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1. Główne problemy społeczne w środowisku lokalnym (analiza 

danych zastanych). 

1.1. Powiat kętrzyński.  
Powiat kętrzyński położony jest w północnej części województwa 

warmińsko-mazurskiego, graniczy z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej – 

od strony północnej. Powiat kętrzyński zajmuje powierzchnię 1.213 km
2 

(121.299 ha) 

co stanowi 5,01% powierzchni województwa i 0,38% powierzchni kraju. W 2019 roku 

zamieszkany był przez 62.283 osoby (4,38% ludności województwa i 0,16% ludności 

kraju). Powiat tworzy 6 gmin: gmina miejska (Kętrzyn), dwie gminy miejsko-wiejskie 

(Korsze i Reszel) oraz 3 gminy wiejskie (Barciany,  Kętrzyn  i  Srokowo).  Pod  

względem powierzchni  największą  gminą  powiatu  jest gmina Barciany, a pod 

względem liczby mieszkańców miasto Kętrzyn. 

 

Tabela 1 Powierzchnia i ludność gmin Powiatu Kętrzyńskiego w 2019 roku 

 

Jednostka 

 

Status 

jednostki 

Powierzchn

ia 

[km2

] 

 

Ludność 

Gęstość 

zaludnienia 

[os/km2

] 

Powiat Kętrzyński Powiat ziemski 1.213 62.28

3 

51 
Kętrzyn Miasto miejska 10 27.05

6 

2.706 
Barciany wiejsk

aaaa 

295 6.109 21 
Kętrzyn wiejsk

aa 

285 8.230 29 
Korsze miejsko-wiejska 250 9.646 33 
Reszel miejsko-wiejska 179 7.488 42 
Srokowo wiejsk

a 

194 3.754 19 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS i Raportu o stanie Powiatu 

Kętrzyńskiego w roku 2019 

 

Sieć osadniczą powiatu kętrzyńskiego tworzy 313 jednostek osadniczych 

podzielonych na 99 sołectw i 3 miasta. Siedzibą władz powiatu jest miasto Kętrzyn – 

centrum życia społeczno- kulturalnego i gospodarczego. Jest ono oddalone od 

Olsztyna o około 85 km i 250 km od Warszawy. 
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Powierzchnia 1.213 km
2 

– stawia Powiat Kętrzyński na 8 miejscu w gronie powiatów 

ziemskich województwa warmińsko-mazurskiego. Ze względu na liczbę mieszkańców – 

ponad 62 tys. – powiat  kętrzyński  jest  9  najbardziej  zaludnionym  powiatem  województwa.  

Na  realizację swoich zadań, Powiat Kętrzyński dysponuje dochodami w wysokości ponad 84 

mln zł rocznie (2019 r.). Po stronie wydatków największe kwoty przeznaczane są na oświatę         

i opiekę wychowawczą,  pomoc  społeczną  i  ochronę  zdrowia  oraz  drogi  powiatowe.  Do  

zakresu działania samorządu powiatowego należą m.in. sprawy edukacji publicznej, promocji 

i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, dróg publicznych, ochrony środowiska i przyrody, 

porządku publicznego i bezpieczeństwa, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji 

lokalnego rynku pracy. 

 

1.2. Demografia mieszkańców  
 

W Powiecie Kętrzyńskim od kilkunastu lat zachodzą intensywne procesy 

demograficzne, które silnie wpływają na jego rozwój przestrzenny, społeczny i gospodarczy. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na 31.12.2019 r.) Powiat Kętrzyński 

zamieszkiwały 62.283 osoby, w  tym: 31.754 kobiety oraz 30.529 mężczyzn. w  ciągu 6 

lat w stosunku do 2014 r., ludność Powiatu Kętrzyńskiego zmniejszyła się o 2.757 osób. 

w związku z systematycznym spadkiem liczby ludności, gęstość zaludnienia w Powiecie 
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Kętrzyńskim zmalała w badanym okresie z 54 do 51 osób na km2. Największy odpływ 

mieszkańców zanotowała gmina Barciany (ponad 7%) a najmniejszy gmina wiejska Kętrzyn 

(około 3%). 

 

Liczba ludności i gęstość zaludnienia w Powiecie Kętrzyńskim w latach 2014-2020 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Ogółem 65.040 64.450 63.969 63.470 62.924 62.283 
Mężczyźni 32.001 31.705 31.441 31.156 30.833 30.529 
Kobiety 33.039 32.745 32.528 32.314 32.091 31.754 
Gęstość zaludnienia 

[os/km2] 

54 53 53 52 52 51 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

Liczba urodzeń żywych w Powiecie Kętrzyńskim od 2014 roku 

systematycznie maleje. w 2019 roku urodziło się o 165 dzieci mniej niż w 2014 

roku. Liczba zgonów w Powiecie Kętrzyńskim w badanym okresie pozostawała na 

podobnym poziomie (z niewielkimi wahaniami). Taka sytuacja jest 

z demograficznego punktu widzenia bardzo niekorzystna. Przewaga zgonów nad 

urodzeniami oznacza ujemny przyrost naturalny 9 (-4,65 na 1000 osób). Do zjawisk 

pozytywnych w latach 2014-2019 zaliczyć należy zwiększenie się dzietności kobiet 

(liczby dzieci przypadających na kobietę w wieku prokreacyjnym) z 1,283 w 2014 r. 

do 1,322 w 2019 r. Niestety stan ten ciągle nie jest satysfakcjonujący, ponieważ 

nie zapewnia tzw. Prostej zastępowalności pokoleń, która występuje, gdy dzietność 

kobiet kształtuje się na poziomie co najmniej 2,1. 

Obecny rozwój demograficzny wskazuje, że coraz szybciej postępować będzie 

starzenie się społeczeństwa. w latach 2010-2020 w wiek emerytalny weszli 

mieszkańcy urodzeni w powojennym wyżu demograficznym z lat 50. w powiecie 

wydłuża się długość oczekiwanego trwania życia. Obecnie mieszkaniec Powiatu 

Kętrzyńskiego średnio dożywa 77 lat (kobiety - 81 lat, mężczyźni - 73 lata). 

Pod względem struktury płci w Powiecie Kętrzyńskim przeważają kobiety. 

Wskaźnik feminizacji (liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn) w 2019 r. wyniósł 

104 i jest zbliżony do sytuacji w całym kraju. w 2019 r. w powiecie urodziło się więcej 

chłopców niż dziewczynek (o 6%). w grupach wiekowych do 49 lat przeważają 

mężczyźni. w starszych grupach wiekowych, widoczna jest znaczna przewaga kobiet 

nad mężczyznami. 
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W Powiecie Kętrzyńskim duży udział w populacji stanowią dzieci i młodzież. Jest to 

sytuacja pożądana, ponieważ zapewnia względną zastępowalność pokoleń. Z uwagi na 

wydłużanie się przeciętnego trwania życia należy spodziewać się w najbliższych latach, 

również w Powiecie Kętrzyńskim, stałego wzrostu liczby osób starszych. W ostatnich 

dziesięciu latach liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym maleje. Ma to z pewnością 

związek ze spadającą liczbą urodzeń. Liczba osób w wieku produkcyjnym także spada. Z kolei 

grupa osób w wieku poprodukcyjnym systematycznie powiększa się. Te informacje oraz fakt, 

że w przyszłości grupa osób w wieku poprodukcyjnym będzie licznie zasilana przez grono 

osób znajdujących się aktualnie w wieku produkcyjnym, świadczy o tym, że prognozy 

demograficzne dla Powiatu Kętrzyńskiego wyglądają mało korzystnie. Jest to sytuacja 

identyczna z sytuacją kraju. Z pewnością powyższe tendencje będą wymagały przystosowania 

usług społecznych do potrzeb seniorów. 

Liczba ludności w powiecie w wieku przedprodukcyjnym, w latach 2014-2019, spadła 

o 800 osób czyli o ponad 7%. Największy spadek zanotowano w gminie Srokowo (ponad 16%) 

a najmniejszy w  mieście Kętrzyn (niecały 1%). W  żadnej z  gmin liczba ludności w  tej 

grupie wiekowej nie wzrasta. Od 2014 roku grono mieszkańców powiatu w wieku 

produkcyjnym zmniejszyło się o 3.844 osoby – czyli o ponad 9%. We wszystkich gminach 

powiatu notuje się spadek liczby mieszkańców w tym przedziale wiekowym. Największy 

nastąpił w mieście Kętrzyn (ponad 10%) a  najmniejszy w  gminie Kętrzyn (około 4%). 

