, ze wolontariatem nie jest kama praca na rzecz innych.
Zasadniczym pojyciem zwi¥anym z wolontariatem jest motywacja. Aby dana praca wolontaryjna
byla pomyslna, zazwyczaj konieczne jest aby zarowno wolontariusz, jak i organizacja z nim
wspolpracuj~ca byly swiadome motywacji wolontariusza.
Dzialalnose wolontariuszy w Polsce w szczegolnoSci reguluje: ustawa 0 dzialalnosci poZytku
publicznego i 0 wolontariacie, ktora m.in. definiuje pojecie wolontariusza, podmioty mog~ce
korzystae z pomocy wolontariuszy, wskazuje obowi¥ki korzystaj~cego wzglydem ochotnikow,
nakazuje zawrzee z wolontariuszem porozumienie 0 wspolpracy (umowa wolontarystyczna) oraz
zapewnie ubezpieczenie od nastypstw nieszczysliwych wypadkow, przepisy wprowadzaj~ce Ustawy
o dzialalnoSci pozytku publicznego i 0 wolontariacie a takZe rozporz~dzenie Ministra Polityki
Spolecznej okreslaj~ce warunki angazowania wolontariuszy w placowkach opiekuilczo -
wychowawczych i rozporz~zenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu okreslaj¥e tryb
angazowania wolontariuszy w pedagogicznych poradniach psychologicznych.
Wedlug ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, wolontariuszem jest ten, kto
dobrowolnie i swiadomie, oraz bez wynagrodzenia angazuje siy w pracy na rzecz osob, organizacji
pozarz~dowych, a takze rozmaitych instytucji dzialaj¥ych w romych obszarach spolecznych.
W wolontariuszach tkwi ogromny potencjal, niezalemie od tego jak duze doswiadczenie maj~
pracownicy danej organizacji czy instytucji, to s~ to raczej osoby z dose okreSlonym i
ukierunkowanym zasobem wiedzy, podobnym wieku i wyksztalceniem. To wlasnie wolontariusze
mog~ wzbogacie zespol 0 nowe doswiadczenia i perspektywy. Jednak aby pozyskac grupy
efektywnie pracuj¥ych wolontariuszy nalezy zidentyfIkowac potrzeby ich samych, a takze
instytucji b¥1i organizacji.

Organizacje pozarz~owe stanowi~ zalozon~ przez obywateli organizacjy dzialaj¥~ na
rzecz wybranego interesu publicznego i niedzialaj¥~ dla osi~gniycia zysku. Wedlug polskiego
prawa definicjy ustawow~ organizacji pozarz~dowej zawiera artykul 3 ustyp 2 ustawy 0 dzialalnosci
pozytku publicznego i 0 wolontariacie, zgodnie z ktorym organizacjarni pozarz~owymi s~, nie
byd~ jednostkarni sektora finansow publicznych, w rozumieniu przepisow 0 finansach
publicznych, i niedzialaj~ w celu osi~gniycia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadaj¥e
osobowosci prawnej utworzone na podstawie przepisow ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia,
przy czym niektorych przepisow ustawy nie stosuje siy do fundacji publicznych i fundacji partii
politycznych. CZysto tez mianem "trzeci sektor" okresla siy ogol organizacji pozarz~owych, a
okreslenie to wywodzi siy z teorii podzialu nowoczesnego pailstwa na trzy glowne sektory:
pailstwowy, rynkowy oraz organizacji non-profit, dzialaj¥ych pro publico bono, ale jednoczesnie
niezwi¥anych instytucjonalnie z administracj~ publiczn~.

Miasto Rawa Mazowiecka jak i sam teren powiatu rawskiego moZe poszczyc siy glybokimi
tradycjarni w zakresie dzialalnoSci organizacji pozarz~owych opartych na zasadach wolontariatu i
dobrowolnych inicjatywach obywatelskich. Obecnie w zasiygu samego powiatu rawskiego
zarejestrowanych jest ponad 60 organizacji, stowarzyszeil i fundacji. Duia cZysc z nich dziala w
sferze spolecznej na rzecz edukacji, kultury, przedsiybiorczosci, promocji i ochrony zdrowa oraz
pomocy spolecznej.

Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku funkcjonuje od 2009 r. Prowadzi
dzialalnosc na rzecz osob w wieku emerytalnym. Organizuje cykliczne zajycia komputerowe,
jyzykowe i sportowe, ktore prowadzone s~ przez nauczycieli z rawskich szkol ponadgimnazjalnych.
Uniwersytet organizuje rowniez wyjazdowe warsztaty teatralne, malarstwa i rysunku, rykodziela i
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wizazu oraz saloniki poetyckie. Patronat naukowy nad dzialalnosci(} Uniwersytetu objyla Wyzsza
Szkola Pedagogiczna Zwi<¢ru Nauczycielstwa Polskiego.

Warsztaty Terapii Zajyciowej organizacyjnie znajduj(} siy w strukturze Samorz(}dowego
Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej kt6re dziala w obszarze integracji i reintegracji
zawodowej i spolecznej os6b zagrozonych wykluczeniem spolecznym, wspomagaj(}c rozw6j
wsp6lnot i spolecznoSci lokalnych. Swoj(}dzialalnosc rozpoczyly w 2006r. przy ul. Milej. Do WTZ
uczyszcza codziennie 35 doroslych niepemosprawnych os6b 0 znacznym i umiarkowanym stopniu
niepelnosprawnosci. Uczestnicy przebywaj(} na terenie plac6wki przez 7 godzin dziennie. W
plac6wce odbywaj(} siy zajycia w pracowniach: informatyczno-botanicznej, stolarskiej, malarsko-
artystycznej, tkackiej, plecionkarsko-dziewiarskiej, gospodarstwa domowego, wikliniarskiej. Na co
dzieiJ. podczas zajyc wykonuje siy przedmioty ozdobne, kt6rych sprzedaz odbywa siy podczas
imprez okolicZlloSciowych lub organizowanych przez WTZ kiermaszach. Celarni Warsztatu Terapii
Zajyciowej jest: cwiczenie umiejytnosci prospolecznych przydatnych w pracy i w zyciu,
ksztaltowanie prawidlowej postawy uczestnik6w wobec pracy w aspekcie motywacji, kompetencji i
wykonania, osi(}ganie maksymalnej zaradnoSci i niezaleznosci na miary indywidualnych
mozliwosci uczestnik6w, poprawa kondycji psychofizycznej i wdrazanie do aktywnosci ruchowej,
ksztahowanie pojyc, przekazywanie wiedzy, utrwalanie wiadomosci i umiejytnosci zdobytych we
wczesniejszych etapach edukacyjnych oraz wdrazanie nowej wiedzy oraz umiejytnosci. Warsztat
Terapii Zajyciowej poza plac6wk(} organizuje wycieczki turnusy rehabilitacyjne, kiermasze,
imprezy okolicznoSciowe. Na co dzien rozw6j uczestnik6w wspiera siedmiu instruktor6w terapii
zajyciowej, logopeda, psycholog, pedagog, rehabilitant.

