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I.

WPROWADZENIE (notka o projekcie, skład zespołu, etapy prac, dokumenty/dane wykorzystane
do raportu ogólnie)

Projekt „Kielecka Szkoła Partycypacji” Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków
otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.
Działania projektowe maja na celu: aktywizowanie kielczan w kierunku budowy autentycznego dialogu
obywatelskiego i partycypacji obywatelskiej oraz włączanie ich w proces tworzenia warunków do
zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego miasta zgodnie z potrzebami mieszkańców.
W skład zespołu odpowiedzialnego za opracowanie założeń do RAPORTU weszły następujące osoby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Broda Jacek
dr Kaczmarczyk Małgorzata
Knefel Monika
Kozłowska Katarzyna-koordynator zespołu
Wojda Julita
Zieliński Łukasz

Zgodnie z proponowanym etapem prac przez kilka miesięcy grupa pracowała nad przygotowaniem
raportu w zakresie obszaru tematycznego grypy roboczej – zdrowie publiczne i niepełnosprawność. Każdy
z członków grupy roboczej miał przydzielony obszar do zanalizowana, jako baza tematyczna do działań.
Członkowie grupy bazowali na ogólnie dostępnych materiałach – tzn. informacje i opracowania ogłaszane przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, opracowania będące w dyspozycji Uniwersytetu Humanistycznego
im., Jana Kochanowskiego w Kielcach, opracowania własne, opracowania i raporty dostępne elektronicznie.
Podstawowymi materiałami wykorzystywanymi do przygotowania niniejszego Raportu oprócz
dostępnych opracowań i dokumentów strategicznych w regionie były informacje i opracowane materiały
pozyskiwanie od mieszkańców Kielc. Materiały były pozyskiwane podczas spotkań z mieszkańcami, debat,
lekcji obywatelskich oraz w głównej mierze z badań opracowanych przez socjologów w trakcie prowadzonych
działań projektowych.
Na potrzeby wypracowania raportu przyjęto następujące etapy prac zespołu:
 Analiza danych zastanych,
 Identyfikacja problemów społecznych, ich przyczyn i skutków w obszarze problemowym:
niepełnosprawności, dostępności do usług i miejsc użyteczności publicznej(np. infrastruktury
edukacyjnej, medycznej oraz pozaszkolnej)
 Identyfikacja dobrych praktyk,
 Rekomendowane działania,
 Analiza wskazanych rekomendacji w kontekście istniejących dokumentów/planów strategicznych.




W ramach opracowania raportu wykorzystano następujące dokumenty/dane:
Strategia rozwoju miasta Kielce na lata 2007-2020. Aktualizacja. Kielce 2015.
Sytuacja społeczno-gospodarcza Kielc w kontekście problemów i potrzeb mieszkańców, Raport z badań
ankietowych, raport opracowany przez M. Piłat-Borcuch, A. Borcuch, Fundacja „PEStka”, Kielce,
grudzień 2016.
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1.

DIAGNOZA SPOŁECZNA 2015 - WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW, Raport Diagnoza
Społeczna 2015, edytowany przez: Janusz Czapiński Tomasz Panek, Kwartalnik Szkoły Finansów i
Zarządzania w Warszawie,
Statystyki: Eurostat, Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.

OGÓLNA DIAGNOZA SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ, SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW
MIASTA KIELCE I WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Diagnoza problemów społecznych dotyczy zjawisk, które powodują, że istotne potrzeby społeczne nie
mogą być zaspokajane. Wiedza, której dostarcza diagnoza, pozwala w sposób adekwatny do realiów
zaplanować i zrealizować działania służące członkom społeczności lokalnej, a także optymalnie i efektywnie
wykorzystać do tego posiadane zasoby finansowe, instytucjonalne, ludzkie. Opieranie się przez osoby
podejmujące decyzje – czy to w samorządzie lokalnym, czy w organizacji pozarządowej albo spółdzielni
socjalnej – wyłącznie na własnej intuicji i wiedzy, powoduje najczęściej, że realizowane w wyniku takich
decyzji działania są nieskuteczne, nieefektywne i nie odpowiadają na istotne potrzeby społeczne.

1.1. Diagnoza m. Kielce/województwa świętokrzyskiego w zakresie liczebności społeczeństwa
Struktura demograficzna na przestrzeni wieków zmieniała się pod wpływem wydarzeń geopolitycznych, czego skutki mają swoje odzwierciedlenie w zjawiskach społecznych.
Prawa miejskie Kielce uzyskały w 1364 roku i liczyły wówczas 300 mieszkańców. Jako miasto
biskupów do XVII w stanowiły nie wielki ośrodek w porównaniu z Chęcinami czy Sandomierzem, a liczba
ludności wynosiła do 1.300 Mieszkańców. W okresie Królestwa Polskiego miasto stało się siedzibą
województwa krakowskiego, a następnie guberni. Spowodowało to rozwój między innymi poprzez budowę kolei
a także przemysłu. Czego naturalną konsekwencją był wzrost liczebności populacji do 70.000 w 1939 roku.
Jednak największy wzrost odnotowano w latach 70-tych XX wieku, który wynikał z rozwoju zakładów
przemysłowych i infrastruktury mieszkalnej, a przyrost ludności wynikał w dużej mierze także ze wzrostu ilości
ludności napływowej. Liczba mieszkańców przekroczyła 150 tysięcy. Jednak największą liczbę ludności
zanotowano w 1991 roku 215 005 mieszkańców. Obecnie (dane na 31.12.2015) liczba mieszkańców wynosi
198 046, co stanowi 15,8% ludności województwa, a spadek utrzymuje się na poziomie -0,4%.
Należy zauważyć, że stale powiększane są także granice miasta w 1960 roku powierzchnia wynosiła 40
tys. km2 natomiast obecnie wynosi 110 tys. km2, tj. 0,9% powierzchni województwa. Mimo zwiększania
obszaru miejskiego, gęstość zaludnienia spada, w 2010 wynosiła 1846 os./km 2 a w 2015 roku już 1806 os./km2.
Analizując strukturę społeczną należy zwrócić uwagę na strukturę płci, na 105 042 kobiety (53%)
przypada 93004 mężczyzn (47%), współczynnik feminizacji wynosi 113, natomiast współczynniki
maskulinizacji 89. Należy zauważyć, że względem województwa gdzie współczynnik feminizacji wynosi 105,
poziom w stolicy jest znacznie wyższy. Ponadto feminizacja w Kielcach stale utrzymuje się w młodszych
grupach wiekowych względem reszty regionu, dla Kielc od 41 roku życia, w województwie od 55 roku życia.
Na liczbę ludności największy wpływ ma przyrost naturalny, stanowiący wypadkową urodzeń i
zgonów, przy czym większe znaczenie ma a analizie trendów ma poziom liczby urodzeń.
Od 2012 roku różnica ilości urodzeń i zgonów jest ujemna, co oznacza, że więcej osób umiera niż się
rodzi. W roku 2015 urodziło się 1707 dzieci, natomiast zmarło 2043 osoby, zatem przyrost naturalny wyniósł 336. W 2010 roku urodziło się 1954 dzieci, zmarło 1863 osoby, przyrost naturalny wyniósł 91. Należy
zauważyć, że nie tylko tempo przyrostu naturalnego maleje, ale także zmieniają się bezwzględne liczby narodzin
maleją (rok 2010 = 100%, rok 2015 = 87,4%), natomiast zgonów rosną (rok 2010 = 100%, rok 2015 = 109,7%).
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Także w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wskaźnik przyrostu naturalnego zmalał z 0,45 w 2010 roku
do -1,69 w 2015 roku. Wskaźnik urodzeń w 2010 roku wynosił 9,62, natomiast w 2015 roku 8,6. Wskaźnik
zgonów w 2010 roku wynosił 9,17, a w 2015 roku 10,29.

Źródło: GUS 2016;
Analizując wskaźniki narodzin i zgonów w 2010 i 2015 roku należy stwierdzić, że bardziej zmniejszyła
się liczba narodzeni, bo aż o -12,6%, niż zgonów, która wzrosła o 9,7%. Dla porównania w województwie
odnotowano odpowiednio - 15% dla urodzeń i 2,9% zgonów.
Poziom dzietności jest skorelowany z ilością zawieranych małżeństw ich trwałością i szeroko
rozumianymi zmianami stylu życia.
Liczba zawartych małżeństw zmalała w 2015 roku o 30,4% do poziomu 859 z 1235 w roku 2010,
natomiast nie zanotowano zmiany liczby bezwzględnej rozwodów (355), co świadczy o wzroście tego zjawiska
względem ilości zawieranych małżeństw. Wskaźnik liczby zawieranych małżeństw na 1000 mieszkańców
zmalał z 6,08 w 2010 roku na 4,68 w 2015 roku.
Nieznacznie, bo o 3,5% zmalała udział urodzeń w formalnych związkach i w 2015 roku wynosił 79,4%,
dla województwa 81,5% (spadek 4,6%).
Większość procesów ludnościowych w Kielcach nosi znamiona, tzw. drugiego przejścia
demograficznego1, które obserwowane są w Europie już od połowy lat 60. Charakter procesów ma zasięg
globalny i charakteryzuje się m.in. spadkiem liczby urodzeń i małżeństw, przesuwaniem w kierunku starszych
roczników wieku średniego wieku rodzenia i tworzenia związków, wzrostem liczby rozwodów i związków
nieformalnych.
Kolejny ważny aspekt społeczny to starzenie się społeczeństwa Kielc, co potwierdzają analizy danych
dotyczące wieku biologicznego. Wskaźnik relacji ilości osób powyżej 65 roku życia do ilości osób do 15 roku
życia w 2010 roku wynosił 115 osób starszych przypadających na 100 osób najmłodszych, natomiast w 2015 już
142 osoby. W podziale na płeć tempo wzrostu wskaźnika dla kobiet oscylowało pomiędzy 143-177 natomiast
dla mężczyzn 88-109, co świadczy o dominującej przewadze kobiet starszych nad najmłodszymi.
1

Procesy opisane m.in. w pracy: Kotowska I.E., Jóźwiak J., Nowa demografia Europy, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Zeszyt
28/2012.
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Starzenie ludności potwierdza także poziom mediany wieku, w 2015 połowa kielczan przekroczyła
wiek 42,1 lat natomiast w 2010 roku było to 40,3 lat. Dla porównania w województwie było to odpowiednio 41
i 39,2 lat. W podziale na płeć w 2015 roku połowa kobiet przekroczyła 44,7 lat natomiast mężczyzn 39,8 lat. W
roku 2010 u kobiet mediana wieku wyniosła 43,2 lat u mężczyzn 37,8 lat.
Prognozy zakładające utrzymanie trendów opracowane przez GUS, wskazują na pogłębianie się
zaobserwowanych zjawisk, w tym spadek ludności, co 5 lat średnio o 5%. W 2050 roku liczba mieszkańców ma
wynieść 137,9 tys. osób, to mniej niż w 1973 roku.