Inaczej sytuacja wygląda z liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym. W tym przypadku 

zanotowano wzrost o 1.887 osób (ponad 16%). Największa liczba seniorów przybyła 

w mieście Kętrzyn (wzrost o prawie 19%). Wskaźnik obciążenia ekonomicznego ludności 

(liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym) w Powiecie 

Kętrzyńskim w latach 2014-2019 wzrósł z 28,1 (2014 r.) do 35,9 (2019 r.). Opracowana 

w  2017 r. przez Główny Urząd Statystyczny „Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030” 

wskazuje, że w najbliższych latach na terenie Powiatu Kętrzyńskiego zachodzić będą 

intensywne procesy demograficzne, które prowadzić będą do dalszego spadku liczby 

mieszkańców powiatu. 
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Liczba ludności ogółem oraz w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym 

i poprodukcyjnym w Powiecie Kętrzyńskim w 2019 r. i 2030 r. - prognoza 

 

Ludność w wieku 2019 2030 Różnica [%] 
Przedprodukcyjnym 10.526 8.570 -18,58% 
Produkcyjnym 38.094 31.320 -17,78% 
Poprodukcyjnym 13.663 16.483 +20,64% 
Razem 62.283 56.373 -9,49% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

Według prognozy GUS na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego należy spodziewać się: 

− zmniejszenia liczby ludności (w stosunku do roku 2019) o 5.910 osób (o 9,49%); 

− spadku liczby ludności w Powiecie w wieku przedprodukcyjnym (o 18,58%) 

i produkcyjnym (o 17,78%); 

− wzrostu udziału w populacji osób w wieku poprodukcyjnym (o 20,64%. 

 

Analiza demograficzna Powiatu Kętrzyńskiego pozwala na wysunięcie wniosku, że 

najsłabszymi stronami demografii powiatu są m.in.: 

− zmniejszający się poziom urodzeń; 

− zmniejszający się udział ludności w wieku produkcyjnym, 

− ujemny przyrost naturalny; 

− ujemne saldo migracji; 

− niekorzystne prognozy demograficzne na kolejne 10 lat. 

Niekorzystnym pod względem demograficznym zjawiskiem, mogącym silniej 

niż dotąd uwidocznić się w najbliższych latach w Powiecie Kętrzyńskim, jest starzenie 

się społeczeństwa, czyli wzrost udziału ludzi starszych w ogólnej populacji powiatu 

(z 21,9 % w 2019 r. do 29,2% w 2030 r.). 

 

1.3. Bezrobocie, ubóstwo  

 

Powiat Kętrzyński zaliczany jest do regionów kraju o wysokim poziomie 

bezrobocia. Na koniec 2019 r. stopa bezrobocia w  Powiecie Kętrzyńskim wynosiła 

zaledwie 17,7%. Na szczęście w ostatnich latach utrzymuję się tendencja spadkowa 

poziomu bezrobocia. Jest to zapewne wynik rozwoju społeczno-gospodarczego 
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powiatu jak i poprawiającej się sytuacji w kraju. Rok 2019 przyniósł dalszą poprawę 

sytuacji zarówno na krajowym, wojewódzkim, jak i  lokalnym rynku pracy. 

Z analizy danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że zapoczątkowany 

jesienią 2008 roku trend wzrostowy bezrobocia rejestrowanego zakończył się w roku 2013. 

Od tego czasu widoczny jest już trend malejący. Stopa bezrobocia w kraju spadła z  13,4% 

(2013) do 5,2% (XII.2019), w województwie warmińsko-mazurskim z 21,6% (2013) do 9,0% 

(XII.2019), a w Powiecie Kętrzyńskim z 31,1% (2013) do 17,7% (XII.2019). Powyższa 

tendencja jest potwierdzeniem ogólnej poprawy koniunktury w Polsce, tj. wzrostu liczby 

pracujących, wzrostu PKB, a także efektem wprowadzonych zmian w zakresie aktywnej 

polityki rynku pracy. Ożywienie gospodarcze sprzyjało wzrostowi konsumpcji, a dobra 

pogoda jesienią – pracom budowlanym oraz drogowym. Przyczyną spadku bezrobocia są 

również czynniki demograficzne. Na rynek pracy weszły roczniki niżu demograficznego. 

Znalazło to odzwierciedlenie między innymi w rejestrowanym bezrobociu osób do 30 roku 

życia w Powiecie Kętrzyńskim. 

Jak wynika ze sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie (2020), 

aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie należy uznać za pozytywną a przede wszystkim 

stabilną. Na koniec września 2020 roku w Powiecie Kętrzyńskim pozostawało 

zarejestrowanych 3.465 bezrobotnych. Wśród bezrobotnych większą liczebnie grupą były 

kobiety (1.778) – 51% ogółu zarejestrowanych osób. W porównaniu do danych z końca 2014 

r., liczba osób bezrobotnych uległa wyraźnemu zmniejszeniu. Spadek liczby bezrobotnych 

w liczbach bezwzględnych wyniósł aż 2.841 co stanowi spadek na poziomie 46%. 

Poprawiająca się sytuacja na rynku pracy niestety została wstrzymana przez wybuch 

pandemii COVID-19 w I kwartale 2020 roku. Przypuszcza się, że sytuacja przedsiębiorców 

znacznie się pogorszy. Jednakże trudno jest na chwilę obecną przewidzieć skutki 

spowodowane zamrożeniem gospodarki. Koniec roku 2019 przyniósł dla Powiatu 

Kętrzyńskiego wzrost poziomu bezrobocia. Został on podyktowany grupowymi 

zwolnieniami pracowników, ł ącznie z końcem roku 2019 pracę straciło 155 osób. 

Mimo poprawiającej się sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kętrzyńskim, 

szczegółowe dane dotyczące bezrobocia wykazują, iż od kilku lat najliczniejszą grupę 

bezrobotnych stanowią osoby długotrwale bezrobotne. We wrześniu 2020 roku stanowili oni 

ponad 57% ogółu osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie.  
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Od kilku lat najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią ludzie młodzi, 

w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat. Stanowią oni około 27% ogółu osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w Powiecie. Osoby w wieku 35-44, stanowią średnio 

około 23% ogółu bezrobotnych.  

W 2019 r. w  strukturze bezrobotnych w  powiecie według wykształcenia, 

dominowały osoby z wykształceniem gimnazjalnym oraz niższym (35%%), następnie 

zasadniczym zawodowym (28%) oraz policealnym i średnim zawodnym (21%). Osoby 

z wykształceniem średnim stanowiły 9% a wyższym 8% wszystkich bezrobotnych 

w Powiecie Kętrzyńskim. W ostatnich latach można zauważyć wzrost udziału 

bezrobotnych z wykształceniem wyższym. 

Ocenę stanu i struktury rynku pracy w Powiecie Kętrzyńskim umożliwia analiza 

zawodów deficytowych i nadwyżkowych, dokonywana rokrocznie przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Kętrzynie. Celem monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych 

jest określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo-

kwalifikacyjnej na powiatowym rynku pracy, a przede wszystkim: 

− stworzenie bazy informacyjnej dla przewidywania struktur zawodowo- 

kwalifikacyjnych; 

− określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych dla zapewnienia spójności 

z potrzebami rynku pracy; 

− korekta poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego na poziomie 

ponadgimnazjalnym i wyższym; 

− usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów oraz kwalifikacji 

deficytowych i nadwyżkowych na lokalnych rynkach pracy; 

− ułatwienie realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób długotrwale 

bezrobotnych w celu promowania ich ponownego zatrudnienia. 

Jak wynika z Raportu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, 

w 2019 r. dla Powiatu Kętrzyńskiego istnieje szeroka grupa zawodów, które z punktu 

widzenia pracodawców są szczególnie pożądane, a w których występują wyraźne 

deficyty. w 2019 roku w Powiecie Kętrzyńskim największy deficyt zawodów był 

w grupach zawodów t.j. – kierowcy operatorzy wózków jezdniowych, operatorzy sprzętu 

robót ziemnych i urządzeń pokrewnych, księgowi, psycholodzy i pokrewnie, dealerzy 
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i maklerzy aktywów finansowych, operatorzy maszyn i  urządzeń do produkcji 

i  przetwórstwa metali oraz specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi. 

Kluczową instytucją rynku pracy na terenie Powiatu Kętrzyńskiego jest Powiatowy 

Urząd Pracy w Kętrzynie. Jest to wspólna jednostka Powiatu odpowiedzialna za realizację 

zadań, określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie odpowiedzialny jest za 

realizację działań z zakresu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku. Działania 

Urzędu koncentrują się, zarówno na bezpośrednim wsparciu bezrobotnych poszukujących 

pracy oraz udzielaniu pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników.  