Stowarzyszenie Rodzic6w i Opiekun6w Dzieci Niepemosprawnych "Dobro Dzieci" istnieje
w Rawie Mazowieckiej od wielu lat, przy czym na POCZ(}tkuswej dzialalnosci funkcjonowalo jako
rawski oddzial Stowarzyszenia Rodzic6w i Opiekun6w Dzieci Niepemosprawnych "Wsp6lna
Troska" ze Skiemiewic. W 2002r. obecny Zarz<td zadecydowal 0 odl(}Czeniu siy
oct skiemiewickiego stowarzyszenia i powolaniu nowego, samodzielnego stowarzyszenia w Rawie
Mazowieckiej. Statutowymi zadaniarni Stowarzyszenia s<t-dzialania polegaj(}Cena: zwiykszaniu
aktywnosci zyciowej i fizycznej os6b niepemosprawnych, d¥eniu do osi<t-gniyciaprzez osoby
niepelnosprawne pemego stopnia samodzielnoSci, rozw6j i wspieranie r6znych metod rehabilitacji,
ochronie interes6w os6b niepelnosprawnych, czuwaniu nad przestrzeganiem praw dziecka,
niesieniu pomocy osobom niepemosprawnym, zwlaszcza pomocy organizacyjnej, prawnej,
medycznej i socjalnej, prowadzeniu dzialalnoSci na rzecz ksztaltowania swiadomosci spolecznej
wobec potrzeb os6b niepemosprawnych, aktywizacji spoleczenstwa na rzecz niesienia pomocy
osobom niepelnosprawnym, rozwijaniu samopomocowego ruchu rodzin os6b niepelnosprawnych,
inne dzialania sIDt.(}Cewspieraniu os6b niepelnosprawnych.
W ramach swojej dzialalnoSci Stowarzyszenie organizuje m.in. imprezy integracyjne dla dzieci
niepelnosprawnych i ich opiekun6w, np. tumusy rehabilitacyjne, wycieczki, ogniska itp.
Stowarzyszenie prowadzi r6wniez dzialalnosc szkoleniow(} i oswiatow(} wsp61nie z plac6wkami
sIDzbyzdrowia i oswiaty.

Misj(} Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych "Nasze Dzieci" jest wspomaganie rodzin
wielodzietnych w wypelnianiu ich misji rodzicielskiej oraz wyr6wnywanie szans rozwoju dzieci,
rnlodzieZy i doroslych z rodzin wielodzietnych. Organizacja prowadzi dzialalnosc wspieraj(}C(}
maj(}C'lna celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Zyciowej oraz wyr6wnywanie ich
szans. Dzialania stowarzyszenia wpisuj(}siy w obszar ochrony i promocji zdrowia, kultury, oswiaty
i wychowania oraz sportu i turystyki.

Obszarem dzialail Towarzystwa Przyjaci61 Dzieci-Oddzial Powiatowy w Rawie
Mazowieckiej jest upowszechnianie i ochrona praw dziecka a tille dzialalnosc na rzecz rodziny,
macierzyllstwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka.

Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin" Terenowy Osrodek przy Parafii Niepokalanego
Poczycia Najswiytszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej w kt6rego strukturze dziala Swietlica
Srodowiskowa im. bi. Edmunda Bojanowskiego oraz Klub Mlodziez.owego Wolontariatu
"Przyrnierza Rodzin" to katolicka organizacja pozarz(}dowa,kt6rej podstawowym celem jest pomoc
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rodzicom w wychowaniu ich dzieci w duchu nauki Kosciola, aby wyrosly one na dobrych
chrzescijan i obywateli.

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "ZAWISZA" Federacja Skautingu Europejskiego
- Hufiec Rawski prowadzi dzialalnosc zrnierzaj~q do stwarzania warunkow do wychowania
mlodziezy - ku tworczemu i odpowiedzialnemu uczestnictwu w zyciu spolecznym, organizowanie
czasu wolnego i wypoczynku dzieci i mlodziezy, organizowanie imprez 0 charakterze
krajoznawczo - turystycznym, oraz spotkail z mlodzie4 w celu wychowania ich w poszanowaniu
tradycji patriotycznej.

Gl6wnym celem Fundacji "ObudZmY Nadziejy" jest wspieranie rozwoju medycyny
paliatywnej, leczenie b6lu i rehabilitacja. Chcemy pomagac wszystkim dotkniytyro ciyi:k~chorob~,
ludziom samotnym i wymagaj~cym troskliwej opieki. Obszary dzialail fundacji obejmuj~
dzialalnosc wspieraj¥~ i charytatywn'l, dzialalnosc na rzecz os6b niepemosprawnych, ochrony i
promocjy zdrowia a takZe promocjy i organizacjy wolontariatu.