Źródło: GUS 2016;
Jako główny czynnik depopulacji GUS wskazuje wysoki spadek liczby urodzeń prognozując dla 2020
roku -13,8% do 45,4% w roku 2050. Nastąpi spadek osób w wieku 25-39 o 58,6%, natomiast przybędzie osób
w wieku 85 lat i więcej, o co najmniej 185%, w grupie 70-74 lata o 58% w grupie 75-84 o 35%. Co drugi
mieszkaniec Kielc będzie w wieku emerytalnym, podczas gdy w 2015 jest ok, co czwarty mieszkaniec.
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Źródło: GUS 2016;
Jako dodatkowy czynnik zmniejszenia liczby ludności i zmian w strukturze demograficznej będą
emigracje. Szacuje się, ze Saldo migracji będzie kształtowało się pomiędzy minus 3,29‰ w 2015 r.,
a prawdopodobnie - 4,22‰ w końcowym okresie prognozy. Na przestrzeni lat 2015-2050, kumulacja zarówno
ujemnego przyrostu naturalnego, jak i ujemnego salda migracji na pobyt stały, przyniesie znaczny spadek
przyrostu rzeczywistego z - 4,98‰ do - 12,69‰.

Diagnoza m. Kielce/województwa świętokrzyskiego w zakresie przemian społeczno –
gospodarczych.
Sytuacja społeczno-gospodarcza poprzez procesy migracyjne znacząco oddziałuje na strukturę
demograficzną. Wyraźnie zauważalnym zjawiskiem jest depresja urodzeniowa i niski poziom dzietności a także
powiązany z tym proces starzenia się społeczeństwa oraz wzrost średniej trwania życia. Dodatkowo procesy te
wzmacnia zwiększone emigracja ludności z młodszych grup wiekowych. Są to niekorzystne procesy
w kontekście gospodarczym gdyż maleje udział osób w wieku przedprodukcyjnym (tj. w wieku 17 lat i mniej)
oraz w wieku produkcyjnym, a rośnie osób w wieku poprodukcyjnym, tj. mężczyzn w wieku 65 lat i więcej oraz
kobiet w wieku 60 lat i więcej.
1.2.
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Źródło: GUS 2016;
Porównując dane za 2010 i 2015 (gdzie 2010 = 100%) rok odnotowano spadek ludności w wieku
przedprodukcyjnym do 95,9% (30.773 osób), produkcyjnym do 91,6% (121.015 osób) w tym mobilne (wiek 18 44 lata) do 94,9% (75900 osób) oraz niemobilne (45-59 lat dla kobiet i 45-64 lat dla mężczyzn) do 86,6%
(45.115 osób), natomiast wzrost w wieku poprodukcyjnym do 120,8 % (46.258 osób). Należy dodać, że ludność
w wieku przedprodukcyjnym stanowi zaledwie 15,5%, w wieku produkcyjnym 61,1% w tym mobilne 38%, nie
mobilne 22,8 i udział w tych grupach maleje, natomiast populacja w wieku poprodukcyjnym stanowi 23,4%
i z roku na rok rośnie. Istotne zmiany z punktu widzenia ekonomiczno-gospodarczego następują w strukturze
subpopulacji wieku produkcyjnego, gdzie odnotowano największy spadek aż o 8,4% (kobiety 9,5%, mężczyźni
7,3%). Tym samym udział grupy zmalał o 4,1%. Zmianie uległy także wewnętrze proporcje, osoby w wieku
mobilnym charakteryzują się większą elastycznością i potencjałem zawodowym, ich udział wzrósł względem
grupy niemobilnej o 2,1%, osiągając wskaźnik blisko 17 osób w wieku mobilnym na 10 w wieku niemobilnym,
o 2 osoby więcej niż w 2010 roku. Na uwagę zasługuje fakt, że w grupie kobiet wskaźnik wzrósł aż o 3 osoby
i wynosi 19 osób w wieku mobilnym na 10 w niemobilnym. Natomiast w przypadku mężczyzn relacja nie
uległa zmianie i wyniki 15:10.
Istotny z punktu widzenia społecznego jest poziom wskaźników obciążenia demograficznego, czyli
liczby osób w wieku przed- i poprodukcyjnym przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym. W 2015
roku wynosił on 64 natomiast w 2010 wynosił 53, przy czym obciążenie populacją młodocianą wzrosło z 24 do
25, natomiast ludnością w wieku emerytalnym z 29 wzrosło do 38. Największy wzrost zanotowano w relacji
subpopulacji osób w wieku przedprodukcyjnym do osób w wieku poprodukcyjnym, który w roku 2010 wynosił
119 a w 2015 roku już 150 osób.
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Źródło: GUS 2016;
Zmiany w zakresie ilości mieszkańców podyktowane są także zjawiskami migracyjnymi
i procesami depopulacyjnymi, które wynikają z poziomu rozwoju ekonomiczno-gospodarczego oraz rynku pracy
zwłaszcza zagranicą. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że dane statystyczne jedynie odzwierciedlają oficjale
zameldowania i wymeldowania a to nie odzwierciedla pełnego spektrum tego zjawiska.
Saldo migracji w 2015 wynosiło -0,65 tys. osób i ma tendencję spadkową w porównaniu z 2010 rokiem
-1,12 tys. osób. Saldo krajowych migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 1000 ludności zwiększyło się z -5,27
do -2,99

Źródło: GUS 2016;
Ruch wewnętrzny kielczan odbywał się najczęściej w obrębie województwa świętokrzyskiego. W 2015
r. przypadało na tę wymianę 69,9% napływów oraz 60,8% odpływów. Na przestrzeni analizowanych pięciu lat
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obserwowano wzrost znaczenia napływów wewnątrz województwa, natomiast spadek odpływów. W przypadku
napływów udział ruchu w obrębie województwa zwiększył się o 1,3 %, natomiast odpływów zmniejszył się o
3,3%. Wielu kielczan przeniosło się w ostatnich latach do pobliskich gmin, zasilając je ludnościowo, co
potwierdza wysoki ponad 60% udział wymeldowań na wieś.
Migracja następowała przede wszystkim wśród ludzi młodych, aktywnych zawodowo w wieku 30-49
lat. Na przestrzeni omawianego pięciolecia, osoby w wieku produkcyjnym stanowiły średnio 75% napływu
i 70% odpływu migracyjnego. Kolejną licznie migrującą grupą były dzieci i młodzież, co wynika z migracji ich
rodziców. Najmniej skłonną do zmiany miejsca zamieszkania są osoby w wieku poprodukcyjnym.
W roku 2015 dodatnie saldo migracji stanowi jedynie grupa osób w wieku 25-29 lat, gdzie saldo
migracji przeliczeniu na 1000 ludności wyniosło 6,98, przy czym w przypadku kobiet osiągnęło 12,71, natomiast
dla mężczyzn jedynie 1,22.
Diagnoza m. Kielce/województwa świętokrzyskiego w zakresie dostępności form wsparcia
dla grup odbiorców
W ramach opieki nad dziećmi i młodzieżą pozbawioną całkowicie lub częściowo opieki ze strony
rodziny naturalnej, jako pomoc społeczna funkcjonują placówki instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej,
wsparcia dziennego oraz rodzinna piecza zastępcza. W roku 2015 instytucjonalna piecza zastępcza była
sprawowana w formie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczoterapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. W Kielcach funkcjonowało łącznie 35
placówek, w tym 6 całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawcze oraz 29 placówek wsparcia dziennego.
Z pomocy placówek wsparcia dziennego w ciągu roku skorzystało łącznie 1284 osób, tj. o 50,9% więcej niż
w 2010 roku.
Alternatywą dla systemu instytucjonalnego jest objęcie dzieci rodzinną pieczą zastępczą. W jej skład
wchodzą rodziny zastępcze (spokrewnione z dzieckiem, niezawodowe i zawodowe) a także rodzinne domy
dziecka. Z powodu zmiany przepisów prawnych od 2012 r. dane za lata wcześniejsze nie są w pełni
porównywalne. Na koniec 2015 roku w Kielcach funkcjonowały 153 rodziny zastępcze i 4 rodzinne domy
dziecka. Rodziny zastępcze opiekowały się 188 dziećmi, z czego 66,5% stanowiły rodziny spokrewnionych.
W rodzinnych domach dziecka wychowywało się 17 dzieci.
Pomoc społeczna, jako istotny instrument polityki społecznej państwa skierowana jest do osób i rodzin
znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, z którymi nie są one w stanie same sobie poradzić. Wsparcie
ramach pomocy społecznej obejmuje działania w sytuacjach zagrożenia podstawowych potrzeb życiowych oraz
obniżenia, jakości życia poniżej społecznie akceptowanego minimum.
Pomoc powinna być podejmowana w wyjątkowo trudnych sytuacjach losowych wynikających m.in.
z bezrobocia, sieroctwa, niepełnosprawności czy długotrwałej lub ciężkiej choroby. I ma na celu wyrównywanie
nadmiernych zróżnicowań społecznych poprzez zasiłki i świadczenia uzupełniające niedostatki systemu
emerytalno-rentowego oraz innych systemów zabezpieczenia społecznego, a także niewystarczające dochody
z pracy.
Efektem działań pomocy społecznej powinno być usamodzielnianie się jej beneficjentów oraz
eliminowanie wykluczenia społecznego. W ramach systemu pomocy społecznej osoby wymagające wsparcia
mogą korzystać ze wsparcia instytucji świadczących opiekę stacjonarną. Na koniec 2015 roku w Kielcach
funkcjonowało 17 stacjonarnych zakładów pomocy społecznej, o 3 więcej niż w 2010 roku. W tym 6 domów
pomocy społecznej, 4 schroniska lub domy dla bezdomnych, 2 rodzinne domy dziecka, 2 placówki zapewniające
całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz 2
domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
Pomoc jest świadczona głównie osobom w podeszłym wieku 4 placówki oraz bezdomnym, także 4
placówki, 3 ośrodki zajmują się przewlekle somatycznie chorych, a także po 2 obiekty przeznaczone były dla
osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz dla matek z małoletnimi
dziećmi i kobiet w ciąży. W porównaniu z 2010 rokiem jedynie liczba placówek wzrosła o 2.
1.3.
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W 2015 roku placówki pomocy społecznej dysponowały łącznie 1019 miejscami dla pensjonariuszy, co
stanowiło o 5,3% więcej niż w 2010 roku. Natomiast przebywało w nich łącznie 842 osoby, było to o - 11%
mniej w 2010 roku. W 2015 roku najliczniejsza grupa stanowiąca 41,4 % tj. 346 osoby przewlekle somatycznie
chorych, w 2010 roku grupa ta stanowiła aż 48,8%. Kolejna grupa to osoby przewlekle psychicznie chore 22,3%,
wzrost z 19,7% w 2010 roku, oraz osoby bezdomne 14,4%, spadek z 17,3%. Grupa, której udział najbardziej
wzrósł to osoby w podeszłym wieku, w 2015 roku stanowiły 12,6%, przy udziale w 2010 roku na poziomie
7,1%. Natomiast nie zmienił się udział matek z małoletnimi dziećmi oraz kobiet w ciąży, który wynosił 2,5%.
Niepokojący jest fakt wzrostu liczby osób oczekujących na umieszczenie w domach i zakładach
stacjonarnej pomocy społecznej w 2015 roku o 28,4% w porównaniu do 2010 roku, dotyczy to głównie osób w
podeszłym wieku.
Ważnym elementem polityki społecznej są świadczenia społeczne. Liczba rodzin korzystających ze
świadczeń środowiskowej pomocy społecznej w Kielcach w analizowanym okresie lat 2010-2015 była
zróżnicowana. Najwięcej rodzin, bez względu na liczbę pobieranych świadczeń, ich rodzaj, formę oraz źródło
finansowania, korzystało w 2013 roku aż 9,3 tys., co stanowiło 8,2% kieleckich rodzin. W roku 2010 udział ten
wynosił 8,1% tj. 9,2 tys. rodzin a w 2014 roku 7,8% tj. 8,9 tys. rodzin. Natomiast w 2015 roku nastąpił znaczący
spadek, bo aż o 1,6 tys. rodzin, tym samym udział wyniósł 6,5% tj. 7,6 tys. rodzin. Mimo, że sytuacja się
poprawia, to nadal poniżej kryterium dochodowego tj. 542 PLN/osobę żyje ponad połowa rodzin objętych
wsparciem 56,9%.
W roku 2015 najczęściej pomocy udzielano z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby, którą
otrzymało 5,3 tys. osób. Następnie z powodu ubóstwa 4,8 tys. osób, bezrobocia 3,6 tys. osób oraz osób
z niepełnosprawnościami w liczbie 3,4 tys. Inne powody to bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 1,0 tys. osób, bezdomność 0,6 tys. osób oraz
alkoholizm 0,5 tys. osób.
Kolejne grupy powodów wsparcia po 0,2 tys. osób to trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego oraz potrzeba ochrony macierzyństwa. Inne przyczyny to m.in. przemoc w rodzinie,
narkomania, sieroctwo, zdarzenie losowe oraz sytuacja kryzysowa 0,1 tys. osób.
Obok pomocy społecznej drugą grupę form wsparcia stanowią świadczenia rodzinne. Celem świadczeń
rodzinnych jest finansowe wsparcie rodziny, jeśli na jej utrzymaniu pozostają dzieci lub osoba niepełnosprawna
wymagająca opieki i pomocy, zgodnie z zasadą pomocniczości.
Kryterium dochodowe w systemie świadczeń rodzinnych jest wyższe niż w systemie świadczeń
z pomocy społecznej, w 2015 roku wynosiło 514 PLN/osobę w gospodarstwie domowym oraz 634 PLN/osobę
w przypadku osób prowadzących samotnie gospodarstwo domowe.
W Kielcach w ostatnich sześciu latach liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych na dzieci
systematycznie malała. W 2015 r. ze wsparcia finansowego skorzystało 3,4 tys. rodzin, co stanowi mniej o 31,2% niż w 2010 roku. Zmniejszeniu uległa także liczba dzieci objętych wsparciem o 29,3%, w 2015 roku było
to 5,9 tys. dzieci.
Na świadczenia rodzinne w Kielcach w 2015 roku przekazano 32 mln PLN, najwięcej, bo aż 37,2%
stanowiły zasiłki pielęgnacyjne tj. 11,9 mln PLN, następnie zasiłki rodzinne 11,1 mln PLN.
Z budżetu miasta Kielce w 2015 roku na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej przeznaczono 221,0 mln PLN, co stanowiło 18,4% ogółu wydatków budżetu (o 22,7% więcej niż
przed rokiem). W porównaniu do 2010 roku rozdysponowano o 40,9 mln PLN więcej środków. Na jednego
mieszkańca w 2015 roku przypadało średnio 990 PLN, natomiast w 2010 roku 813,74 PLN.
Znaczenie aktywizacji społeczno –zawodowej dla grup odbiorców oraz jej konsekwencje
jej braku.
Działania aktywizacji społeczno-zawodowej kierowane są głównie do osób bezrobotnych. Kielce
charakteryzują się relatywnie wysokim poziomem zarówno w skali województwa jak i kraju.
1.4.
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Źródło: GUS 2016;
Na koniec 2015 roku bezrobocie w Kielcach wynosiło 8,7% i było niższe niż na koniec 2010 roku o 1,
9%. Natomiast wg danych WUP obecnie bezrobocie w Kielcach kształtuje się na poziomie 7,8%, przy
średnie dla województwa na poziomie 11% i kraju 8,5%.