 

1.4. Pomoc społeczna, rodzina  

 

Pomoc społeczna to według ustawy z dnia 12 marca 2004 r. instytucja polityki społecznej, 

mająca na celu pomoc osobom i  rodzinom w  przezwyciężaniu trudnych sytuacji 

życiowych i doprowadzenie do usamodzielnienia. Pomoc społeczną w Polsce organizują 

organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując na zasadzie partnerstwa 

z organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami 

fizycznymi i prawnymi. Zadania dotyczące pomocy społecznej w Powiecie Kętrzyńskim 

realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Pomoc społeczna polega w szczególności na: 

przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu 

i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących 

zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających 

z rozeznanych potrzeb społecznych oraz rozwijaniu nowych form pomocy społecznej 

i  samopomocy. Na poziomie powiatu zadania własne i  zadania z  zakresu administracji 

rządowej zapisane w ustawach m.in. o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i zadania powiatu z zakresu 

rehabilitacji społecznej realizuje PCPR. Środki finansowe na realizację tych zadań 

pochodzą przede wszystkim ze środków własnych powiatu, z dochodów własnych gmin, 

z dotacji wojewódzkiej oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Skuteczność wykonywania zadań przez te jednostki zależy w  dużym 

stopniu od współpracy z różnymi jednostkami pomocy społecznej oraz partnerami 

społecznymi, a także od wielkości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań 

i  od ilości zatrudnionej i wykwalifikowanej kadry. 
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W powiecie liczba osób korzystających z pomocy społecznej systematycznie 

maleje. Jednak wciąż jest to bardzo duża grupa potrzebujących. Sytuację 

w poszczególnych gminach prezentuje poniższa tabela. 

 

Osoby w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej z pomocy społecznej 

w gminach 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Kętrzyn Miasto 2.667 2.586 2.505 2.068 1.816 
Barciany 1.810 1.540 1.386 1.032 1.158 
Kętrzyn 2.265 2.032 1.943 1.752 1.621 
Korsze 2.573 2.320 2.155 1.922 1.630 
Reszel 1.267 1.217 1.120 942 826 
Srokowo 852 792 683 597 562 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

Podstawowym powodem przyznawania pomocy społecznej w Polsce jest 

ubóstwo. Podobnie jest w Powiecie Kętrzyńskim. Kolejnymi najczęstszymi powodami 

udzielenia pomocy społecznej są bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba 

i niepełnosprawność. Od wielu lat są to cztery dominujące powody przyznawania 

świadczeń z  pomocy społecznej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że osób 

korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej i ciężkiej choroby 

przybywa. Wydaje się, że jest to związane z rosnącą liczbą seniorów. 

Pomoc dziecku i rodzinie skierowana jest głównie na rozwijanie 

i propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, w myśl zapisu ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2011 r. w oparciu o wyżej wymienioną ustawę, 

rozwijanie rodzinnych form pieczy zastępczej (Rodzinne Domy Dziecka, rodziny 

zastępcze: spokrewnione, niezawodowe oraz zawodowe), rozszerzenie działań 

wspierających istniejące rodziny zastępcze (np. pomoc prawna, socjalna, poradnictwo 

psychologiczne), jak i propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego są zadaniami 

powiatu. w 2019 roku Powiat Kętrzyński dysponował dwoma placówkami opiekuńczo-

wychowawczymi: 

− Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu – placówka socjalizacyjna z 30 miejscami; 

− Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie z  14 miejscami, z  tego 6 miejsc 

socjalizacyjnych oraz 8 miejsc interwencyjnych. 
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Nieocenioną rolę w opiece nad dziećmi pełnią rodziny zastępcze. Powiat Kętrzyński 

aktywnie wspiera funkcjonowanie tych rodzin, głównie poprzez organizowanie grup 

wsparcia i poradnictwa specjalistycznego. W 2019 roku w  powiecie kętrzyńskim 

utworzono 9  nowych rodzin zastępczych. Do nowych i już istniejących rodzin przyjęto 23 

dzieci. Obserwuje się zatem trend pozytywny, polegający na zwiększeniu liczby rodzin 

zastępczych, również zawodowych. Poza wsparciem finansowym i specjalistycznym rodzin 

zastępczych, PCPR w Kętrzynie organizuje wspólne imprezy okolicznościowe, wyjazdy, 

zajęcia terapeutyczne oraz wypoczynek letni. Na terenie Powiatu Kętrzyńskiego w 2019 r. 

objętych pomocą zostało 69 rodzin zastępczych (w tym 7 rodzin zawodowych), w których 

przebywały 93 dzieci oraz 2 rodzinne dom dziecka, w którym przebywało 13 dzieci. 

Wzmacnianie powiatowego systemu opieki nad dzieckiem widoczne jest we wzroście 

w analizowanym okresie liczby rodzin zastępczych (o 3 w  porównaniu z  rokiem 2014). 

Jednak nie idzie to w parze z liczbą dzieci w rodzinach zastępczych (116 w 2014 roku). 

Drugim kierunkiem działań pomocowych dla rodziny jest interwencja kryzysowa. Na 

terenie powiatu funkcjonuje także Punkt Interwencji Kryzysowej. Zadaniem Punktu jest 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych, kryzysowych sytuacji, których 

nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Punkt jest 

przeznaczony przede wszystkim dla osób doznających przemocy w  rodzinie ale także dla 

osób będących w stanie kryzysu spowodowanego np. zdarzeniem losowym (np. pożar, 

powódź itp.). 

Na terenie powiatu wyodrębniono także Mieszkanie Chronione Treningowe. 

w  mieszkaniu tym może zamieszkiwać jednocześnie 6 osób. Ma ono na celu pomoc 

w integracji ze środowiskiem osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia. 

W 2019 roku utworzono w Kętrzynie Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet 

w Ciąży. 

Ponadto PCPR w Kętrzynie prowadzi bezpłatne poradnictwo specjalistyczne, z którego 

mogą korzystać osoby i  rodziny, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia 

w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. 

 

1.5. Seniorzy  

 

Pomoc osobom starszym wynika z  realizacji zadań ustawy z  2004 r. o  pomocy 

społecznej, gdzie Powiat zobowiązany jest m.in. do prowadzenia i rozwoju infrastruktury 
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domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczania w nich 

skierowanych osób. Starzenie się ludności jest zjawiskiem typowym dla przemian 

demograficznych w Polsce. w roku 2019 Powiat Kętrzyński zamieszkiwały 13.663 

osoby w  wieku poprodukcyjnym, co stanowi 21,94% ogółu ludności. Ta wysoka 

wartość wskaźnika mówi o niekorzystnej sytuacji powiatu pod względem 

demograficznego starzenia się mieszkańców. z uwagi na wysoką dynamikę wzrostu grupy 

osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku w porównaniu do roku 2014, można 

spodziewać się w przyszłości zwiększonego zapotrzebowania na usługi opiekuńcze nad 

osobami starszymi. 

 

1.6. Osoby niepełnosprawne  

 

Podejmowanie przez Powiat Kętrzyński działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych związane jest z realizacją zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na 

podstawie zapisów ustawy, Powiat zobowiązany jest m.in. do podejmowania działań 

zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności, współpracy 

z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych w  zakresie rehabilitacji społecznej (sport, kultura, rekreacja 

i turystyka osób niepełnosprawnych), dofinansowania likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz ponoszenia kosztów 

tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej. 

W Powiecie Kętrzyńskim funkcjonuje także Powiatowy Zespół ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności oraz Zespół do Spraw Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Zespoły te wykonują zadania rządowe wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej. w 2019 roku wydano łącznie 2.295 orzeczeń stwierdzających zaliczenie 

danej osoby do osób niepełnosprawnych. w ramach zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej Powiecie Kętrzyńskim dofinansowano uczestnictwo 

w  turnusach rehabilitacyjnych, sport, kulturę, rekreację i turystykę osób 

niepełnosprawnych oraz koszty działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Dofinansowuje się także zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 

zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych. Wspiera się także 

likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. 
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Na terenie powiatu kętrzyńskiego funkcjonuje 1 dom pomocy społecznej w Kętrzynie. 

Dysponuje on 88 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych. Zapewnia on 

całodobową opiekę nad osobami dorosłymi, które z  różnych względów nie mogą 

funkcjonować w swoich środowiskach rodzinnych. Dom pomocy społecznej zaspokaja 

potrzeby bytowe, terapeutyczne, społeczne i religijne swoich mieszkańców. 

 

1.7. Wnioski 

 

Bardzo istotnym problemem rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego jest wzrost poziomu rozwoju 

społeczno-gospodarczego w obecnej sytuacji, a także w okresie słabszej koniunktury 

gospodarczej oraz po zapowiedziach zmniejszenia się funduszy wsparcia Unii Europejskiej 

(perspektywa 2021-2027). Realizacja Strategii Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego powinna 

iść w kierunku wzmacniania więzi przestrzenno-funkcjonalnych pomiędzy powiatem a jego 

otoczeniem. 