Stowarzyszenie "HOSPICJUM" dziala na terenie Rawy Mazowieckiej i Powiatu Rawskiego.
Stowarzyszenie swiadczy wszechstronn~, calosciow~ opieky nad pacjentarni nieuleczalnie choryrni,
ktorych choroba nie poddaje siy leczeniu przyczynowemu. Celem Stowarzyszenia jest poprawa
jakooci zycia ludzi w terrninalnej fazie choroby nieuleczalnej, kontrolowanie i niwelowanie
trudnych do opanowania objawow wsp6howarzysz~cych chorobie (w tyro kontrola Mlu),
dostarczenie wsparcia psychologicznego rodzinie w trakcie trwania choroby i po srnierci pacjenta,
opieka nad osieroconymi. W okresie od 1 kwietnia 2000 r. do 31 grudnia 2004 r. "HOSPICJUM"
udzielilo opieki 384 osobom z terenu Rawy Mazowieckiej i Powiatu Rawskiego, dzialaj~c jako
wielodyscyplinarny zesp6l w skiad ktorego wchodz'l: lekarz, pielygniarka, rehabilitant
oraz kapelan.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyk6w Kolo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej to organizacja
dzialaj'lca w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia. Kolo lokalne prowadzi dzialalnosc skierowan'l
na rzecz rnieszkailcow rniasta oraz okolic a w szczeg6lnosci w zakresie dzialail sluZ¥ych integracji
osob chorych na cukrzycy ze srodowiskiem lokalnym oraz ich aktywizacji w tyro srodowisku a
takZe podnoszenie jakoSci zycia os6b chorych na cukrzycy poprzez organizowanie spotkail
integracyjnych oraz szkoleil rehabilitacyjno-integracyjnych oraz udzial w zjazdach i konferencjach
wyjazdowych poswiyconych problernatyce diabetologii.

Polski Zwi(lZek Niewidomych - Kolo Terenowe w Rawie Mazowieckiej prowadzi
dzialalnosc na rzecz os6b niewidz~cych i niedowidz¥ych w tyro pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji zyciowej oraz wyr6wnywanie ich szans. Celem organizacji jest niesienie pomocy
niewidomym i niedowidz'lcym, organizowanie spotkail integracyjnych z osobarni niewidomyrni i
niedowidz¥yrni, zarnieszkalyrni na terenie powiatu rawskiego a taki:e organizowanie szkolen
integracyjno- rehabilitacyjnych dla tych osob oraz ich przewodnikow.

Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie "Szansa" prowadzi dzialalnosc na rzecz osob
uzaleznionych i wsp6iuzaleznionych od alkoholu. Stowarzyszenie jest organizatorem terapii i
rnitingow, grup wsparcia dla os6b uzaleznionych , AI-Anon dla os6b wsp6luzaleZnionych, zajyc
socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin aa, zajyc profilaktycznych w szkolach. Prowadzi punkt
konsultacyjny zajmuje siy taki:e organizacj'l szkolen os6b ktore pragn'l niesc pomoc uzaleZnionym
od alkoholu. Stowarzyszenie podejmuje siy r6wniez dzialail na rzecz osob bezdomnych poprzez
prowadzenie sezonowo osrodka dla os6b bezdomnych.

Stowarzyszenie "Pogotowie Rodzinne im. Jolanty Fadeckiej" realizuje zadania w zakresie
przeciwdzialania przemocy i pomocy ofiarom przemocy domowej. Pod nazw~ Stowarzyszenie
,,Pogotowie Rodzinne im. Jolanty Fadeckiej" w Rawie Mazowieckiej organizacja dziala od
20.12.2004r jednakZe sw'l dzialalnosc moze datowac od 1998r. gdy powstal zesp6l Pogotowia
Rodzinnego - Punkt Konsultacyjno - Interwencyjny dla Os6b doznaj~cych Przemocy w Rodzinie i
dzialal nieprzerwanie az do powolania Stowarzyszenia .

Polski Czerwony Krzyz - Zarz'ld Rejonowy w Rawie Mazowieckiej prowadzi szerok~
dzialalnosc w obszarze ochrony i promocji zdrowia, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
zyciowej.



Zwi~k Emeryt6w, Rencist6w i Inwalid6w ma na celu integracjy os6b niepelnosprawnych
z terenu miasta Rawa Mazowiecka z osobami pemosprawnymi, organizowanie swiatowego Dnia
Inwalidy oraz imprez kulturalnych na rzecz os6b starszych i niepemosprawnych.