Źródło: http://wup.kielce.pl/dane-statystyczne
Nadal najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią ludzie młodzi w wieku 25-34 lata 2,6 tys. osób,
należy także zauważyć, że rośnie liczba bezrobotnych w wieku 55+, którzy stanowią ponad 1/5 wszystkich
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bezrobotnych. Problem jest tym bardziej istotny, że szanse na znalezienie zatrudnia tej grupy maleją, a także
edukacja tych osób w zakresie wzrostu kwalifikacji zawodowych lub ich zmiany jest problematyczna.

Źródło: GUS 2016;
Analiza populacji osób bezrobotnych w zakresie kwalifikacji w tym wykształcenia osób bezrobotnych
wskazuje na słabnącą determinacje i wpływ na sytuacje na rynku pracy. Prawie ¼ osób bezrobotnych to osoby
z wyższym wykształceniem i udział tej grupy w analizowanym okresie wzrósł.

Źródło: GUS 2016;
O sytuacji na rynku pracy świadczy negatywna tendencja wydłużania się średniego okresu
pozostawania bez pracy. W okresie 2010 – 2015 liczba osób pozostających bez pracy 2 lata i dłużej zwiększyła
się aż o 48,3%, z 11,3% do 25,3%.
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Źródło: GUS 2016;
Działania w zakresie aktywizacji zawodowej realizowane są głównie ze środków UE. W perspektywie
2007-2013 zrealizowano przez jednostki miejskie 153 projekty tzw. miękkie na kwotę 135,22 mln PLN z ogółu
207 projektów na łączną kwotę 1554,25 mln PLN.
Na aktywizacje gospodarczą i podnoszenie kwalifikacji zawodowych skierowanych było 43
projekty/zadania o łącznej wartości 287,3 mln PLN.
Znaczenie statusu zawodowego grup odbiorców na rynku pracy do diagnozy wyjściowej
ich aktualnej sytuacji życiowej.
Kielce, jako ośrodek centralny regionu z zapleczem edukacyjnym, gospodarczym, administracyjnym,
kulturalnym i turystycznym dysponują potencjałem rozwojowym.
Analizując rynek pracy i porównując dane za 2010 rok oraz za 2015 rok zauważono zmniejszenie liczby
pracujących o 1,2% do 75.421 osób, co stanowi 19,8% pracujących w województwie (spadek o 0,2%
w porównaniu do 2010 roku).
1.5.
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Źródło: GUS 2016;
Analizując wskaźnik ilości pracujących na 1000 osób w 2015 roku wynosił on 381, w porównaniu do
2010 roku wzrósł o 4. Natomiast w województwie w 2015 roku wyniósł on 303 i wzrósł o 5 od 2010 roku.
W zakresie płci osób pracujących w 2015 kobiety stanowiły 51,9%, a ich udział wzrósł od 2010 roku
o 2,7%. Ponadto od 2012 roku większość pracujących stanowią kobiety.
W sektorze prywatnym pracowało na koniec 2015 roku 48.105 osób, co stanowi 63,8% ogółu
pracujących, wskaźnik ten wzrósł o 2,5% w porównaniu do 2010 roku, a liczebność populacji w tym sektorze
wzrosła o 2,9%.
Natomiast w sektorze publicznym pracowało 27.316 osób, co stanowi 36,2% osób pracujących,
wskaźnik ten zmalał od 2010 roku o 7,6%. Wysoki udział sektora publicznego przekraczający 1/3 wynika
z szerokiego zakresu funkcji pełnionych przez instytucje publiczne.
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Źródło: GUS 2016;
Miasto Kielce jest ośrodkiem o charakterze usługowo – przemysłowym, na koniec 2015 roku
w sektorze usługowym pracowało 71,5% pracujących tj. 53.924 osoby, którego udział od 2010 roku zwiększył
się o 2,5% oraz liczba pracjących także o 2,5%. W sektorze przemysłowo-budowlanym 26,7% tj. 20108 osób,
którego udział od 2010 roku natomiast się zmniejszył o - 2,5%, a zatrudnienie zmniejszyło się o 9,9%.
Analizując regionalny rynek pracy należy zauważyć, że Kielce są najbardziej rozwinięte pod kątem
infrastruktury, dostępności terytorialnej i logistycznej, dostępu do kluczowych instytucji i urzędów oraz mają
większe możliwości nawiązywania kontaktów biznesowych. Na koniec 2015 roku w Kielcach zarejestrowanych
było 26,1% jednostek gospodarczych województwa.
W zakresie zatrudnionych w ramach stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty z wyłączeniem
podmiotów zatrudniających 9 i mniej osób przeciętne zatrudnienie w 2015 roku zmniejszyło się w porównaniu
z 2010 rokiem o 7,9%
tj. 61.677, natomiast w województwie zmniejszyło się o 5,2%.
Wskaźnik przeciętnego zatrudnienia na 1000 mieszkańców w 2015 roku wyniósł 311 osób
zatrudnionych i w odniesieniu do 2010 roku zmniejszył się o 9. Natomiast w województwie wyniósł jedynie 149
i zmniejszył się od 2010 roku o 5 osób. Należy jednak zauważyć, że dane te obejmują także osoby z poza Kielc,
ale zatrudnione w kieleckich firmach.
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Źródło: GUS 2016;
W okresie 2010 – 2015 odnotowano wzrost udziału firm usługowych w zakresie udziału w rynku
i poziomie zatrudnienia o ok 3%. Wzrasta także przeciętne wynagrodzenie w Kielcach z 3200,80 PLN w 2010
roku do 3845,52 PLN w 2015 roku, co stanowi wzrost o 20,1%, a średnia roczna stopa wzrostu wynosiła 3,7%.
Przy czym w sektorze publicznym wzrost wyniósł 20,3% natomiast publicznym 18,9%. Jednocześnie przeciętne
wynagrodzenie w sektorze publicznym wynosi 4423,83 PLN, natomiast prywatnym 3410,31, różnica wynosi ok
30%.