Do zakresu działania Samorządu Powiatowego w myśl ustawy z dnia 8 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym należą przede wszystkim: sprawy edukacji publicznej, promocji 

i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, dróg publicznych, ochrony środowiska i przyrody, 

porządku publicznego i bezpieczeństwa, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji 

lokalnego rynku pracy. Podstawowa funkcja, jaką pełni Powiat wobec mieszkańców, to 

zaspokojenie ich potrzeb w  ramach określonych ustawowo zadań i  kompetencji. Zakres 

ten należy jednak poszerzać o działania o charakterze inicjującym, koordynującym 

i wspierającym. Do szeroko rozumianych zadań Powiatu należą także: 

− modernizowanie i rozwijanie infrastruktury społecznej oraz podnoszenie dostępności 

i jakości usług publicznych (szczególnie edukacyjnych i zdrowotnych, kulturalnych 

sportowo-rekreacyjnych) na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, zgodnie z potrzebami 

i oczekiwaniami mieszkańców; 

− zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rynku pracy, wspieranie rozwoju 

gospodarczego i lokalnych przedsiębiorców; 

− promowanie powiatu jako dobrego miejsca do zamieszkania, edukacji, pracy, 

inwestowania oraz wypoczynku; 

− ochrona, rewitalizacja i popularyzacja zasobów dziedzictwa historycznego oraz kultury 

materialnej i niematerialnej powiatu; 
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− wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych w obszarze świadczenia 

usług administracyjnych dla ludności; 

− współdziałanie z samorządem regionalnym województwa warmińsko-mazurskiego 

w zakresie realizacji zadań o charakterze ponadlokalnym i regionalnym, 

Całościowa analiza przeprowadzonej diagnozy pozwala wnioskować, że 

w najbliższych latach nadal będzie spadać znaczenie formalnego wykształcenia. 

Pracodawcy znacznie większą wagę przywiązywać będą do doświadczenia zawodowego 

i kompetencji miękkich jako najbardziej istotnych w procesie rekrutacji. W kolejnych 

latach dużą rolę ogrywać będzie mobilność zawodowa kandydatów do pracy, staranny 

dobór szkoleń dla osób bezrobotnych oraz nauka w szkołach, uzupełniona o kursy 

pozwalające zdobyć w trakcie nauki dodatkowe kwalifikacje i umiejętności poparte 

certyfikatami. Dlatego LOWE może być ważną alternatywą dla osób na rynku pracy.  

 

2.  Identyfikacja potrzeb edukacyjnych osób dorosłych z grona grup 

docelowych projektu. 
 

2.1 Charakterystyka badanych grup respondentów. 
W badaniu ilościowym za pomocą ankiet papierowych i elektronicznych 

uczestniczyło 151 osób zamieszkujących powiat kętrzyńskie. Badanie zostało 

przeprowadzone w okresie od 16 listopada do 5 grudnia 2020 roku.  W badaniu wzięły 

udział również osoby niepełnosprawne ( OzN) – wyniki tej grupy docelowej zostaną 

wyodrębnione w punkcie 2.4. 

Ankiety były dystrybuowane i  następnie zbierane przez Powiatowy Ośrodek Wspierania i 

Rozwoju edukacji w Kętrzynie, przez organizacje pozarządowe i firmy działające na terenie 

powiatu kętrzyńskiego. 

Na 151 respondentów, wśród ankietowanych przeważającą grupę stanowiły 

kobiety (73,5%). 
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Wyk. 1. Udział osób dorosłych w ankiecie ze względu na płeć 

 

Źródło: opracowanie własne 

Pytania zostały skierowane do osób zróżnicowanych wiekowo. Wiek respondentów 

sklasyfikowano w kilku przedziałach: 

• 18 – 24 lat,  

• 25 - 34 lat,   

• 35 – 44 lat,  

• 45 - 54 lat,  

• 55- 64 lat,  

• 65 lat i więcej 

Oto charakterystyka wiekowa badanej próby:      

Wykres nr 2: Wiek respondentów. 

 

Źródło: opracowanie własne . 

2% 

5,2% 
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Najliczniejszą grupę stanowią osoby pomiędzy 35 a 44 rokiem życia – 39,7 %, 

ludzie młodsi – 25 – 34 lata – 20,5 % oraz starsi pomiędzy 45 a 54 rokiem życia – 19,9 

%. Całą ta grupa stanowi 80,1% wszystkich respondentów.  

Ankietowani, to głownie mieszkańcy miasta – 69,5% 

Wykres nr 3: Miejsce zamieszkania. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Strukturę wykształcenia respondentów przedstawia kolejny wykres nr 4:  

 

Źródło: opracowanie własne 

W większości badani charakteryzowali się wykształceniem wyższym (57%) 

oraz policealnym, średnim zawodowym oraz ogólnokształcącym (33,1%). 7,3% to 

osoby z wykształceniem zawodowym. 9,9% stanowiły osoby z pozostałymi stopniami 

wykształcenia  ( podstawowe, gimnazjalne i wyższe bez tytułu – licencjat).  

7,2% 

0,7% 

0,7% 

1,3% 
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Ze względu na aktywność zawodową ankietowani byli mocno zróżnicowana grupą: 

wykres nr 5:  

 

Źródło: opracowanie własne 

W główniej mierze to osoby pracujące na etacie w pełnym wymiarze – 60,3% oraz 

pracujący w własnych firmach  - 8,6%, a także emeryci i rencisci – 6%. Wsród pojedynczych 

deklaracji padały informacje o przebywaniu na świadczeniu pielęgnacyjnym (1,4%), byciu 

studentem (0,7%), uczeniu się (0,7%) lub osobą niepracujacą (0,7%). 

Status osób pracujących można przedstawic za pomocą wykresu nr 6: 

 

Źródło: opracowanie własne 

6,5% 
2% 

7,2% 

3,9% 
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Spośród ankietowanych największa grupę stanowili: 

• Nauczyciele – 20,5 % 

• Osoby pełniące funkcje kierownicze – 16,6% 

• Pracownicy biurowi i administracyjni – 14,6% 

• Samodzielni specjaliści – 8,6% 

• Pracownicy fizyczni wykwalifikowani i niewykwalifikowani ( łącznie 14,5%) 

• Pracownicy handlu – 6% 

Pracujący ankietowani stanowili zróżnicowaną grupę pod kątem stażu pracy – wykres 

nr 7: 

 

Źródło: opracowanie własne 

Widać, że to grupa osób, które jeszcze długo pozostaną aktywne zawodowo.  

Ankietowani w większości to osoby zaangażowane społecznie – wykres nr 8: 
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Źródło: opracowanie własne. 

Ponad połowa respondentów deklaruje, że ma posiada doświadczenie w pracy 

społecznej na rzecz innych ludzi czy podmiotów. Tylko nieliczni deklarują, że korzystają z 

różnych form pomocy społecznej i wsparcia rodziny – jest to 29 osób na 151. 

Wykres 9. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Korzystający deklarują następujące formy wsparcia – wykres nr 10. 

Głównie są to zasiłek rodzinny, okresowy i zasiłek 500+. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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2.2. Doświadczenie edukacyjne. 
 

Spośród 151 ankietowanych aż 116 osób ukończyło szkołę ponad 10 lat temu. 

Zaledwie 5 osób wśród respondentów to osoby, które ukończyły szkołę w ostatnim 

roku. 

Wykres 11. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Respondenci ankiet indywidualnych w liczbie 38 osób na 151 badanych (25,2%) 

od czasu ukończenia szkoły,  nie uczestniczyli w jakiejkolwiek aktywności edukacyjnej 

związanej z podnoszeniem swoich kompetencji czy uzyskaniem kwalifikacji 

zawodowych. Zdecydowana większość była zaangażowana w doszkalanie się.  

Wykres 12. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Grupa respondentów to osoby otwarte na doskonalenie i podnoszenie swoich 

kwalifikacji zawodowych oraz zdobywanie nowych umiejętności – ponad 23 % 

regularnie i często bierze udział w szkoleniach różnego typu.  

Były to głownie szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz kursy w zakresie 

kompetencji kluczowych i umiejętności osobistych (wykres nr 13). 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Nasi respondenci podali następujące nazwy ukończonych form: trening umiejętności 

społecznych, terapia ręki 1 i 2 stopnia, ECDL, socjoterapia, logopedia, bhp w rolnictwie, bhp, 

szkolenie SIO, profesjonalne prowadzenie sekretariatu, prawo pracy, szkolenia z zakresu 

zatrudnienia i płac, kurs elektryka, elementy PPAP, audytor VDA, pracownik biurowy, 

technik ochrony, kurs administracyjny, kurs opiekunki dziecięcej, agresja a przymus 

bezpośredni, szkolenia fryzjerskie, KPP, barista, somailer, barman, kurs komputerowy, 

szkolenia kompetencyjne : HACCP GMP/GHP ,BRC, BHP, ppoż., kurs kwalifikacyjny                  

z zakresu zarządzania oświatą, FUT POLIGON 2020,  szkolenie zaburzenia okresu 

adolescencji, zarządzanie własnym czasem, wiedzą, potencjałem, nauczyciel w oczach ucznia 

mentor coach czy partner - O rozwijaniu relacji nauczyciel -uczeń, kurs na audytora, 

embriologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, szkolenia zawodowe związane z zakresem 

obowiązków zawodowych, kurs na kasjera, szkolenia kosmetyczne, kurs z marketingu                    

i zarządzania, kurs animatora kultury, certyfikat udzielania pierwszej pomocy, certyfikat 

licencjonowanego instruktora rekreacji ruchowej, certyfikat kodowania, platforma Teams, stres 



 
 

22 
 

w pracy, trudny rodzic, kompetencje kluczowe, metoda Johansena, ocenianie kształtujące, 

zdalne techniki nauczania, kurs - pracownik Punktu Informacji Turystycznej,  

kwalifikowana pomoc przedmedyczna, język angielski poziom B2, komunikacja 

międzykulturowa, wprowadzenie ustawy o dostępności cyfrowej dla jst, kurs wózki widłowe, 

pozyskiwanie funduszy unijnych, kurs – kasjer, sprzedawca, fakturzysta, uprawnienia 

elektryczne, kurs komputerowy, kwalifikowany kurs dla ratowników wodnych, zarządzanie 

gospodarką odpadami, diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły w obszarze kształcenia                    

u uczniów kompetencji kluczowych, techniki szybkiego zapamiętywania, kurs kelnerski, kurs 

baristy, fitness, Kurs UEFA B. 