Przytoczone powyzej przyklady organizacji pozarz¥lowych dzialaj'lcych na terenie miasta
Rawa Mazowiecka s'l wyrazem potencjalu tkwi'lcego w tego typu jednostkach. Bezcenne w pracy
tych organizacji S'l zyski spoleczne plyn'lCe zar6wno z wykorzystania sil tkwi'lcych w sarnej
organizacji jak i wplywu jak wywieraj'l one na ksztaltowanie lokalnej rzeczywistosci spolecznej.



CZF;SC III STRA TEGIA

Podstawy prawn,! opracowania strategii rozwiClZywaniaproblem6w spolecznych stanowi
artykul 17 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 0 pomocy spolecznej, zgodnie z kt6rym do
zadail wlasnych gminy 0 charakterze obowi¢owym nale:zy opracowanie i realizacja gminnej
strategii rozwiClZywania problem6w spolecznych, ze szczeg6lnym uwzglydnieniem program6w
pomocy spolecznej, profilaktyki i rozwiClZywaniaproblem6w alkoholowych oraz innych, kt6rych
celem jest integracja osob i rodzin z grup szczegolnego ryzyka.
Dzialania ujyte w strategii bydq realizowane przez jednostki organizacyjne Miasta Rawa
Mazowiecka we wsp6lpracy z organizacjarni pozarzctdowymi. Koszty realizacji Strategii byd,!
finansowane z srodkow budZetu gminy oraz w miary mozliwoSci, :Zrooel zewnytrznych
przewidzianych w przepisach.

Wiykszosc problemow z jakimi borykaj,! siy mieszkailcy miasta Rawa Mazowiecka
uznawana jest za problemy spoleczne, bydct-ee konsekwencj,! zakl6cen organizacji zycia
zbiorowego. Ich przykladem jest bezrobocie, ub6stwo, niepelnosprawnosc, uzalemienia itp.
Problemy te nie wystypuj,! w izolacji od siebie, zachodzi pomiydzy Dimi czysto stosunek
przymusowo - skutkowy np. bezrobocie powoduje nie tylko utraty srodkow utrzymania ale rowniez
poglybienie i nawarstwienie innych problemow takich jak bezradnosc czy izolacjy spoleczn,!.
Powyzsze problemy, stanowi'!ce nieodlct-eznyelement rzeczywistosci spolecznej. CiyZar udzielania
pomocy przez samorzctd w takich sytuacjach staje siy oczywisty. a pelnym usamodzielnieniu nie
bydzie jednak mowy bez zapewnienia przez samorzctd wsparcia w poszczegolnych sferach
problem6w spolecznych. Problemy spoleczne maj,! wielowymiarowy charakter i ich rozwiClZanie
wymaga systemowych rozstrzygniyc, zintegrowanej wspolpracy instytucjonalnej, angazujct-eejsfery
polityczn,!, gospodarcz,! i spolecZllC!-Dlatego tez wskazane jest budowanie zintegrowanego systemu
skierowanego ku calej rodzinie, a nie odrybnie do poszczegolnych jej czlonk6w. Nalezy dct-ZYcdo
opracowywania wspolnych program6w i wspoldzialania wszystkich podrniot6w powolanych w celu
rozwiClZywaniaproblem6w spolecznych tj wladzy lokalnej, pomocy spolecznej, oswiaty, kultury,
zdrowia, organizacji pozarzet-dowych.Przedstawiciele w/w instytucji i organizacji winni prowadzic
nie tylko wsp6lne dzialania w celu rozwiClZywanialub lagodzenia problem6w istniejct-eych,ale takZe
przeciwdzialania ich powstawaniu. Podejmowane wsp6lne dzialania winny rniec rowniez na celu
przeciwdzialanie spolecznemu wykluczeniu os6b i grup, oraz wlct-ezeniu w zycie spoleczne
srodowisk juz wykluczonych. Podmioty realizuj~ powyi:sze zadania powinny zwiykszac
efektywnosc swoich dzialail, w szczegolnoSci poprzez podnoszenie kwalifikacji ich przedstawicieli
oraz poszukiwanie i wprowadzanie nowych metod pracy. Niezbydne jest tilie uzupelnienie
brakuj,!cych elementow infrastruktury socjalnej, bez ktorej niemoZliwa bydzie realizacja
zalozonych celow.