Źródło: GUS 2016;
Porównując wynagrodzenia w Kielcach i pozostałej części regionu, wynoszą one w Kielcach o 7,4%
więcej.
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Czynniki zewnętrzne niezależne od grup odbiorców a wpływające na aktualną diagnozę
stan społeczeństwa.
Jednym z podstawowych czynników niezależnych od mieszkańców jest otoczenie, w którym
funkcjonują. Środowisko naturalne jest głównym zasobem pozwalającym na zaspokojenie podstawowych
potrzeb życiowych i obejmuje: czystość powietrza i wód powierzchniowych, zasoby wód podziemnych, ochrona
zasobów przyrody odznaczają się dobrym stanem środowiska naturalnego a także są atrakcyjne zarówno dla
mieszkańców, jak i dla działalności inwestycyjnej.
Na terenie Kielc występują obszary cenne przyrodniczo. W 2015 r. ponad połowa powierzchni miasta
(62,0%) była objęta jedną z form prawnej ochrony przyrody. W latach 2010-2015 powierzchnia obszarów
prawnie chronionych zmniejszyła się o 16,5%. Na jednego mieszkańca Kielc w 2015 roku przypadało 343 m 2
obszaru prawnie chronionego, tj. o 59 m 2 mniej niż w 2010 roku.
Największy udział w powierzchni obszarów objętych ochroną prawną miały obszary chronionego
krajobrazu, które zajmowały 4,7 tys. ha, tj. 69,7% areału chronionego w mieście. Na obszarze Kielc znajdowały
się też m.in.: parki krajobrazowe o powierzchni 2,1 tys. ha, rezerwaty przyrody: Ślichowice, Kadzielnia,
Wietrznia, Biesak- Białogon oraz Karczówka o łącznej powierzchni 59,5 ha oraz zespoły przyrodniczokrajobrazowe – 32,6 ha.
1.6.

Wzrosła także powierzchnia terenów zielonych, w 2015 roku łączna powierzchnia ogólnodostępnych
parków i zieleńców oraz terenów zieleni osiedlowej wyniosła 335,7 ha tj. o 5,3% więcej niż w 2010 roku.
Wzrosła także ilość ogólnodostępnych terenów zielonych przypadająca na 1 mieszkańca z 15,7 m 2 do 17 m2.
Wskaźnik lesistości, jako stosunek procentowy powierzchni lasów do ogólnej powierzchni geograficznej,
w 2015 r. dla miasta Kielce wyniósł 21,0%, natomiast w 2010 roku wyniósł 20,9%.
W 2015 roku w Kielcach działało 13 zakładów uznanych za szczególnie uciążliwe dla czystości
powietrza atmosferycznego, podobnie jak w 2010 roku. Emisja zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery w 2015
wynosiła 278 ton. W porównaniu z 2010 rokiem, emisja zmniejszyła się o 70%. Emisja pyłów wynosiła 2,5
t/rok/km2, a dla województwa 0,2 t/rok/km2. Natomiast emisja zanieczyszczeń gazowych (w tym C02) wynosiła
308,5 tys. t i była o 4,9% mniejsza niż w 2010 roku.
W 2015 roku wytworzono w Kielcach wytworzono 118,1 tys. t odpadów przemysłowych, odnotowując
spadek o 5,0% w odniesieniu do 2010 roku, natomiast odpadów komunalnych 53,6 tys. t, także odnotowując
spadek o 4,7% w odniesieniu do 2010 roku. Na 1 mieszkańca Kielc w 2015 roku przypadało 269,9 kg
zmieszanych odpadów komunalnych, tj. o 6,9 kg mniej niż w 2010 roku. Ponadto na terenie miasta w 2015 roku
zlikwidowano 42 miejsca nieprzeznaczone do składowania odpadów komunalnych tzw. dzikich wysypisk (w
województwie - 133), tj. prawie 5-krotnie mniej niż w 2010 roku, co świadczy o rosnącej świadomości
mieszkańców w zakresie dbania o środowisko naturalne.
Kolejny czynnik mający wpływ na aspekty społeczne to warunki mieszkaniowe. Na koniec 2015 roku
zasoby mieszkaniowe w Kielcach wynosiły 82,9 tys. mieszkań z 276,3 tys. izb o łącznej powierzchni 4,9 mln
m2, zwiększając się od 2010 roku o 5,7%, przeciętnie o ok. 900 mieszkań rocznie. W 2015 roku na 1000
mieszkańców przypadało 419 mieszkań, tj. o 31 więcej niż w 2010 roku. Należy zauważyć, że był to efekt nie
tylko wzrostu ilości mieszkań, ale także spadku ilości mieszkańców, w analizowanym okresie o 4,4 tys. osób. Na
jedną osobę w 2015 roku przypadało 24,5 m 2, to o 2 m2 więcej niż w 2010 roku. Zatem na jedno mieszkanie
przypadało w 2015 roku statystycznie 2,39 osoby, a w 2010 roku 2,58 osoby.
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Źródło: GUS 2016;
W analizowanym okresie tj. w latach 2010-2015 oddano do użytkowania 5.416 mieszkań, z czego
97,3% była zlokalizowana w 932 nowych budynkach mieszkalnych, pozostałe wynikały z rozbudowy i adaptacji
istniejących zabudowań. W roku 2015 najwięcej, bo aż 68,9% stanowiły inwestycje deweloperskie, natomiast
inwestycje prywatne wynosiły zaledwie 17%, i był to spadek o -46,3 %. W roku 2015 wybudowano w Kielcach
139 budynków mieszkalnych, w których znajdowało się 924 mieszkania, a średni czas budowy uległ skróceniu
o 9,4 miesiąca od 2010 i wynosił przeciętnie 37 miesięcy.
Porównanie obszarowe – globalne regionu województwa do Polski
Warunki życia, jako średnia wartość wskaźnika cząstkowego z obszaru warunki życia w 2015 roku dla
Kielc wyniosła 0,149 wobec 0,170 w 2010 roku. W porównaniu do innych miast wojewódzkich w 2015 roku
najwyższy poziom warunków życia wystąpił w Opolu, w którym wskaźnik cząstkowy wyniósł 0,326.
Na kolejnych 2 miejscach znalazły się Kraków 0,245 i Olsztyn 0,235.
1.7.
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Podsumowanie
Procesy społeczne zaobserwowane w Kielcach wpisują się w trendy ogólnoeuropejskie, określone
mianem drugiego przejścia demograficznego. Przewiduje się, że w kolejnych latach będą się one pogłębiać, czyli
będzie malała liczba urodzeń i małżeństw, z przesunięciem w kierunku starszych roczników. Tym samym
przesunięciu ulegnie średni wiek rodzenia i tworzenia związków, wzrośnie liczba rozwodów i związków
nieformalnych. Wraz z malejącą liczbą ludności pogłębia się także proporcja pomiędzy grupami osób aktywnych
zawodowo, a osobami w wieku poprodukcyjnym, których przybywa a także młodych osób w wieku
przedprodukcyjnym, których liczba maleje.
Efekty działań polityki prorodzinnej państwa w danych statystycznych zaczynają być widoczne
w niepełnych danych za 2016 rok, jednak niepokoić może fakt wzrostu dzietności w rodzinach wielodzietnych,
korzystających z pomocy społecznej zachęconych otrzymywaniem kolejnych świadczeń. Wzorce wychowawcze
oparte o pomoc społeczną nie stymulują postaw prorozwojowych i propagują wzorce roszczeniowe. Ponadto
skutki gospodarcze takiej polityki odbijają się negatywnie na rynku pracy i problemach z aktywizacją zawodową
osób żyjących z pomocy społecznej oraz zasiłków. Odpowiednio realizowana polityka wspierania osób
w trudnej sytuacji stanowi wyzwanie dla służb publicznych w całym kraju.
II. Analiza danych zastanych oraz pochodzących z przeprowadzonych ankiet oraz podczas
wywiadów z mieszkańcami

Definicja Światowej Organizacji Zdrowia
Zdrowie publiczne jest to zorganizowany wysiłek społeczny, realizowany głównie przez wspólne działania
instytucji publicznych, mający na celu polepszenie, promocję, ochronę i przywracanie zdrowia ludności.
Obejmuje, między innymi, takie rodzaje działalności jak analizę sytuacji zdrowotnej, nadzór zdrowotny,
promocję zdrowia, zapobieganie, zwalczanie chorób zakaźnych, ochronę środowiska i sanitację, działania
przygotowawcze na wypadek katastrof i nagłych sytuacji zdrowotnych i medycynę pracy
Zdrowie publiczne, jako wartość społeczna jest postrzegane, jako jest instytucja społeczna i oznacza po prostu
zdrowie ludności.
Podstawowe funkcje zdrowia publicznego
Światowa Organizacja Zdrowia definiuje podstawowe funkcje zdrowia publicznego (Essential public
health functions), jako funkcje władz zdrowia w zakresie:
(1) monitoringu, ewaluacji i analizy stanu zdrowia,
(2) nadzoru epidemiologicznego, badania i zwalczania zagrożeń dla zdrowia publicznego,
(3) promocji zdrowia,
(4) udziału społeczeństwa w rozwiązywaniu zagadnień zdrowia,
(5) rozwoju polityki zdrowotnej i bazy instytucjonalnej dla planowania i zarządzania zdrowiem publicznym,
(6) umacniania prawodawstwa zdrowotnego i możliwości jego wdrażania,
(7) ewaluacji i promocji równego dostępu do świadczeń zdrowotnych,
(8) rozwoju kadr i szkolenia w dziedzinie zdrowia publicznego,
(9) zapewnienia, jakości świadczeń zdrowotnych indywidualnych i w środowisku,
(10) badań naukowych w zakresie zdrowia publicznego,
(11) zmniejszenia niekorzystnego wpływu na zdrowie sytuacji nagłych i katastrof.
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W związku z powyższymi definicjami należy tworzyć optymalnie możliwie najlepsze warunki, które
zapewniają najwyższą, jakość i stopę życia obywatela poprzez dostępność do skorzystania z wielu możliwych
form, tj.: kształcenie, dostępność do usług służy zdrowia, usług służby publicznej a także innych instytucji
służących całej społeczności. Takie działania związane są z szeroko rozumianą edukacją, prewencją
i zapobieganiem, a to przede wszystkim to inwestycja w ludzi, stwarzanie im możliwości rozwoju, a także
zapobieganiu wielu problemów i konsekwencji braków pojawiających w następstwach zaniechań.
Świadome i dobrze wyedukowane społeczeństwo jest obecnie najważniejszym zasobem gospodarki
opartej na wiedzy. Dalszy rozwój jest kluczowym warunkiem trwałego i zrównoważonego rozwoju regionu.