Analizując podane wyżej przykłady, można zauważyć, że respondenci są bardzo 

zróżnicowana grupą zawodową z różnymi zainteresowaniami , umiejętnościami                             

i kwalifikacjami zawodowymi. Ich aktywność może być kluczowa w organizacji zajęć                 

w LOWE.  

Podczas badania postawiono również pytanie o bariery w udziale w 

doskonaleniu się.  

64 osoby wskazały, że nie było żadnych czynników utrudniających im udział                    

w szkoleniach. 13 osób deklaruje, że nie ma potrzeby brania udziału w różnego rodzaju 

kursach i szkoleniach. Były też osoby, które twierdziły, że boją się brać udział w kursach   

szkoleniach – 8 osób, a dla znacznej grupy barierą był czynnik finansowy – 32 osoby. 

Wskazano również na problemy z dojazdem oraz na nieodpowiadającą 

zainteresowaniom tematykę szkoleń.  

Wykres nr 14.  
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Źródło: opracowanie własne. 

Przeważająca większość respondentów  - 85,4 %jest zainteresowana wzięciem 

udziału w nowych kursach i szkoleniach. 

Wykres nr 15. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Na podstawie wcześniejszych odpowiedzi wiadomo, że 38 osób nie brało udziału w 

dokształcaniu się od czasu ukończenia szkoły. Obecnie 22 osoby deklarują, że nie chcą 

uczestniczyć w dodatkowych formach szkoleniowych. Można więc założyć, że 16 osób, 

spośród wcześniej nieaktywnych, wysyła sygnał o swojej gotowości do podjęcia działania.  

Zapytano również osoby, które nie chcą brać udziału w szkoleniach podnoszących ich 

kompetencje, jaki jest powód takiej odpowiedzi. Otrzymano m.in. następujące argumenty: 

• Jestem na emeryturze 

• Nie chce mi się 

• Zdrowie mi nie pozwala 

• Nie mam takiej potrzeby. 

 

2.3 Potrzeby edukacyjne w opinii ogółu badanych. 
 

Kolejny etap badań obejmował rozpoznanie oczekiwań, co do oferty szkoleń 

dostępnych w najbliższym czasie z zakresu kompetencji. Respondenci wykazali zróżnicowane 

oczekiwania w tym zakresie: 

Zapytano respondentów o ich potrzeby edukacyjne w zakresie: 
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• kompetencji osobistych 

• kompetencji w zakresie poprawy poziomu zdrowia i jakości życia 

• kompetencji społecznych i obywatelskich 

• kompetencji zawodowych 

• kompetencji rodzicielskich i opiekuńczych. 

Wykres nr 16 – źródło: opracowanie własne. 

 

Po analizie otrzymanych wyników można stwierdzić, że najbardziej oczekiwaną tematyką 

szkoleń i warsztatów w zakresie kompetencji osobistych jest komunikacja interpersonalna, 

szkolenia rozwijające poczucie pewności siebie oraz umiejętności w zakresie zarządzania 

czasem. Szczegóły oczekiwań zestawiono na wykresie nr 17 ( źródło: opracowanie własne). 
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Respondenci wskazują również na duże oczekiwania w zakresie szkoleń dotyczących 

autoprezentacji, wystąpień publicznych, planowania własnego rozwoju oraz radzenia sobie ze 

stresem – 43-42 wskazania). 

W zakresie poprawy zdrowia i poziomu życia respondenci mają następujące 

oczekiwania ( wykres nr 18 – źródło: opracowanie własne)

 

59
54

45 43 42 42

30
27

Potrzeby w zakresie rozwijania kompetencji osobistych
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W opinii naszych respondentów najbardziej odpowiadającymi ich 

zainteresowaniom  

i potrzebom byłyby szkolenia z zakresu: 

• zdrowego żywienia (80 osób) i dietetyki (62 osoby) 

• fitness i in. formy aktywności sportowej (59 osób) 

• zajęcia sportowe np. pływanie (42 osoby) 

• metody dbania o zdrowie (39 osób) 

• taniec (31 osób) 

• inne 

Kolejnym punktem diagnozy było rozpoznanie potrzeb w zakresie rozwijania 

kompetencji społecznych i obywatelskich. Ankietowani wskazali następujące tematyki 

doskonalenia: 

• sposoby rozwiązywania konfliktów (81 osób) 

• sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych (74 osoby) 

• mediacje i negocjacje (50 – 56 osób) 

• komunikacja interpersonalna (42 osoby) 

• umiejętność współpracy w zespole (41 osób) 

 

Wykres nr 19 (źródło – opracowanie własne). 
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 Z uwagi na fakt, że wśród respondentów zdecydowaną większość stanowili aktywni 

zawodowo mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego, ciekawie układają się wyniki w zakresie 

potrzeb szkoleniowych w obszarze kompetencji zawodowych – wykres nr 20. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Największe zapotrzebowanie wśród badanych wskazuje na chęć podnoszenia umiejętności: 

• w zakresie nauki języka obcego (102 osoby) 

• w zakresie obsługi specjalistycznych programów komputerowych (78 osób) 

• na temat zakładania i prowadzenia własnej działalności ( 55 osób) 

• obsługi komputera (54 osoby) 

W zakresie kompetencji rodzicielskich i opiekuńczych wykazano następujące oczekiwania, 

przedstawione na wykresie nr 21 (źródło: opracowanie własne) 
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Zgodnie ze wskazaniami respondentów warto zorganizować wsparcie w zakresie: 

• metod radzenia sobie ze stresem i emocjami (81 osób) 

• rozwiązywania konfliktów rodzic – dziecko (57 osób) 

• radzenia sobie z problemami rozwojowymi (56 osób) 

• organizacji zabaw i aktywności edukacyjnych dla dzieci (52 osoby) 

• metod uczenia się i zapamiętywania (48 osób) 

 

Następnie ankietowani wskazywali preferowany wymiar szkoleń – wykres nr 21 

(źródło: opracowanie własne). 
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Najwięcej badanych (82 osoby) wskazywało na krótkie szkolenia i kursy jednodniowe, 

kursy prowadzone przez Internet (63 osoby) oraz kursy wieczorowe lub weekendowe (51 osób). 

Najmniej pożądaną formą szkoleniową były dłuższe kilkudniowe kursy i szkolenia prowadzone 

przez kilka dni z rzędu (25 osób wskazało jako formę preferowaną).  

Respondenci zapytani o to co powinna zawierać oferta LOWE aby mógł/mogła Pan(i) 

rozwijać w ośrodku swoje zainteresowania odpowiedzieli następująco: 

• bogatą ofertę szkoleń 

• obsługę komputera i Internetu 

• podnoszenie swojej sprawności fizycznej 

• zajęcia rękodzieła  

• zajęcia teatralne 

• gotowanie regionalne 

• wysokokwalifikowaną kadrę trenerską 

• salę i sprzęt sportowy 

• zajęcia na basenie 

• regionalizm 

• wycieczki do teatru i kina lub muzeum 

• dobrą kadrę edukacyjną 

• ciekawy wyczerpywany zakres przedstawianego zagadnienia szkolenia 

• warsztaty z zakresu kompetencji rodzicielskich,  

• zajęcia integrujące społeczność lokalną 

• oferta dostosowana dla osób niepełnosprawnych 

• szkolenia na temat zdrowego stylu życia 

Na zakończenie zapytano respondentów o to, czy posiadają  umiejętności, które nabyli poza 

nauka szkolną. Okazało się, że wśród badanych było wiele osób z ciekawymi umiejętnościami, 

takimi jak: łatwość w prowadzeniu rozmowy z nowo poznanymi ludźmi  

i zdolność łączenia faktów ( obserwacja i trafne wyciąganie wniosków ),  gra na gitarze, 

komunikacja interpersonalna na co dzień i podczas pracy, obsługa programów komputerowych 

poprzez samouctwo, podzielność uwagi, umiejętność słuchania innych, asertywność, 

umiejętności przywódcze, odpowiedzialność, organizacja wolnego czasu dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych, dekoracje okolicznościowe, stylizacje fryzur, projektowanie plakatów i zaproszeń, 
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taniec, organizacja zajęć plastyczno-technicznych, urządzanie terenów zieleni, rękodzieło 

(różne dekoracje świąteczne), żeglarstwo, szkutnictwo, fotografia i wiele in.  

