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Problemy 

/zadania/ 

Kryteria ogólne Kryteria szczegółowe Kryteria finansowe Punktacja 

ogółem 

1 2 3 4 1 2 3 1 2  
1. Konieczność zwiększenia zakresu 

wsparcia dla gmin Jadów i Strachówka 

w rozwiązywaniu problemu 

demograficznego jakim jest starzejąca 

się i zmniejszająca liczebnie 

społeczność. 

          

2. Zbyt ograniczony zakres form 

wsparcia dla osób starszych: dzienne 

domy pobytu, kluby dla osób starszych i 

młodzieży, uniwersytety trzeciego 

wieku, usługi opiekuńcze, pobyt w dps, 

szczególnie w gminach Zielonka, 

Strachówka, Jadów, Wołomin. 

          

3. Mała liczba strzeżonych kąpielisk, 

pomimo stosunkowo gęstej sieci wodnej, 

co utrudnia wypoczynek. 

          

4. Brak infrastruktury w zakresie 

agroturystyki. 

          

5. Istnieje potrzeba rozszerzenia działań 

w zakresie profilaktyki zdrowotnej i 

programów zdrowotnych oraz 

dostępnego i skutecznego leczenia i 

rehabilitacji. 

          

6. Konieczny jest dalszy rozwój sieci 

dróg i rozwój komunikacji na terenie 

powiatu, ułatwiający dostęp do usług 

społecznych.  

          

7. Istnieje potrzeba organizacji 

szkoleń/kształcenia zawodowego 

odpowiadającego na zapotrzebowanie 

powiatowego rynku pracy. 

          

8. Potrzebne są działania ukierunkowane 

na wzrost dochodów rodzin poprzez 

wsparcie w naturze, usługach, zniżki i 

ulgi w opłatach. 

          

9. Konieczne jest podjęcie działań 

zmierzających do poprawy sytuacji 

mieszkańców poprzez zatrudnienie. 

          

10. Istnieje konieczność podjęcia 

szerokich działań w licznych formach 

wsparcia skierowanych do osób 

bezrobotnych oraz pracujących chcących 

przekwalifikować się, z wykorzystaniem 

ich potencjału i zasobów.    

          

11. Konieczny jest rozwój współpracy 

gminnych ośrodków pomocy społecznej 

z Powiatowym Urzędem Pracy. 

          

12. Należy podejmować działania 

zmierzające do poprawy warunków 

życia dla osób z długotrwałą lub ciężką 

chorobą i ich rodzin. 

          

13. Istnieje potrzeba rozszerzenia i 

usprawnienia systemu wsparcia rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

          

14. Potrzeba utworzenia na terenie 

powiatu ŚDS typu B dla osób z 

upośledzeniem umysłowym 

          

15. Potrzeba utworzenia na terenie           
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powiatu WTZ dla osób z upośledzeniem 

umysłowym. 

Problemy /zadania/ 

 

Kryteria ogólne Kryteria szczegółowe Kryteria finansowe Punktacja 

ogólne 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 

16. Potrzebne są zmiany w systemie 

organizacji usług opiekuńczych i 

specjalistycznych usług opiekuńczych 

oraz kierowaniu do domów pomocy 

społecznej. 

          

17. Niezbędne są działania 

zapobiegające wykluczeniu społecznemu 

rosnącej liczby osób niepełnosprawnych. 

          

18. Konieczny jest dalszy rozwój 

systemu pieczy zastępczej. 

          

19. Należy opracowywać i realizować 

programy pomocowo-wspierające z 

udziałem gmin oraz organizacji 

pozarządowych. 

          

20. Na terenie powiatu występuje zbyt 

małe zatrudnienie terapeutów 

rodzinnych i dziecięcych, brak 

psychiatry dziecięcego. 

          

21. Odnotowane zostają problemy w 

zakresie samookaleczeń, używania 

dopalaczy, cyberprzemocy, nieletnich 

matek, uzależnienia od komputera czy 

telefonu – wśród uczniów gimnazjów 

oraz młodszych dzieci.  

          

22. Brak powszechnego dostępu do 

specjalistycznego poradnictwa, blisko 

miejsca zamieszkania dla rodzin w 

trudnej sytuacji. 

          

23. Konieczne jest wsparcie i rozwój 

terapii rodzin, osób samotnie 

wychowujących dzieci w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych. 

          

24. Brak bazy informacyjnej dotyczącej 

przeciwdziałania zjawisku przemocy w 

rodzinie. 

          

25. Niedostatecznie wykorzystany jest 

istniejący duży potencjał aktywności 

społecznej na terenie powiatu. 
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Szanowny Panie/i/ 

W trakcie tworzenia projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Wołomińskiego do roku 2020” wyłoniono określone problemy społeczne. Są one 

przedstawione w załączonej tabeli w pozycjach od 1 do 25. Prosimy o dokonanie własnej 

oceny ważności problemu dla społeczności powiatu wołomińskiego w skali ocen od 1 do 6 

jako problem mało istotny – 1 do bardzo ważnego – 6. Przy dokonywaniu oceny każdego 

z problemów prosimy kierować się własną wiedzą, doświadczeniem i stopniem znajomości 

zagadnienia. Oceny prosimy dokonać w zakresie każdego podanego rodzaju kryterium 

w ponumerowanych pionowych kolumnach tabeli posługując się w każdym z nich skala od 1 

do 6 punktów. Rodzaj kryterium, jego numer i zakres przedstawia poniższe zestawienie:  
 

 

Kryteria ogólne: 

1. Stan przygotowania do realizacji problemu. 

2. Konieczność rozwiązania problemu. 

3. Powiązanie z innymi problemami społecznymi. 

4. Zgodność ze strategią polityki społecznej (wojewódzką) 

 

Kryteria szczegółowe: 

1. Korzyści z rozwiązania problemu. 

2. Poparcie społeczne dla rozwiązania problemu. 

3. Wpływ rozwiązania problemu na poziom życia (jednostki, rodzin, zbiorowości). 

 

Kryteria finansowe: 

1. Źródła finansowania. 

2. Wpływ kosztów realizacji na budżet powiatu (gminy). 

 

Kolumnę „Punktacja ogółem” prosimy pozostawić wolną. 

 

 

Skala ocen 1-6 dla każdego kryterium oddzielnie. 

 

 

Mamy nadzieję, że Państwa pomoc pozwoli na wskazanie najbardziej ważnych i istotnych 

problemów społecznych powiatu wołomińskiego (największa liczba punktów), które należy 

rozwiązywać wspólnymi siłami, w pierwszej kolejności. Działania te zostaną ujęte 

w perspektywie do 2020 roku. 