Przeprowadzone Badania empiryczne są podstawą opracowywanego raportu. Realizowane dane były
prowadzone od sierpnia do listopada 2016 roku i wzięło w nich udział 662 respondentów.
Kwestionariusz ankiety zawiera 46 pytań, w tym 14 pytań metryczkowych.
Badania zostały zrealizowane wśród mieszkańców Kielc. Zastosowano kwotowy dobór próby. Udział
(liczebność, odsetek) osób w próbie został ustalony w taki sposób, aby był proporcjonalnych do ich
rzeczywistego udziału w całej populacji. Uwzględnione zostały płeć i wiek badanych osób.
W badaniach przeprowadzonych dla projektu Kielecka Szkoła Partycypacji szczególną uwagę zwrócili
kielczanie na trzy problemy:
1.
2.
3.

Odpływ młodych / odpływ aktywnych ludzi (odpowiednio 53 i 36% badanych);
Brak klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości (33% badanych);
Starzejące się społeczeństwo.

Do najważniejszych wyzwań w zakresie zdrowia publicznego i niepełnosprawności – w aspekcie
potrzeb Kielc w strategiach rozwoju należy:
1. Likwidacji barier architektonicznych
2. Zwiększenie środków finansowych i dostępności do rehabilitacji i leczenia
3. Lepszy dostęp do usług służby zdrowia
4. Pomoc przy szukaniu pracy
5. Stworzenie / odtworzenie terenów zielonych dla obywateli
6. Zwiększenie dostępności do niedrogich atrakcji a tym samych możliwość spędzania wspólnie czasu
7. Poprawa funkcjonalności obecnych miejsc użyteczności publicznej
Kielczanie zaproponowali również następujące formy przeciwdziałania:
 Tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości (48% ankietowanych);
 Edukacja zgoda z potrzebami lokalnego rynku pracy (41%);
 Promowanie Kielc, jako miasta przyjaznego przedsiębiorcom (31%);
 Poszukiwanie inwestorów zagranicznych (29%).
Poniżej przedstawiamy tylko te dane, które dotycząc badanego obszaru problemowego:

Źródło: raport PEStka
Wykres 15 Problemy infrastruktury Kielc w opinii respondentów
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Wykres 16 Działania, które zdaniem respondentów poprawiłyby infrastrukturę Kielc

Wykres 19 Częstość bywania w poszczególnych przestrzeniach
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Wykres 29 Stan służby zdrowia w Kielcach w ocenie respondentów

Wykres 30 Odsetek respondentów, którzy w ciągu ostatnich 5 lat doświadczyli trudności w dostępie do
systemu ochrony zdrowia

Wykres 31 Odsetek respondentów, którzy w ciągu ostatnich 5 lat zmuszeni byli do skorzystania z wizyty w
prywatnym podmiocie leczniczym ze względu na brak miejsc w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej

Wykres 32 Odsetek respondentów deklarujących wręczenie personelowi medycznemu zakładu opieki
zdrowotnej „łapówki”
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Wykres 33 Odsetek respondentów deklarujących wręczenie personelowi medycznemu zakładu opieki
zdrowotnej „łapówki” w formie prezentu (np. alkohol, słodycze, kwiaty)

Wykres 34 Ocena respondentów dotycząca działań miasta Kielce podejmowanych na rzecz osób
niepełnosprawnych

Wykres 35 Działania, które – zdaniem respondentów – poprawiłyby jakość życia osób niepełnosprawnych
w Kielcach
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Wykres 36 Ocena respondentów dotycząca działań miasta Kielce na rzecz rozwoju aktywności społecznej
i obywatelskiej

Wykres 43 Poczucie bezpieczeństwa przez respondentów na „swoim osiedlu”

Oprócz analizy danych prowadzonych i zdiagnozowanych Wynikających z niniejszego Raportu,
Członkowie grupy roboczej zdiagnozowali problemy wśród zarówno grup społecznych jak obszarów w których
maja doświadczenie zawodowe.
Członkowie grupy opracowali i analizowali dane na podstawie których były zbierane
i opracowywane materiały.
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3.2 Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w województwie świętokrzyskim.
1. Definicja niepełnosprawności intelektualnej.
Definicji niepełnosprawności intelektualnej jest wiele, jednak tą, która w sposób najszerszy definiuję ten
rodzaj niepełnosprawności są zapisy Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób
Niepełnosprawnych w których czytamy „niepełnosprawność (także intelektualna – dopisek autora), jest
pojęciem ewoluującym i że niepełnosprawność wynika z interakcji między osobami z dysfunkcjami a barierami
wynikającymi z postaw ludzkich i środowiskowymi, które utrudniają osobom niepełnosprawnym pełny
i skuteczny udział w życiu społeczeństwa, na zasadzie równości z innymi osobami”. Dopełnieniem tej definicji są
zapisy Światowej Organizacji Zdrowia, według której niepełnosprawność intelektualna objawia się przez istotne
obniżenie sprawności intelektualnej – znacznie poniżej przyjętego przeciętnego poziomu inteligencji, znaczące
osłabienie zdolności poznawczych oraz możliwości przystosowania się do życia społecznego występujące
u osób poniżej 18 roku życia. Jednak definicja ta jest coraz bardziej wypierana przez tą stosowaną przez ONZ.
Ponadto bardzo ważnym aspektem definicji niepełnosprawności intelektualnej jest nacisk na podkreślenie iż
niepełnosprawność intelektualna nie jest chorobą a stanem umysłu.
Podsumowując osoby z niepełnosprawnością intelektualną posiadają zdecydowanie zaburzony system
orientacyjno-poznawczy objawiający się zdecydowanymi trudnościami w myśleniu, uczeniu się, rozumieniu,
percepcji oraz abstrakcyjnym myśleniu. Wynikiem tych zaburzeń są przede wszystkich trudności z:
- komunikowaniem się werbalnym i niewerbalnym,
- skupieniem się i koncentracją,
- nawiązywaniem i utrzymaniem kontaktów interpersonalnych,
- emocjami zarówno trudności z nazywaniem własnych emocji oraz radzeniem sobie z nimi jak również
z okazywaniem emocji i wyrażaniem ich,
- kojarzeniem faktów,
- orientacją w czasie i przestrzeni,
- pisaniem, czytaniem, liczeniem,
- wykonywaniem czynności samoobsługowych życia codziennego m.in. higieną osobistą, jedzeniem,
- podejmowaniu decyzji,
- wypełnianiu różnych ról społecznych.
Z tych powodów osoby niepełnosprawne intelektualnie są grupą najbardziej marginalizowaną
i narażoną w największym stopniu na wykluczenie i izolację społeczną. Mając trudności z nawiązywaniem więzi
społecznych, trudności w komunikacji, nieumiejętność wyrażania emocji sprawia, że nie mogą odnaleźć się w
społeczeństwie.
W województwie świętokrzyskim wg. danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na
koniec 2011 roku mieszkało 165 680 osób niepełnosprawnych (w tym 88 632 kobiety) co stanowi ok. 13,12%
wszystkich mieszkańców województwa, natomiast młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych w wieku
powyżej 16 roku życia mieszkało 87 591 osób. Niestety nie jest możliwe podanie dokładnej liczby osób
niepełnosprawnych intelektualnie mieszkających obecnie na terenie naszego województwa – przyczyną takiej
sytuacji jest przede wszystkim brak ogólnie dostępnych danych statystycznych dotyczących osób
z niepełnosprawnością intelektualną. Większość danych statystycznych podawana jest dla ogólnej liczby osób
niepełnosprawnych w podziale na wiek, płeć, wykształcenie bądź w oparciu o stopień niepełnosprawności: lekki,
umiarkowany, znaczny. Niestety większość opracowań nie odróżnia kategorii osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Podobnie wyglądają dane zawarte w Wojewódzkim programie wyrównywania szans osób
niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz
zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2014-2020 gdzie dane dotyczące osób niepełnosprawnych
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zamieszkały w woj. Świętokrzyskim podawane są dla ogółu osób niepełnosprawnych. Liczbę osób
z niepełnosprawnością intelektualną można jedynie oszacować na podstawię orzeczeń wydawanych przez
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z danych którego wynika iż w 2012 roku wydano 470
orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia z przyczyn chorób umysłowych co stanowi jedynie 1,38% wydanych
orzeczeń. Drugim ważnym źródłem danych dotyczących osób niepełnosprawnych intelektualnie są organizacje
pozarządowe, które zajmują się pomocą tym osobom. Największym stowarzyszeniem zajmującym się pomocą
osobom niepełnosprawnym intelektualnie jednocześnie działającym w najszerszym zakresie jest Polskie
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach, które zrzesza osoby
niepełnosprawne intelektualne oraz rodziny, w których są osoby z tym schorzeniem. Obecnie PSONI Koło
w Kielcach zrzesza ponad 190 osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu całego województwa. Oprócz
PSONI działa wiele innych stowarzyszeń i organizacji mających często charakter lokalny.
Dlatego też uwzględniając dane podawane oficjalnie przez organy administracji państwowej jak i dane
organizacji pozarządowych można szacować, iż obecnie na terenie województwa świętokrzyskiego mieszka
około 500 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie.
2. Korelacja między niepełnosprawnością a stanem zdrowia osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Stan zdrowia osób niepełnosprawnych intelektualnie ma ogromne znaczenie dla jego kondycji społeczno –
zawodowej jak i dla pokonywania barier jego niepełnosprawności. Lepszy stan zdrowia, poprzez poprawę
dostępu osób z niepełnosprawnością do świadczeń zdrowotnych, jest kluczowym czynnikiem, który umożliwia
ich uczestnictwo i pozytywne osiągnięcia w takich obszarach, jak m.in. zatrudnienie, edukacja czy życie
publiczne przez osoby niepełnosprawne a szczególnie intelektualnie.
3. Procesy społeczne
Społeczne uwarunkowania osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako osoby z dysfunkcjami są zdecydowanie defaworyzowane
społecznie i najbardziej narażone na marginalizację. Przyczyną takie takiej sytuacji jest zarówno
niedostosowanie społeczne osób niepełnosprawnych intelektualnie ale również nastawienie społeczeństwa do
osób niepełnosprawnych. Niedostosowanie społeczne jest wynikiem dysfunkcji osób niepełnosprawnych – nie
potrafią odnaleźć się w grupie gdyż nie pojmują norm jakie w niej obowiązują często działając pod wpływem
aktualnego nastroju i emocji nie myśląc o konsekwencjach swojego działania, są niestabilne w działaniu –
potrafią w krótkim czasie całkowicie zmienić nastawienie i postępowanie od radości do płaczu co negatywnie
wpływa na ich postrzeganie. Skutkuje to konfliktami w grupie co prowadzi do wykluczenia tych osób. Osoby o
takich cechach również są bardzo podatne na wpływy, niestety najczęściej negatywne. Wkluczenie bardzo
często jednak nie wynika z celowego odsuwania osób niepełnosprawnych z życia społecznego a raczej z barku
wiedzy na temat niepełnosprawności intelektualnej i sposobów postępowania z takimi osobami – dlatego osoby
takie wybierają najczęściej najbezpieczniejsze wyjście dla siebie czyli unikają kontaktów z ONI. Mimo, iż taka
postawa jest zwyczajową postawą obronną większości osób konieczna jest jej zamiana. Niestety zmiany
percepcji społecznej nie następują zbyt szybko niemniej jednak kampanie i akcje społeczne powoli zmieniają tą
świadomość i „normalizują” postrzeganie osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Niemniej jednak panuje jeszcze dominujące przeświadczenie, iż niepełnosprawność intelektualna jest to
choroba a nie stanem umysłu danej osoby. Wiąże się z tym wiele stereotypów i mylnych przeświadczeń, które
stereotypizują takie osoby.
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4. Formy aktywizacji
Aktywizacja dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie jest kwestią bardzo złożoną i wymagającą
wieloaspektowego i kompleksowego podejścia do osób niepełnosprawnych i ich potrzeb. Aktywizacja obejmuje
przede wszystkim dwie płaszczyzny: społeczną i zawodową, gdzie obie te płaszczyzny najczęściej się przenikają
jak również uzupełniają. Niemniej jednak punktem wyjściowym, oprócz rehabilitacji leczniczej jest aktywizacja
społeczna – bez odpowiedniego przygotowania ONI do pełnienia różnych funkcji i ról społecznych, zwiększenia
ich samodzielności nie będzie możliwa ich skuteczna aktywizacja zawodowa. Niepełnosprawność intelektualna
wiąże się przede wszystkim z dysfunkcjami w sferze poznawczej, uczenia się, dostosowania społecznego,
samodzielności dlatego też w pierwszej kolejności trzeba przeciwdziałać temu poprzez m.in.:
- terapię psychologiczną,
- warsztaty psychospołeczne,
- treningi samodzielności,
- indywidualna i grupowa terapia społeczna.
5. Opieka nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
Opieka nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie jest kwestią bardzo ważną jednak w wielu
aspektach pomijaną przez administrację. Dla większości osób niepełnosprawnych intelektualnie opieka oraz
wsparcie nie kończy się w momencie opuszczenia placówki edukacji specjalnej tj. specjalne ośrodki szkolnowychowawcze, ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze. Zwykle ONI przebywają w takich
placówkach do 24 roku życia po czym zgodnie z prawem muszą je puścić i tu zaczyna się problem dla wielu
rodzin gdyż wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie stanowi spory problem w naszym
województwie gdyż placówek świadczących taką opiekę nie jest dużo. Dorosłe osoby niepełnosprawne
intelektualnie mogą korzystać ze wsparcia w ramach następujących placówek:
- Warsztaty Terapii Zajęciowej;
- Środowiskowe Domy Samopomocy;
- Domy Pomocy Społecznej;
- Zakłady Aktywności Zawodowej;
- Mieszkania chronione w tym treningowe
Opieka w tych placówkach prowadzona jest w różnych formach: pobyt stały – osoby niepełnosprawne są stałymi
rezydentami placówek np. w Domach Pomocy Społecznej, pobyt czasowy np. mieszkalnictwo chronione i
treningowe, Środowiskowe Domy Samopomocy oraz pobyty dzienne w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
Zakładach Aktywności Zawodowej. Jednak nie wszystkie te placówki świadczą usługi opiekuńcze – ZAZ przede
wszystkim są zakładami pracy chronionej i ich celem jest przede wszystkim reintegracja zawodowe osób
niepełnosprawnych. Należy również dodać iż wymienione placówki nie są przeznaczone wyłącznie dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie ale również dla pozostałych osób niepełnosprawnych.
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III. Identyfikacja przyczyn i problemów społecznych