 Na skutek uzyskanych wyników sporządzono zestawienie tematów szkoleń 

oczekiwanych przez respondentów. Na podstawie analizy zamieszczonego poniżej wykresu 

można stworzyć katalog obszarów/tematów szkoleń dla grupy docelowej LOWE (patrz niżej – 

wykres nr 22): 

• nauka języka obcego – język angielski 

• metody radzenia ze stresem i emocjami 

• trening umiejętności społecznych 

• warsztaty w zakresie komunikacji interpersonalnej 

• kursy obsługi komputera 

• wykłady z zakresie dietetyki i zdrowego żywienia 

• zajęcia sportowe – fitness, pływanie, gry i zabawy, tańce 

• zajęcia wychowawcze – szkoła dla rodziców 

• zajęcia rozwijające umiejętność współpracy w zespole, uczenia się i asertywności 
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Z analizy badań jakościowych w postaci ankiet audytoryjnych wynika, że na lokalnym 

rynku najczęściej brakuje szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, komunikacji 

interpersonalnej, 

kompetencji podstawowych informatycznych, szkoleń wykorzystujących lokalną tradycję. 

Występują ograniczenia w dostępie do szkoleń odpowiadających na konkretne potrzeby 

indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz lokalnych pracodawców. Każdy rodzaj szkoleń, 

który podnosi kompetencje i wartość pracownika na rynku pracy jest mile widziany. Brakuje 

szkoleń uwzględniających możliwości osób zatrudnionych np. w godzinach wieczornych oraz 

szkoleń dla osób z niepełnosprawnościami. Najczęstszą przyczyną barier w dostępie do usług 

edukacyjnych jest bariera finansowa oraz ograniczona dostępność komunikacyjna 

peryferyjnych miejscowości powiatu, a związku z tym zasadne jest realizowanie bezpłatnych 

szkoleń dla mieszkańców oraz utworzenie mobilnych filii LOWE w innych miejscowościach.  

Preferowane sposoby organizacji szkoleń obejmują krótkie jednodniowe formy prowadzone           

w godzinach popołudniowych lub w weekendy. 

Według ankietowanych oferta LOWE powinna wyróżniać się dobrym zapleczem 

edukacyjnym, wykwalifikowaną kadrą nauczycieli i trenerów, szerokim zakresem usług                  

(tj. tematów szkoleń) oraz bezpłatnością. Atutami placówki, w której mieścić się będzie LOWE 

są dobre warunki lokalowe i zaplecze techniczne, lokalizacja i dostęp do parkingu oraz 

sąsiedztwo wielu powiatowych urzędów.  

 

2.4. Potrzeby społeczno-edukacyjne grupy docelowej OzN 
 

Badaniem metodą CAWI (wywiad telefoniczny) i PAPI (ankiety papierowe                

i online) objęto różne grupy osób z niepełnosprawnością. Badanie odbyło się w okresie 

pomiędzy 16 listopada a 1 grudnia 2020. Celem badania była analiza potrzeb osób 

niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu kętrzyńskiego. W badaniach 

udział wzięło 35 osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Osobami które 

wypełniły ankiety były głównie osoby niepełnosprawne ( 30 osób – 85,7%). Pozostali 

to opiekuni prawni, zajmujący się osobą niepełnosprawną (5 – 14,3%). 
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Wykres nr 23, opracowanie własne. 

Wśród niepełnosprawnych przeważały kobiety – 23 osoby – 76,7% natomiast wśród 

opiekunów 100% stanowiły kobiety (5 osób). 

 

Wykres nr 24. Źródło: opracowanie własne.  

Pytania zostały skierowane do osób zróżnicowanych wiekowo. Wiek respondentów 

sklasyfikowano w kilku przedziałach i przedstawiono w tabeli nr 1. 

• 18 – 24 lat,  
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• 55- 64 lat,  

• 65 lat i więcej, 

 kobieta mężczyzna 

18 – 24 lat 1 2 

25 - 34 lat 3 1 

35 – 44 lat 7 2 

45 - 54 lat 4 2 

55- 64 lat 5 - 

65 lat i więcej 3 - 

 

Badani niepełnosprawni w większości byli mieszkańcami miast położonych w powiecie 

kętrzyńskim, co przedstawia wykres nr 25 – Miejsce zamieszkania ( źródło: opracowanie 

własne) 

 

 

Respondenci zapytani czy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności odpowiedzieli 

jednoznacznie (30 osób) że posiadają taki dokument. Zapytani również  

o rodzaj niepełnosprawności odpowiedzieli następująco: 

wieś; 8; 23%

miasto; 27; 77%

miejsce zamieszkania

wieś

miasto
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Kobieta  Niepełnospra

wność 

intelektualna  

Niepełnospra

wność 

fizyczna  

Niepełnospra

wność 

psychiczna  

Upośledzenie 

narządów 

zmysłu  

Niepełnospra

wność inna  

10 7 3 3 0 

Mężczyzna  Niepełnospra

wność 

intelektualna  

Niepełnospra

wność 

fizyczna  

Niepełnospra

wność 

psychiczna  

Upośledzenie 

narządów 

zmysłu  

Niepełnospra

wność inna  

3 2 0 2 0 

Tabela nr 2 – opracowanie własne 

Wyniki obrazują, że głównym rodzajem niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna  - 13 osób i niepełnosprawność fizyczna – 9 osób, dalej jest to upośledzenie 

narządu zmysłu – 5 osób i niepełnosprawność psychiczna – 3 osoby.  

Dodatkowym pytaniem było czy osoba niepełnosprawna jest samodzielna.  

Tab. 3 Samodzielność respondentów. 

 Samodzielna  Wymaga pomocy w 

określonych 

sytuacjach  

Wymaga stałej 

opieki  

kobieta 6 12 5 

mężczyzna 3 4 0 

    

 

Na podstawie badanej grupy można stwierdzić, że większość (16 osób – 53%) wymaga 

pomocy w określonych sytuacjach, 9 osób jest samodzielnych, a 5 wymaga stałej opieki.   

Kolejnym pytaniem zadanym respondentom było: Z jakich form pomocy korzystają 

obecnie. Można było wskazać kilka odpowiedzi. Odpowiedzi kształtują się następująco: 

Wykres nr 26 -  Rodzaje form pomocy z jakich obecnie korzystają OzN. 
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Źródło: opracowanie własne. 

Wyniki wskazują, że osoby niepełnosprawne głównie korzystają z form pomocy 

rodziny, ops,   i lekarza.  Wśród respondentów nie ma osób, które by nie korzystały z 

żadnej formy pomocy. 

Uczestnicy zostali zapytani,  czy formy pomocy z których korzystają spełniają 

ich oczekiwania. Większość osób twierdzi, że nie jest do końca zadowolona z form 

pomocy – 18 osób (60%), 10 osób jest  zadowolonych (33%),  a po 1 osobie ( 3,5 %) 

nie ma zdania na ten temat lub czasami jest zadowolona. 

 

Wykres nr 27. Źródło: opracowanie własne. 
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Skierowano również pytanie do opiekunów osób niepełnosprawnych ( 5 osób). 

Z jakiej formy wsparcia skorzystałby rodzic/opiekun osoby niepełnosprawnej. Można było 

zaznaczyć kilka odpowiedzi. 

⎯ wsparcie psychologiczne - 3 

⎯ wsparcie finansowe - 5 

⎯ wsparcie prawne – 1 

⎯ wsparcie społeczne /asystent niepełnosprawnej – 2 

⎯ wsparcie medyczne – 3 

- pomoc w organizacji czasu wolnego - 4 

Wyniki wskazują że jednym z głównym form wsparcia z jakiej skorzystaliby opiekunowie/ 

rodzice osób niepełnosprawnych to wsparcie finansowe ( 100%), pomoc w organizacji czasu 

wolnego (80%),   psychologiczne i medyczne (60%) oraz społeczne/asystent osoby 

niepełnosprawnej – 2 osoby – 40%. 