Analizy SWOT mozna traktowac jako specyficzny schemat, algorytm wnioskowania
polega na posegregowaniu posiadanych na cztery kategorie czynnikow strategicznych:
S (Strengths) - mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagy, zalety,
W (Weaknesses) - slabe strony: wszystko to co stanowi slabosc, bariery, wady,
a (Opportunities) - szanse: wszystko to co stwarza szansy korzystnej zrniany,
T (Threats) - zagrozenia: wszystko to co stwarza niebezpieczenstwo zrniany niekorzystnej.



Moene strony Stabe stronv

- centralne polorenie geograficzne - niekonkurencyjna oferta publicznego
- obiekty 0 znaczeniu historycznym transportu komunikacyjnego
- r6znorodnosc zasob6w przyrodniczych - malej'lca og61em liczba mieszkailc6w
i krajobrazowych - rosll'lcy wskainik mieszkaD.c6ww wieku
- dobrze przygotowane tereny poprodukcyjnym
inwestycyjne - niekorzystny wskainik migracji
- atrakcyjna estetyka miasta - slaba infrastruktura zabezpieczaj,!ca potrzeby
- dominuj,!cy wskainik mieszkailc6w w os6b starszych
wieku aktywnosci zawodowej - brak odpowiedniej infrastruktury dla dzieci
- niewielki lecz rosn'!cy wskainik do lat trzech
urodzen - niekorzystna struktura bezrobocia, przewaga
- jeden z nizszych wskainik6w os6b dlugotrwale bezrobotnych 0 niskich
bezrobocia w skali wojew6dztwa kwalifIkacjach zawodowych
- zadowalaj,!cy stan bezpieczeitstwa - niewielkie momwosci aktywizacji
publicznego zawodowej os6b niepelnosprawnych
- dobrze przygotowana kadra sluzb - slaba kondycja szpitala powiatowego
spolecznych - niewystarczaj,!cy zas6b mieszkaD.socjalnych
- rozbudowana oferta wsparcia i komunalnych,

~ instytucjonalnego - rozproszenie instytucji udzielaj,!cych Z
Z - dobrze zorganizowana infrastruktura wsparcia t!1
~ ~
>0 edukacyjna - niejednorodne przepisy prawa reguluj,!ce >r;: ~

- zadowalaj'!Ca infrastruktura zasady pomocy instytucjonalnej
~N podstawowej opieki zdrowotnej - niska aktywnosc spoleczna mieszkaitc6w0 ZQ.. - rozwijaj'lce sic;:organizacje - niska motywacja mieszkaD.c6wdo t!1

pozarz'ldowe samodzielnego rozwi~ania problem6w
- dobra wsp6lpraca pomi<;:dzy
instytucjami publicznymi i
niepublicznymi

Szanse Za!!ro:ienia

- rozw6j nowych inwestycji m.in. w - brak zainteresowania potencjalnych
strefach przemyslowych inwestor6w
- rozw6j atrakcyjnosci turystycznej w - migracje ludnoSci do wic;:kszychoSrodk6w
oparciu 0 istniej'lce walory naturalne, lub gmin osciennych
obiekty zabytkowe i rekreacyjne - utrzymanie wskainika negatywnych
- wykorzystanie rosn'!Cego potencjalu proces6w demografIcznych
organizacji pozarz,!dowych - brak wyrainej dynamiki wzrostu miejsc
- wdrazanie nowych technologii pracy
informacyjnych - niewielkie moZliwosci powic;:kszania
- podejmowanie lokalnych inicjatyw zasob6w mieszkaniowych
zmierzaj,!cych do podniesienia jakosci - niech¢ spoleczna do samodzielnej
Zycia mieszkanc6w miasta aktywizacji

- wyst,!pienie tendencji do naduZywania
POmocyinstytucjonalnei



Glownym celem Strategii Rozwi¥ywania Problemow Spolecznych w rmescle Rawa
Mazowiecka jest: Budowa zintegrowanego systemu realizacji polityki spolecznej poprzez
podejmowanie wsp61nych dzialan administracji samorzqdowej, partner6w spolecznych i
gospodarczych na rzecz rozwoju spolecznosci lokalnej, integracji spolecznej i przeciwdzialania
wykluczeniu spolecznemu.