Podstawowymi materiałami źródłowymi wykorzystywanymi do przygotowania niniejszego Raportu oprócz
dostępnych opracowań i dokumentów strategicznych w regionie były informacje i opracowane materiały
pozyskiwanie od mieszkańców Kielc. Materiały były pozyskiwane podczas spotkań z mieszkańcami, debat,
lekcji obywatelskich oraz w głównej mierze z badań opracowanych przez socjologów w trakcie prowadzonych
działań projektowych. Wśród zidentyfikowanych problemach a tym samym poddaniu pod analizę przyczyn ich
powstawania/pojawiania się Nasi Respondenci wraz Grupą Roboczą określili poniżej w tabeli.
Przyczyny i skutki zdiagnozowanych w Kielcach problemów społecznych w poszczególnych obszarach
zestawiono poniżej:
Tabela. Przyczyny i skutki zdiagnozowanych w Kielcach problemów społecznych.
Problemy
Zbyt mała dostępność żłobków

Zbyt mała dostępność przedszkoli

Zbyt mała liczebność szkół
zawodowych

Przyczyny
Zbyt małe zaangażowanie
samorządu w tworzenie żłobków,
lub finansowania już istniejących
prywatnych
Zbyt małe zaangażowanie
samorządu w tworzenie
przedszkoli, lub finansowania już
istniejących prywatnych
Likwidacja szkół zawodowych.
Relatywnie wysokie koszty
kształcenia zawodowego.

Zbyt małe zainteresowanie
absolwentów gimnazjów
kształceniem w ramach
szkolnictwa zawodowego

Zbyt mała skala promocji
szkolnictwa zawodowego
Brak profesjonalnego doradztwa
zawodowego na poziomie
gimnazjum

Zbyt mała dostępność placów
zabaw

Zbyt niskie nakłady finansowe na
budowę placów zabaw

Zbyt mała dostępność siłowni
miejskich

Zbyt niskie nakłady finansowe na
budowę siłowni miejskich

Zbyt mała dostępność miejsc
zielonych rekreacyjnych

Zbyt niskie nakłady finansowe na
budowę takich miejsc, brak

Skutki
Trudności z pogodzeniem przez
kobiety życia zawodowego z
rodzinnym.
Trudności z pogodzeniem przez
kobiety życia zawodowego z
rodzinnym.
Niedobór wykwalifikowanych
absolwentów szkół zawodowych
na rynku pracy
Trudności z rekrutacją
potencjalnych pracowników do
pracy.
Zbyt mała liczba absolwentów
szkół zawodowych w stosunku do
aktualnych potrzeb rynku pracy.
Trudności z rekrutacją
potencjalnych pracowników do
pracy.
Mniejsza aktywność fizyczna
dzieci i schorzenia z tym związane,
m.in. wad postawy, problemy
społeczne wśród dzieci. Większa
alienacja społeczeństwa,
uzależnienie się od niezdrowych
nawyków – telewizji, komputerów
i Internetu
Mniejsza aktywność fizyczna
mieszkańców Kielc i schorzenia
z tym związane. Większa alienacja
społeczeństwa, uzależnienie się od
niezdrowych nawyków – telewizji,
komputerów i Internetu
Większa alienacja społeczeństwa,
uzależnienie się od niezdrowych
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Brak świadomości czy w
miejscach publicznych, m.in.: w
urzędach usprawnień dla ludzi
niedosłyszących, niedowidzących

informacji czy Miasto posiada
w swoich zasobach możliwości by
takie miejsca tworzyć.
Zbyt mała skala promocji
o posiadanych udogodnieniach, co
w odbiorze mieszkańców objawia
się iż brak jest wrażliwości
przedstawicieli urzędów na
potrzeby wprowadzania
usprawnień dla osób z dysfunkcją
słuchu i wzroku.

nawyków – telewizji, komputerów
i Internetu.
Brak świadomości wśród
mieszkańców o posiadanych
udogodnieniach w Instytucjach
Publicznych, spowoduje
zwiększenie frustracji
mieszkańców wobec braku
udogodnień zagwarantowanych
przez Konwencję ONZ o prawach
osób niepełnosprawnych.
Mniejsza aktywność fizyczna
dzieci, powodująca długofalowe
konsekwencje w rozwoju dzieci,
kształtowania postawy – a co
przekłada się na życie dorosłe
i wady postawy i alienacje ze
społeczeństwa.
Większa śmiertelność
mieszkańców, zwiększenie liczby
osób chorujących i źle leczonych,
większe zniechęcenie do
stosowania profilaktyki zdrowia.

Zbyt mało zajęć sportowych dla
dzieci we wczesnej fazie rozwoju

Zbyt pobieżne podejście władz
ustawodawczych do powagi zajęć
fizycznych, gimnastyki

Zbyt mało informacji oraz miejsc
gdzie można je pozyskać o
możliwościach w dostępności
specjalistycznych usługach
medycznych

Zbyt ogólne informacje na
dostępnych portalach
z dostępnością do usług
specjalistycznych, często
nieaktualne dane.

Brak miejsc gdzie w urzędach dla
osoby zagrodzone wykluczeniem,
wykluczone społecznie w tym
osoby starsze i matki z dziećmi
mogłyby zostawić dzieci lub osoby
zależne pod opieką podczas
dokonywania spraw urzędowych
Bark możliwości opieki nad
osobami zależnymi dla ich
opiekunów by mogli zrobić
najprostsze czynności w domu,
wokół własnej osoby czy
czynności związanych w wyjściem
poza miejsce przebywania.
Brak miejsca gdzie społeczeństwo
( organizacje pozarządowe(NGO),
osoby fizycznych, grupy
inicjatywne) mogłoby realizować
pomysły majce wpływ na rozwój
społeczno – gospodarczy.

Brak miejsc gdzie matki mogłyby
zostawić swoje dzieci pod opieką
by móc załatwić sprawy w
urzędach

Większa frustracja obywateli, brak
wykonywania terminowo swoich
zobowiązań.

Brak możliwości zapewnienia tzw
opieki wytchnieniowej dla
opiekunów osób zależnych,
podczas prozaicznych czynności

Zwiększenie niezadowolenia
mieszkańców, zwiększenie % osób
które swoje zadania – tzn opieka
będą wykonywać niedokładnie,
większa frustracja mieszkańców.

Brak miejsca gdzie ( organizacje
pozarządowe(NGO), osoby
fizycznych, grupy inicjatywne
mogłyby przyjść spotkać się z
innymi osobami i próbować
rozwijać sektor obywatelski – brak
jest przestrzeni – bezpłatnego
miejsca. –

Zwiększenie już zdiagnozowanego
problemu - Niski poziom
zaangażowania społecznego
w społeczeństwo obywatelskie, co
wynika z poczucia braku siły
sprawczej, braku czasu
wynikającego z zaangażowania we
własne spawy rodzinne, biznesowe
mniej w kwestie społeczne.

