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Obowiązek posiadania lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, wynika z przepisów art. 19
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, gdzie do zadań własnych powiatu należy posiadanie
lokalnej strategii. Uchwałą Nr 157/XXV/2004 z dnia 28.12.2004 r. Rada Powiatu we Wrześni, wypełniając
obowiązek ustawowy przyjęła strategię do realizacji na lata 2004 – 2015. Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych jest systemowym sposobem zajmowania się problemami osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, wyznacza kierunki polityki społecznej i prowadzone w tym zakresie działania.
Strategia zakłada się, iż osiąganie założonych w niej celów, odbywać się będzie przy wykorzystaniu
stworzonego w naszym powiecie systemu pomocy społecznej i przy współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Metodologiczną podstawą analizy strategicznej była analiza SWOT,
Pracując w oparciu o tę metodologię określona została wizja powiatu, obszary problemowe dla
których sformułowane zostały cele strategiczne i operacyjne oraz zadania powiatu w zakresie
rozwiązywania problemów społecznych.
Na podstawie określonego zbioru zadań można opracować bardziej szczegółowe programy i plany,
których realizacja będzie niezbędna dla rozwiązywania problemów społecznych powiatu.
Należy podkreślić, że strategia jest tylko narzędziem zarządzania o charakterze doradczym oraz
diagnostyczno – strategicznym, nie ma zaś mocy decyzyjnej.
Wizja Strategii:
Ukształtowanie sprawnego systemu polityki społecznej w ramach
nowoczesnego modelu pomocy
społecznej zarówno instytucjonalnej, jak i pozarządowej
Obszary Problemowe:
1. Marginalizacja grup społecznych.
Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu grup
poprzez budowę zintegrowanego systemu pomocy i wsparcia
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2. Długotrwałe bezrobocie
Utworzenie systemu przeciwdziałania
długotrwałego bezrobocia wśród świadczeniobiorców pomocy społecznej.
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3. Niepełnosprawni i starsi
Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w
życiu społecznym i zawodowym.
































4. Kryzys rodziny
































Utworzenie systemu wsparcia rodziny w jej prawdziwym funkcjonowaniu.

5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Organizacje pozarządowe i administracja publiczna partnerami w realizacji
zadań pomocy społecznej.
































Ocenę realizacji strategii dokonał zespół powołany przez Starostę Wrzesińskiego w składzie:
1. Wojciech Mól – Dyrektor PCPR we Wrześni – Przewodniczący
2. Teresa Waszak – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu we Wrześni
3. Henryka Waligóra – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
4. Bożena Nowacka – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu
5. Jan Sznura – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia
6. Magdalena Zając – Dyrektor Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
7. Eugeniusz Wiśniewski – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
8. Zbigniew Dworczak – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wrześni
9. Józef Jesiołowski – Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