Obszary priorytetowe:
I. Doskonalenie systemu uslug spolecznych
II. Wspieranie sektora organizacji pozarz:¥lowych dzialaj~cych w sferze spolecznej na terenie
miasta Rawa Mazowiecka
III. Opracowywanie i wdraZanie lokalnych program6w profilaktycznych, naprawczych i
oslonowych
IV. Podejmowanie i wspieranie dzialail zmierzaj~cych do integracji spolecznej i przeciwdzialaniu
wykluczeniu spolecznemu.

Zadanie I
Doskonalenie systemu uslug spolecznych.
Dzialanie:
Zwit(kszenie skutecznosci dzialail instytucji zajmuj~cych sit( rozwi¥ywaniem problem6w
spolecznych poprzez:
- podnoszenie kwalifIkacji i umiejt(tnosci pracownik6w,
- rozpowszechnianie wiedzy 0 dzialaniach instytucji zajmuj¥ych sit( rozwi¥ywaniem problem6w
spolecznych.
Dzialanie:
Tworzenie sp6jnego systemu pomocy dziecku i rodzinie poprzez zapewnienie odpowiednich
warunk6w wychowania, opieki oraz bezpieczenstwa poprzez:
- rozpowszechnianie wiedzy 0 warunkach i zasadach wspierania rodzin,
- rozwijanie infrastruktury opiekunczo-edukacyjnej,
- wspieranie inicjatyw 0 charakterze integracyjnym,
- podejmowanie przedsit(wzit(c maj¥ych na celu kreowanie wartosci rodziny.

Zadanie II
Wspieranie sektora organizacji pozarz:¥lowych dzialaj~cych w sferze spolecznej na terenie miasta
Rawa Mazowiecka.
Dzialanie:
Wspolpraca z organizacjami pozarz~owymi poprzez:
- udzielanie organizacyjnego, prawnego i lokalowego wsparcia istniej¥ym organizacjom
pozarz~dowym dzialaj~cych w sferze spolecznej,
- rozpoznawanie potrzeb spolecznych i sposob ich realizacji, w szczeg6lnosci zlecanie b~d.i
wspieranie realizacji zadail publicznych przez organizacje pozarz~owe.

Zadanie III
K')ztaltowanie korzystnych warunkow dla zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych os6b i
rodzin w r6znych fazach zycia i r6znorodnych sytuacjach .zyciowych.
Dzialanie:
Opracowywanie i wdrazanie lokalnych program6w profilaktycznych, naprawczych i oslonowych
poprzez:
- realizacjt( program6w profilaktyki zdrowotnej,



- wspieranie dzialail profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do osob i rodzin z grup
szczegolnego ryzyka
- stwarzanie osobom niepemosprawnym i starszym korzystnych warunkow do samodzielnego
funkcjonowania w srodowisku rodzinnym
- tworzenie systemu zapewnienia warunkow rnieszkaniowych mieszkaiJ.com pozbawionym
mozliwoSci samodzielnego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
- wspieranie rnieszkaiJ.cowmiasta w aktywnej obecnoSci na lokalnym rynku pracy i podejmowaniu
przez nich inicjatyw;

Zadanie IV
Podejmowanie i wspieranie dzialaiJ. zrnierzaj'lcych do integracji spolecznej przeciwdzialaniu
wykluczeniu spolecznemu.
Dzialanie:
Wspieranie dzialaiJ. realizowanych wsp61nie przez samorz'ld oraz organizacje pozarz'ldowe
poprzez:
- oddzialywania na srodowiska b¢'lce w kryzysie,
- ksztaltowanie pozytywnych postaw spolecznosci lokalnej wobec osob i grup zagrozonych
wykluczeniem spolecznym,
- wspieranie przedsi~wzi~c maj¥ych na celu inicjowanie romorodnych form pomocy s'lSiedzkiej,
aktywnosci lokalnej,
- wzmacnianie zdolnoSci grup i spolecznosci lokalnych do samodzielnego rozwi¥ania problemow,
- wspieranie rnieszkailcow w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych.