Brak dostępności do szybkich

Zbyt niska świadomość

Stworzenie centrum organizacji
pozarządowych, centrum inicjatyw
obywatelskich.
Zwiększenie śmiertelności

33

Projekt: „Kielecka Szkoła Partycypacji”
FB: Kielce Partycypacyjnie i obywatelsko
http://fundacjapestka.pl/kielecka-szkola-partycypacji
Biuro projektu:
Ul. Targowa 18/925, 25-520 Kielce
e-mail: fundacja.pestka@gmail.com
tel./fax 41 341 74 96

rozwiań dla osób chorych,
starszych

samorządowców, ustawodawcy do
znaczenia szybkiej informacji o
stanie zdrowia osoby chorującej,
starszej w sytuacjach nagłych,
zagrażających ich życiu.

mieszkańców, zwiększenie
kosztów na służbę zdrowia,
wydłużony proces diagnozowania
chorób, oraz możliwości
wykonania jak najszybszego
rozwiązania, reakcji.

Źródło: opracowanie własne.
IV. Wskazanie rozwiązań/dobrych przykładów z innych miast polskich oraz europejskich

W toku analizowanych problemów i zależności można stwierdzić, że Kielcom daleko zarówno do
polskich i zachodnioeuropejskich miast będących w czołówce w obszarze zdrowia publicznego
i niepełnosprawności.
Zdiagnozowane problemy zarówno w dostępności dla mieszkańców już począwszy od najmłodszych
a skończywszy na najstarszych ukazuje nam obraz jak wiele mamy jeszcze do zrobienia. Jest wiele modeli
Państw z których można by czerpać dobre wzorce w obszarach zarówno zdiagnozowanych jak
i scharakteryzowanych w raporcie, m.in. w: ,
1. Dzieci, dostępność żłobków i przedszkoli, - zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w mniejszych placówkach
oraz w mniejszych grupach - wzorce z Państw skandynawskich
2. Młodzież – ograniczenia w dostępności do zajęć fizycznych – zwiększenie ilości godzin z zakresu
aktywności fizycznej, wprowadzanie wielu form aktywności w celu zachęcania jak największej liczby osób, Niemcy, Anglia,
3. Seniorzy – zwiększenie pakietów dla osób starszych, niesamodzielnych, ułatwiania w dostępie do usług
specjalistycznych, spędzania wolnego czasu oraz stworzenie przestrzeni gdzie Senior mógłby realizować się
zarówno społecznie jaki i zawodowo - Gliwice, Katowice, Kraków (karty seniora, mieszkania zintegrowane z
szybkim telefonem)
4. Osoby niepełnosprawne – zmniejszenie barier w tym przede wszystkim infrastrukturalnych, ale większa
edukacja mieszkańców oraz urzędników że niepełnosprawność jest dopiero wtedy kiedy napotyka się
z barierą - Kraków, Warszawa,
5. Osoby nieaktywne zawodowo – stworzenie systemu mogącego koordynować udzielanie pomocy by była ona
wykorzystywana jak najefektywniej - Francja (silna współpraca z NGO by efektywniej wykorzystać
posiadane narzędzia), Kraków, Gniezno, Konin,
6. Dostępność do terenów rekreacyjnych – zwiększenie dostępności przestrzeni rekreacyjnych dla mieszkańców
by mogli wyjść z domu i zacząć aktynie spędzać czas, zarówno partycypując w jej zagospodarowywaniu Amsterdam, Francja, Londyn, Anglia, Włochy, Warszawa, Kraków
7. Dostępność infrastrukturalna dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – stworzenie Centrów Aktywność
Obywatelskiej – by można było realizować inicjatyw, rozwijać postawy obywatelskie i wspólnie je
realizować,
Francja, Państwa skandynawskie, Włochy – Katowice, Gliwice, Kraków, Gdańsk,
Wielkopolskie województwo.
Dodatkowo szerzej przeanalizowano 3 problemy i rozwiązania mogące przynieść jak najwięcej efektów.
Dodatkowo te propozycje rozwiązań były już testowane i część z nich jest dalej wykorzystywane.
1. Projekt „System monitorowania zasobów medycznych dla ratownictwa zintegrowanego i systemu
powiadamiania ratunkowego podczas działań rutynowych oraz na potrzeby zarządzania kryzysowego
w państwie” obejmował stworzenie teleinformatycznego systemu łączności pomiędzy Centrum Zarządzającym
np. Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) a szpitalami lub/i Szpitalnymi Oddziałami Ratunkowymi
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(SOR). System zapewnia bieżące monitorowanie danych o ich zasobach medycznych, o stanie gotowości
operacyjnej (ocenianej na podstawie danych o dostępnych zasobach m.in. łóżek, zespołów operacyjnych), a
także danych statystycznych dotyczących stanu tych zasobów z uwzględnieniem specjalizacji i specyfiki
oddziałów szpitalnych i klinik. Proponowane rozwiązanie jest korzystne ze względu na:
- zminimalizowanie cierpień poszkodowanych i chorych oraz przypadków śmierci, które są wynikiem
opóźnienia dotarcia do specjalistycznej opieki medycznej
- optymalizację wykorzystania zasobów medycznych (w tym wolnych miejsc szpitalnych) w zależności od
charakteru aktualnych potrzeb, a w szczególności od rodzaju wypadku, zdarzenia losowego bądź kryzysowego
- skrócenie czasu reakcji i decyzji osób i instytucji zarządzających (począwszy od dyspozytora CPR po sztaby
kryzysowe)
- efektywne wykorzystanie posiadanych sił i środków ratownictwa medycznego.
W ramach projektu przeanalizowano funkcjonowanie Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na
terenie województw mazowieckiego i świętokrzyskiego, a także dokonano analizy dotychczas funkcjonującego
systemu określania wolnych łóżek (miejsc) i gotowości operacyjnej w SOR i innych oddziałach szpitalnych.
Rezultatem projektu było, m.in. stworzenie demonstratora projektu informatycznego zapewniającego wparcie
użytkownikom na następujących płaszczyznach:
- Oddział szpitalny, np. Szpitalny Oddział Ratunkowy – poprzez funkcjonalność umożliwiają zarządzanie
wykorzystaniem łóżek, medycznej aparatury diagnostycznej czy bloków operacyjnych oraz ich rezerwacji
- Szpital – poprzez funkcjonalność zapewniającą raportowanie i określanie trendów wykorzystania zasobów dla
administracji szpitala
- Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego – poprzez funkcjonalność wyszukiwania, rezerwowania
zasobów w dowolnej jednostce medycznej wraz mechanizmem obsługi powiadomień.
Jednak wdrożenie systemu wymagało by włączenia przynajmniej większości jednostek, nieliczne jednostki były
zainteresowane wdrożeniem wyników pilotażu, niestety brak odgórnej decyzji spowodował, że zaniechano
dalszego wdrażania. Plany są dalej aktualne i czekają na reakcję władz.
2. W zakresie tematów zdrowia należy zauważyć wzrost zainteresowania usługami zdrowotnymi, zarówno
o profilu leczniczym (turystyka medyczna) jak i prewencyjnym SPA&wellness a także uzdrowiskowym.
Zauważa się że coraz młodsi ludzie korzystają z usług lecznictwa sanatoryjnego, rośnie świadomość społeczna
w zakresie zdrowego stylu życia. Jednocześnie ciekawym trendem są usługi prozdrowotne świadczone głównie
przez gospodarstwa agroturystyczne, które coraz częściej oferują usługi skupione na walorach zdrowotnych.
Elementy medycyny ludowej, joga hormonalna czy żywność bioaktywna, a także oferta dedykowana
konkretnym problemom, np. uzależnienia od Internetu czy odchudzanie to nowe trendy rozwoju oferty
prozdrowotnej, a której mogą skorzystać mieszkańcy Kielc. Dodatkowo w ramach tego obszaru zauważalne jest
powiazanie z osobami w wieku senioralnym, zwieszeniem liczebności tej grupy społecznej oraz możliwości
stworzenia i rozwju tzw. Srebrnej gospodarki.
3. Barcampy to spotkania po tzw. godzinach osób z określonej grupy np. branży IT, lub kobiet aktywnych.
Najczęściej odbywają się one w klubach lub pubach, pod koniec tygodnia w godzinach wieczornych.
W pierwszej części prezentują się np. firmy wprowadzające na rynek nowy produkt, usługę lub rozwiązanie dla
branży, mogą to także być spotkania motywacyjne np. jak moja firma osiągnęła sukces itp. Jest to zazwyczaj 3-5
wystąpień ok. 20 min, a następnie każdy może zadać pytanie publicznie lub w bezpośredniej rozmowie.
W trakcie odbywają się konkursy z nagrodami od sponsorów, którzy w drugiej części sponsorują np. piwo, pizze
itp. Jest to miejsce spotkań ludzi twórczych, kreatywnych, skupionych wokół jakiejś idei. Jest to ciekawy model
współpracy, budowania zaangażowania, identyfikacji miejscem czy wspólnymi problemami poznania potrzeb
określonej grupy społecznej. Model można przystosować dla każdej z grup.
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4. Ciekawą inicjatywą integracji społeczności był oddolny pomysł spotkań skupionych wokół rozmów w języku
angielskim. Idea jest prosta „rozmawiamy po angielsku”. Społeczność „The group” na FB liczy ok 500 osób, są
tam osoby z różnych krajów, które w Kielcach przebywały głównie na wymianie Erasmusa ale także pracując w
naszym mieście. Do grupy należą także osoby z Kielc, które także pomagają osobom z zagranicy. Grupa spotyka
się od około 5 lat, nie jest finansowana z żadnych środków, jest to grupa przyjaciół.
Jest to ekonomiczny sposób uczenia się, trenowania umiejętności lingwistycznych.
V. Proponowane możliwe kierunki działań w celu:
- zminimalizowania skutków wynikających ze zidentyfikowanych problemów
- zminimalizowania/zniwelowania przyczyn powodujących zidentyfikowane problemy

Problemy

Zbyt mała dostępność żłobków

Zbyt mała dostępność przedszkoli

Zbyt mała liczebność szkół
zawodowych

Zbyt małe zainteresowanie
absolwentów gimnazjów
kształceniem w ramach
szkolnictwa zawodowego

Zbyt mała dostępność placów
zabaw

Zbyt mała dostępność siłowni
miejskich

Możliwości w zakresie
minimalizacji przyczyn
problemu

Możliwości w zakresie
minimalizacji skutków problemu

Wzrost zaangażowania samorządu
w tworzenie żłobków, lub
mniejszych oddziałów z większą
dostępnością dla dzieci,
współfinansowanie już istniejących
prywatnych placówek
Wzrost zaangażowania samorządu
w tworzenie przedszkoli, lub
mniejszych oddziałów z większą
dostępnością dla dzieci,
współfinansowanie już istniejących
prywatnych placówek
Wzrost zaangażowania samorządu
w tworzenie szkół zawodowych o
profilach poszukiwanych
zawodach na rynku pracy. Większa
promocja o korzyściach tych szkół.
Intensywna promocja szkolnictwa
zawodowego
Wprowadzenie profesjonalnego
doradztwa zawodowego na
poziomie podstawówki i podstaw
pośrednictwa pracy gimnazjum.
Większa promocja o korzyściach
tych szkół.
Zwiększenie nakładów
finansowych na budowę placów
zabaw, wprowadzenie większych
narzędzi pracy dla NGO, np.
Inicjatywy uchwałodawcze, itp. ,
Edukacja rodziców w zakresie
animacji czasu wolnego dzieci.