Ostatnim pytaniem zadanym wśród respondentów było: Co można zrobić, żeby lepiej 

zaspokoić potrzeby osoby niepełnosprawnej? Pytanie to zadano zarówno OzN jak i ich 

opiekunom. Odpowiedzi zestawiono w tabeli: 

Tab. 4. Zaspokojenie potrzeb niepełnosprawnych (opracowanie własne) 

Asystent osoby niepełnosprawnej  18 

Przygotowanie do pracy zawodowej w zależności od stopnia 

niepełnosprawności  

17  

Spotkania integracyjne  16  

Pomoc materialna  15  

Transport   14  

Lepsza opieka medyczna  14  

Zagospodarowanie czasu wolnego  14 

Psycholog   12  

Pomoc pielęgnacyjna  10  

Usługi opiekuńcze, świadczenia rehabilitacyjne  6  

Turnusy rehabilitacyjne  5  

Zakład pracy chronionej  4  

Przepisy/ ustawodawstwo  3  

Mieszkanie   2  
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Szkolenie psów dla niewidomych  1  

Półkolonia dla dzieci niepełnosprawnych  1  

Nie mam zdania  1  

 

Wyniki jednoznacznie wskazują, że uczestnicy badania potrzebują wsparcia. A 

jest to głównie: asystent osoby niepełnosprawnej – 18 osób, przygotowanie do pracy 

zawodowej – 17 osób, spotkania integracyjne – 16 osób, pomoc materialna – 15 osób, 

transport, zagospodarowanie czasu wolnego, lepsza opieka medyczna – 14 osób. 

Wnioski: 

⎯ głównym rodzajem niepełnosprawności wśród respondentów jest niepełnosprawność 

intelektualna i fizyczna; 

⎯ respondenci w wymaganych sytuacja na ogół potrzebują wsparcia innej osoby, lub wymagają 

stałej opieki; 

⎯ obecnie niepełnosprawni korzystają głównie z pomocy rodziny, ośrodków pomocy 

społecznej i lekarza, sporadycznie są to instytucje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi; 

⎯ niepełnosprawni, rodzice/opiekunowie prawni głównie potrzebują wsparcia: wsparcia 

finansowego, pomocy w organizacji czasu wolnego, wsparcia psychologa; 

⎯ zaspokojeniem potrzeb osób niepełnosprawnych byłoby: przygotowanie do pracy zawodowej 

w zależności od stopnia niepełnosprawności, wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej, 

spotkania integracyjne, pomoc w organizacji transportu i pomoc materialna. 

W rozmowach intuicyjnych ze środowiskiem OzN oraz społeczności lokalnych 

wielokrotnie zwracano uwagę na dostępność do przestrzeni publicznej, … 

„sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na 

jednakowych zasadach”, dlatego LOWE w Powiecie Kętrzyńskim założył działania             

w zakresie racjonalnych usprawnień na wszystkich etapach: rekrutacji, promocji, 

dostępności działań jak i ewaluacji (zgodnie z zapisami w Modelu funkcjonowania 

LOWE ). 

W przytoczonych badaniach ponad połowa respondentów wskazuje na 

zapotrzebowanie na asystenta osoby niepełnosprawnej oraz na przygotowanie do pracy 

zawodowej stosownie do stopnia niepełnosprawności  oraz na spotkania aktywizacyjno- 

integracyjne (wyjście z izolacji lub zagrożenia wykluczeniem). 
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W ramach LOWE można zapewnić następujące wsparcie i pomoc osobom 

niepełnosprawnym: 

- kadra specjalistyczna do prowadzenia zajęć, w tym kadra nauczycielska: surdo- i 

tyflopedagodzy, pedagodzy specjalni i terapii pedagogicznej, andragogicy 

- wykorzystanie do  współpracy stowarzyszeń, domów kultury, parafii, wolontariatu uczniów 

szkół ponadpodstawowych do organizacji czasu wolnego – zajęcia integracyjne LOWE 

- współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz OzN. 
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2.5 Analiza interesariuszy. 
 

Interesariusz  Charakterystyka  Doświadczenie w 

podobnych 

działaniach  

Potencjał 

organizacyjny i 

merytoryczny  

Kapitał społeczny  Kapitał 

finansowy  

Opis  

interesów  

związanych z  

LOWE  

Stosunek 

interesariusza do 

LOWE, jego 

mocne i słabe 

strony  

Osoby dorosłe  

zamieszkujące  

obszar działania  

LOWE  

Osoby dorosłe 

aktywne i 

nieaktywne 

zawodowo, 

niepełnosprawne, 

powyżej 60 roku 

życia, emeryci i 

renciści, kobiety i 

mężczyźni, w 

tym osoby 

samotne  

niekoniecznie 

zamożne, rolnicy 

Bardzo różnorodne 

– od mocno 

zaangażowanych do 

grup nigdy nie 

korzystających ze 

wsparcia i pracy 

społecznej 

Nie dotyczy Zróżnicowany, ale 

raczej osoby 

zaangażowane i 

otwarte 

Brak lub 

posiadają 

niewielkie 

środki 

finansowe na 

inwestowanie 

we własny 

rozwój 

kompetencyjny.  

 

Rozwój  

kompetencji  

kluczowych,  

własnych,  

zdobywanie  

doświadczenia  

zawodowego  

Pozytywnie 

i czynnie w 

LOWE. Chętni do 

zdobywania 

wiedzy i nowych 

umiejętności. 

Dysponują czasem. 

Pragną 

wykorzystać 

posiadaną wiedzę 

w praktyce.  

Uczniowski Klub 

Sportowy „ 

Tytan” w 

Łankiejmach 

Osoby dorosłe, 

mieszkańcy 

powiatu 

kętrzyńskiego, 

stowarzyszenie 

sportowe 

Posiadają 

doświadczenie w 

organizacji 

różnorodnych 

przedsięwzięć od 

sportowych po 

wydarzenia 

kulturalne 

Instruktorzy 

sportu, animatorzy 

czasu wolnego, 

nauczyciele. 

Organizacja 

pozarządowa 

współpracująca z 

wieloma 

organizacjami w 

gminie Korsze 

Środki 

finansowe na 

działania 

pozyskują z 

grantów/dotacji 

od różnych 

instytucji. Są 

dysponentem 

sprzętu 

sportowego. 

 

Wykorzystanie 

doświadczenia w 

działaniach 

edukacyjnych dla 

osób dorosłych, w 

szczególności z 

zakresu sportu.  

Wykorzystanie 

potencjału  

osobowego -  

wsparcie  

merytoryczne  

przy organizacji  

warsztatów i zajęć 

sportowych dla  

osób dorosłych. 
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Warsztaty Terapii 

Zajęciowej 

 

Osoby dorosłe, 

niepełnosprawne 

Posiadają 

doświadczenie w 

pracy z 

niepełnosprawnymi, 

chętne do 

współpracy                      

i organizacji 

aktywności 

kulturalnej , 

sportowej                       

i rękodzieła 

Instruktorzy, 

animatorzy, 

opiekunowie osób 

niepełnosprawnych 

Osoby otwarte i 

zaangażowane na 

rzecz osób 

niepełnosprawnych 

Środki 

finansowe na 

działania 

pozyskują z 

grantów/dotacji 

od różnych 

instytucji. 

Posiadają bazę 

lokalową. 

Wykorzystanie 

doświadczenia w 

działaniach 

edukacyjnych dla 

osób dorosłych, w 

szczególności osób       

z 

niepełnosprawnością. 

Wykorzystanie 

potencjału 

osobowego - 

wsparcie 

merytoryczne 

przy organizacji 

warsztatów dla 

osób dorosłych, 

w szczególności 

dla osób z 

niepełnosprawno- 

ścią; 

Powiatowy Urząd 

Pracy 

Instytucja 

Powiatu 

Kętrzyńskiego, 

świadcząca usługi 

na rzecz osób 

bezrobotnych 

Posiadają 

doświadczenie we 

współpracy z 

organizacjami. 

Znajomość rynku 

pracy.  

Doświadczeni 

pracownicy 

Urzędu 

Współpraca 

między 

instytucjami. 

Środki 

finansowe z 

budżetu 

starostwa 

powiatowego, 

budżet 

jednostki, 

programy 

unijne 

Wykorzystanie 

doświadczenia           

w działaniach 

edukacyjnych dla 

osób dorosłych 

Pozytywne – 

wsparcie w 

zakresie 

przekazania 

informacji 

beneficjentom. 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie 

Instytucja 

Powiatu 

Kętrzyńskiego, 

świadcząca usługi 

na rzecz chorych i 

niepełnospr. 

Udzielanie pomocy  

osobom i rodzinom 

w szczególności z 

powodu: ubóstwa, 

sieroctwa, 

bezdomności, 

bezrobocia, 

niepełnosprawności, 

długotrwałej lub 

ciężkiej choroby,  

Doświadczeni 

pracownicy 

Urzędu 

Współpraca z PUP, 

MOPS, Starostwo 

Powiatowe, 

doświadczeni 

psycholodzy 

Środki 

finansowe z 

budżetu 

starostwa 

powiatowego, 

budżet 

jednostki, 

programy 

unijne 

Wykorzystanie 

doświadczenia           

w działaniach 

edukacyjnych dla 

osób dorosłych,        

w szczególności 

osób z 

niepełnosprawnością. 