Prowadzenie kompleksowych oddzialywaiJ. skierowanych do osob i rodzin w celu
wspomagania aktywnosci rnieszkaiJ.cow jest niezb¢nym warunkiem rownorniemego rozwoju
spolecznego. Szerokie oddzialywanie i wykorzystanie potencjalu instytucjonalnego przyczyni~ si~
do wprowadzenia lokalnych rozwi¥all 0 charakterze zapobiegawczym. Efektywnosc pracy
socjalnej zaleZec b¢zie od zwil(kszenia obszar6w wsp61pracy z wieloma instytucjarni takimi jak
s'ldy, sluzba zdrowia, placowki edukacyjne, organizacje rz'ldowe, koscielne i pozar~owe.
Nowoczesne rozwi¥ywanie problemow spolecznych na szczeblu lokalnym oznacza sprawne
funkcjonowanie systemu ulatwiaj'lcego osobom i rodzinom prawidlowe funkcjonowanie i jak
najpomyslniejsze adoptowanie do zrnieniaj'lcych si~ warunkow zycia.
Realizuj'lc podstawowe zaloZenia Strategii nalezy spodziewac si~ osi'lgni~cia nast~puj'lcych
efek:towslu4cych rnieszkaiJ.com:

1. Poprawa skutecznoSci instytucjonalnych oddzialywail w srodowiskach szczegolnego ryzyka;
2. Obj~ie dzialaniarni w ramach realizowanych program6w jak najszerszej grupy odbiorcow

przy optymalnym wykorzystaniu srodkow;
3. Zwi~kszenie stopnia adaptaeji spolecznej osob i rodzin;
4. Wzrost spolecznej swiadomoSci w rozwi¥ywaniu problemow lokalnych;
5. Wzmocnienie roli organizacji pozarz'ldowych w sferze rozwi¥ywania problemow

spolecznych



Wykluczenie spoleczne to brak lub ograniczone moZliwosci uczestniczenia, wplywania i
korzystania z podstawowych instytucji i rynkow, ktore powinny bye dostt(pne dla wszystkich, a w
szczeg6lnoSci os6b ubogich. Nie da sit( jednak postawie znaku r6wnosci mi¢zy zjawiskiem
ub6stwa a wykluczeniem spolecznym. Osoby ubogie nie musz'l bye wykluczone i odwrotnie -
osoby wykluczone niekoniecznie s'l ubogie. St<ld tez, strategia przeciwdzialania wykluczeniu
spolecznemu wskazuje cele z zakresu polityki zatrudnienia, zabezpieczenia spolecznego,
mieszkalnictwa, edukacji, zdrowia, informacji i komunikacji, kultury i wypoczynku.

Rozwi¥ywanie problem6w spolecznych ma charakter dlugofalowy, dlatego tez wyrazone w
Strategii obszary priorytetowe i konstrukcja cel6w s'l jak najbardziej uzasadnione. Zapisy zawarte
w Strategii b¢<! realizowane w zalemoSci od posiadanych przez samorz'ld i pozyskanych z
zewn'ltrz srodk6w.

Zdiagnozowane problemy i wyb6r przY.it(tychobszar6w dzialail i cel6w nie powinny bye
traktowane statycznie. Zmieniaj'lCCsit( uwarunkowania zar6wno w skali kraju, jak tez srodowiska
lokalnego mog'l wymagae sformulowania nowych wniosk6w i cel6w. Pozwol<! one bowiem, w
istniej'!Cych uwarunkowaniach spoleczno-gospodarczych, na stopniowe minimalizowanie zr6del
wykluczenia spolecznego, a w przyszloSci na wyeliminowanie tych zagrozeil.