Większa elastyczność czasu pracy,
godzenie życia zawodowego z
rodzinnym, podniesienie poziomu
statusu społecznego rodzin

Zwiększenie nakładów
finansowych na budowę siłowni
miejskich. Edukacja mieszkańców

Zwiększenie aktywności
dzieci/osób dorosłych, większe
zaangażowanie osób w dbanie o

Większa elastyczność czasu pracy,
godzenie życia zawodowego z
rodzinnym, podniesienie poziomu
statusu społecznego rodzin,
nabywanie kompetencji
społecznych u dzieci
Nabywanie zawodów przez osoby
bezrobotne, niskowykwalifikowane
w zawodach poszukiwanych przez
pracodawców.
Pomoc osobom bezrobotnym w
nabywaniu nowych kwalifikacji,
zmiany oświatowe w
przygotowywaniu młodzieży
skutkujące większą świadomością
pro-zawodową i możliwością
otrzymania pracy.
Zwiększenie aktywności dzieci,
większe zaangażowanie rodziców
w dbanie o place zabaw.
Zwiększenie integracji osób w
najbliższym otoczeniu
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Zbyt mała dostępność miejsc
zielonych rekreacyjnych

Brak świadomości czy w
miejscach publicznych, m.in.: w
urzędach usprawnień dla ludzi
niedosłyszących, niedowidzących

Zbyt mało zajęć sportowych dla
dzieci we wczesnej fazie rozwoju

Kielc z zakresu możliwości
aktywności fizycznej przy
wykorzystaniu istniejącej
infrastruktury, dodatkowo
zwiększenie nakładów na edukacje
mieszkańców na możliwości
pozyskiwani środków publicznych
z innych źródeł.
Zwiększenie nakładów
finansowych na budowę takich
miejsc, udostępnienie informacji
przez Miasto o posiadaniu w
sowich zasobach miejsc gdzie
można takie tereny zaadaptować,
dodatkowo można wprowadzić
innowacyjne podejście –
udostępnić taki teren by np. grupa
inicjatywna sama go
zagospodarowała tematycznie(np.
recykling metoda na wspólne
miejsce).
Większa promocja i kampania
informacyjna o posiadanych
udogodnieniach w Instytucjach
Państwowych. Uwrażliwienie
przedstawicieli urzędów na
potrzeby wprowadzania
usprawnień dla osób z dysfunkcją
słuchu i wzroku.
Zmniejszenie barier dostępności
dla osób z dysfunkcją słuchu i
wzroku, poprzez zastosowanie
prostych rozwiązań- tabliczek z
większymi literkami lub w
kontrastowych kolorach,
przeszkolenia 1-2 pracowników z
języka migowego.
Zwiększenie nacisku na
aktywność fizyczna dzieci, np. w
postaci zajęć pozalekcyjnych.

Zbyt mało informacji oraz miejsc
gdzie można pozyskać wiedzę o
możliwościach w dostępności
specjalistycznych usługach
medycznych

Usprawnienie bazy danych o
dostępności do usług medycznych
specjalistycznych we współpracy z
lokalnych NFZ.

Brak miejsc gdzie w urzędach dla
osoby zagrodzone wykluczeniem,
wykluczone społecznie w tym
osoby starsze i matki z dziećmi
mogłyby zostawić dzieci lub osoby
zależne pod opieką podczas
dokonywania spraw urzędowych

Stworzenie miejsc gdzie dzieci
mogłyby się bawić podczas gdy
opiekun załatwia sprawy w
urzędzie.
Wprowadzenie godzin elastycznej
pracy by można było swoje sprawy
załatwić.

siłownie. Zwiększenie integracji
osób w najbliższym otoczeniu,
połączenie siłowni z placami
zabaw, wpłynie korzystnie na
aktywne spędzanie wspólnego
czasu dzieci, młodzieży i
dorosłych.
Zmniejszenie alienacja
społeczeństwa, potencjalnie
zwiększenie nawiązywanie więzi w
najbliższym otoczeniu,
zwiększenie aktywności
mieszańców zarówno społecznej a
przede wszystkim prozdrowotnej.

Zwiększenie dostępności urzędów
dla mieszkańców/petentów.

Zmniejszenie deformacji w
kształtowaniu postawy w rozwoju
dzieci, zmniejszenie ryzyka
występowania wad postawy.
Zmniejszenie kolejek oczekujących
na wizytę, zmniejszenie %
wskaźnika śmiertelność
mieszkańców, zmniejszenie liczby
osób chorujących i źle leczonych.

Terminowe wykonywanie swoich
zobowiązań obywatelskich,
zwiększenie płynności pracy w
urzędach.
Zwiększenie dostępności urzędów
dla mieszkańców/petentów.
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Bark możliwości opieki nad
osobami zależnymi dla ich
opiekunów by mogli zrobić
najprostsze czynności w domu,
wokół własnej osoby czy na
zewnątrz
Brak miejsca gdzie społeczeństwo
( organizacje pozarządowe, osoby
fizycznych, grupy inicjatywne)
mogłoby realizować pomysły
majce wpływ na rozwój społeczno
– gospodarczy.
Brak dostępności do szybkich
rozwiań dla osób chorych,
starszych

Zwiększenie środków w ramach
placówek podlegających UM na
tzw opiekę wytchnieniowej dla
opiekunów osób zależnych – oraz
uproszczenia procedury jej
wprowadzania.
Stworzenie miejsca gdzie
bezpłatnie NGO, osoby fizyczne
mogłyby przyjść spotkać się z
innymi osobami i by próbować
rozwijać sektor obywatelski

Zmniejszenie niezadowolenia
mieszkańców, zwiększenie % osób
które swoje zadania – tzn opieka
będą wykonywać niedokładnie,
większa frustracja mieszkańców.

Propozycja – stworzenie tzw
koperty życia – opisującej aktualny
stan pacjenta, rodzaj oraz schemat
przyjmowania leków, kontakt do
lekarza prowadzącego oraz
aktualne badania. zwiększenie
środków na promocję znaczenia
szybkiej reakcji w sytuacjach
zagrażających życiu.

Zmniejszenie śmiertelności
mieszkańców, zmniejszenie
kosztów na służbę zdrowia,
zmniejszenie czasu proces
diagnozowania chorób, oraz
możliwości wykonania jak
najszybszego rozwiązania, reakcji.

Wzrost zaangażowania
społecznego w społeczeństwo
obywatelskie, tworzenie nowych
inicjatyw obywatelskich, większa
integracja sektora i osób.

Źródło: opracowanie własne.
W tabeli powyżej zestawiono proponowane możliwe kierunki działań mające na celu minimalizację
skutków wynikających ze zidentyfikowanych problemów, a także minimalizację przyczyn powodujących
zidentyfikowane problemy.

6. Analiza proponowanych rozwiązań w kontekście istniejących dokumentów/planów strategicznych
Przy opracowaniu diagnozy wykorzystujemy głównie:
 Strategia rozwoju Miasta Kielce do roku 2020,
 dane statystyczne,
 sondaże i badania naukowe
 ankiety przeprowadzone w trakcie projektu.
Możliwości w zakresie minimalizacji przyczyn i skutków zidentyfikowanych problemów,
w poruszanych analizowanych obszarach maja odniesienie w Strategii rozwoju Miasta Kielce do roku 2020,
danych statystycznych dotyczących miasta Kielce, sondażach i badaniach naukowych, debatach, lekcjach
obywatelskich, ankietach przeprowadzonych w trakcie projektu a przede wszystkim spotkaniach
z mieszkańcami.
Wszystkie analizowane zagadnienia tematyczne mają swoje umocowanie w celach strategicznych
i operacyjnych w aktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta Kielce na lata 2014-2020, oraz maja możliwość ich
zrealizowania powołując się poniższe cele:
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Cel strategiczny I
Kielce przyjazne dla mieszkańców
Cel operacyjny 1.Rozwój oferty kulturalnej miasta tak, aby była dostępna dla różnych grup społecznych
Cel operacyjny 2. Rozwój oferty edukacyjnej i sportowej, w tym poprawa infrastruktury
Cel strategiczny II:
Kielce atrakcyjne dla biznesu, osób przedsiębiorczych i kreatywnych
Cel operacyjny 2. Wykorzystanie potencjału turystycznego i rekreacyjnego Kielc.
Cel strategiczny III: Zielone i czyste Kielce
Cel operacyjny 2. Ochrona

i promocja walorów przyrodniczych Kielc oraz rozbudowa strefy

rekreacyjnej bazującej na atrakcyjności przyrodniczej miasta
Cel strategiczny IV: Kielce nowocześnie zarządzane
Cel operacyjny 3.: Poprawa jakości usług publicznych

Zakończenie.
Niniejszy Raport dla lokalnej diagnozy obszaru problemowego został przedstawiony Radnym na
posiedzeniu Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta w dniu 12 Września 2017r., natomiast po
zakończeniu działań Grupy Roboczej ds. zdrowia Publicznego i Niepełnosprawności zostanie przekazany do
Fundacji Pestka oraz złożony w ostatecznej wersji Radnym Kieleckiem.
W toku prowadzonych spotkań z mieszkańcami, debat, lekcji obywatelskich, spotkań zespołów
roboczych powzięto inicjatywę prowadzenia monitorowania analizowanych problemów zdiagnozowanych
w niniejszym Raporcie.
Diagnozowanie problemów społecznych jest podstawą każdego działania służącego rozwiązywaniu
problemów ludzi, a co za tym idzie – lepszemu zaspokajaniu ich potrzeb i poprawie jakości ich życia. Diagnoza
została również uwzględniona jako istotny element standardów współpracy w zakresie realizacji usług
użyteczności publicznej rekomendowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Tylko takie
podejście pozwala właściwie zdiagnozować najważniejsze problemy i eliminować różnego rodzaju deficyty.
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