Wykorzystanie 

potencjału 

osobowego – 

wsparcie 

merytoryczne 

przy organizacji 

warsztatów dla 

osób dorosłych, 

niepełnosprawnych 
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przemocy w 

rodzinie, potrzeby 

ochrony ofiar 

handlu ludźmi , 

potrzeby ochrony 

macierzyństwa lub 

wielodzietności, 

bezradności w 

sprawach 

opiekuńczo – 

wychowawczych i 

prowadzenia 

gospodarstwa 

domowego, 

zwłaszcza w 

rodzinach 

niepełnych lub 

wielodzietnych.  

 

KGW „ Baby z 

Babieńca” 

Osoby dorosłe, 

mieszkańcy 

powiatu 

kętrzyńskiego, 

stowarzyszenie  

Działalność 

koncentruje się na 

następujących 

aspektach: pomocy 

rodzinom wiejskim 

w wychowaniu, 

kształceniu i 

organizacji 

wypoczynku dzieci 

i młodzieży, 

działaniu na rzecz 

rozwoju kultury i 

utrzymywania 

Osoby 

doświadczone 

posługujące się na 

co dzień 

kompetencjami w 

zakresie 

świadomości i 

ekspresji 

kulturalnej 

Urząd Miejski w 

Korszach, 

społeczność 

wiejska 

miejscowości 

Babieniec, 

stowarzyszenia 

działające na 

terenie powiatu 

kętrzyńskiego 

Dotacje z ARR, 

gminy Korsze, 

powiatu 

kętrzyńskiego i 

in. 

Wykorzystanie 

potencjału 

osobowego, 

promocja projektu 

Pozytywnie o 

LOWE, chętni 

promowania 

projektu, 

współorganizacja 

warsztatów 

LOWE, gotowość 

do warsztatów 

kulinarnych, 

możliwość 

występu zespołu 

muzycznego 



 
 

43 
 

dziedzictwa; 

promowanie 

zdrowego stylu 

życia, rozwój 

wiejskiego folkloru. 

Szkoły 

ponadpodstawowe 

w powiecie 

kętrzyńskim 

Nauczyciele i 

pracownicy 

niepedagogiczni 

szkół, pełnoletni 

uczniowie 

Posiadają 

doświadczenie we 

współpracy z 

rodzicami. Są 

częstymi 

uczestnikami 

szkoleń. 

Nauczyciele Jednostka 

samorządu 

terytorialnego. 

Współpraca z 

rodzicami, 

organizacjami 

pozarządowymi i 

org. Działającymi 

na rzecz dziecka i 

rodziny.  

Środki 

finansowe z 

budżetu 

starostwa 

powiatowego, 

Wykorzystanie 

doświadczenia w 

działaniach 

edukacyjnych dla 

osób dorosłych. 

Wykorzystanie 

potencjału  

osobowego –  

wsparcie  

merytoryczne  

przy organizacji  

warsztatów i zajęć 

dla osób 

dorosłych. 

Użyczenie 

pomieszczeń.  

Uniwersytet III 

Wieku 

Stowarzyszenie. 

Seniorzy z 

powiatu 

kętrzyńskiego 

Posiadają 

doświadczenie w 

organizacji 

różnorodnych 

przedsięwzięć od 

edukacyjnych i  

sportowych po 

wydarzenia 

kulturalne 

Instruktorzy i 

animatorzy czasu 

wolnego, emeryci 

Organizacja 

pozarządowa 

współpracująca z 

wieloma 

organizacjami w 

powiecie 

kętrzyńskim 

Środki 

finansowe na 

działania 

pozyskują z 

grantów/dotacji 

od różnych 

instytucji.  

Wykorzystanie 

doświadczenia w 

działaniach 

edukacyjnych dla 

osób dorosłych. 

Wykorzystanie 

potencjału  

osobowego –  

wsparcie  

merytoryczne  

przy organizacji  

warsztatów i zajęć 

dla osób 

dorosłych. 

Miejski Ośrodek 

Kultury w 

Korszach 

Instytucja 

kultury. Osoby 

dorosłe, 

mieszkańcy 

powiatu 

kętrzyńskiego, gł. 

Gminy Korsze. 

Instytucja kultury, 

prowadzona przez 

gminę Korsze w 

celu  zaspokajania 

potrzeb 

kulturalnych 

społeczności 

lokalnej.  

Doświadczeni 

instruktorzy, 

animatorzy w 

tematyce 

związanej z 

kompetencjami w 

zakresie 

Urząd Miejski, 

szkoły prowadzone 

przez Gminę 

Korsze,  

Środki z 

budżetu Gminy 

Korsze, środki 

własne 

Wykorzystanie 

potencjału 

osobowego, w 

szczególności osób 

niepełnosprawnych 

Wsparcie 

merytoryczne, 

organizacyjne, 

promocja projektu, 

użyczenie 

pomieszczeń  
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 świadomości i 

ekspresji 

kulturalnej, 

użyczenie 

pomieszczeń 

Centrum  

Biblioteczno – 

Kulturalne 

Powiatu 

Kętrzyńskiego 

Instytucja 

kultury. Osoby 

dorosłe, 

mieszkańcy 

powiatu 

kętrzyńskiego 

Instytucja kultury, 

prowadzona przez 

Powiat Kętrzyński 

w celu  

zaspokajania 

potrzeb 

kulturalnych 

społeczności 

lokalnej.  

 

Doświadczeni 

instruktorzy, 

animatorzy w 

tematyce 

związanej z 

kompetencjami w 

zakresie 

dziedzictwa 

narodowego i 

kultury regionu.  

Pracownicy 

centrum, 

mieszkańcy 

powiatu 

kętrzyńskiego, 

seniorzy 

Środki z 

budżetu 

Powiatu 

Kętrzyńskiego 

Wykorzystanie 

potencjału 

osobowego 

Wykorzystanie 

potencjału  

osobowego –  

wsparcie  

merytoryczne  

przy organizacji  

warsztatów i zajęć 

z zakresu 

rękodzieła i historii 

regionu dla  

osób dorosłych. 

Szkoła 

Podstawowa im. 

Mikołaja 

Kopernika w 

Łankiejmach 

Rodzice i 

nauczyciele, 

osoby dorosłe 

objęte obszarem 

działania szkoły. 

Jednostka st. 

Prowadzona przez 

gminę Korsze.  

Doświadczenie w 

prowadzeniu 

festynów, szkoleń, 

projektów i 

programów na 

rzecz osób 

dorosłych poprzez 

współprace ze 

stowarzyszeniem. 

Nauczyciele, 

rodzice 

zaangażowani w 

działania 

społeczne 

Budżet gminy 

Korsze, środki 

rady Rodziców 

Wykorzystanie 

doświadczenia w 

działaniach 

edukacyjnych dla 

osób dorosłych. 

Wykorzystanie 

potencjału  

osobowego –  

wsparcie  

merytoryczne  

przy organizacji  

warsztatów i zajęć 

dla osób 

dorosłych. 

Użyczenie 

pomieszczeń.  
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2.6. Potencjał i potrzeby edukacyjne osób dorosłych w opinii lokalnych interesariuszy 

(wywiad zogniskowany grupowy) 
 

Podczas wywiadu zogniskowanego grupowego (Focus) zgromadziła się grupa 

interesariuszy związanych z problematyką rozwoju edukacji osób dorosłych na terenie powiatu 

kętrzyńskiego. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraj, spotkanie zorganizowano online w 

formie otwartej dyskusji – wywiadu zogniskowanego. Odbyło się ono 16 grudnia 2020 roku z 

wykorzystaniem jednej z platform do wideokonferencji.  

W spotkaniu uczestniczyły następujące osoby: 

• p. Michał Kochanowski – Starosta Kętrzyński 

• p. Bogumiła Bzdera – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej 

• p. Marek Moszyk – dyrektor Powiatowego Centrum edukacyjnego w Kętrzynie,  

• p. Marta Żylińska - dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego 

• p. Danuta Tomczak – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Oświaty 

• p. Dorota Siwicka – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

• p. Czesława Orłowska – Staniszewska – prezes stowarzyszenia „ Baby z Babieńca” 

• p. Oliwia Piotrowicz – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego       

w Kętrzynie 

• p. Elżbieta Gzegzuła – wicedyrektor Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju 

Edukacji w Kętrzynie 

• p. Olga Wanago – dyrektor Szkoły Podstawowej w Nakomiadach, członek Zarządu 

Powiatu w Kętrzynie 

• p. Aneta Dunaj – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana 

Pawła II w Kętrzynie 

• p. Waldemar Mieszkowski – dyrektor Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu 

• p. Izabela Kuncer – doradca metodyczny, nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 

Kopernika w Łankiejmach 

• p. Małgorzta Hrycenko – doradca metodyczny, nauczyciel Powiatowego Centrum 

Edukacji w Kętrzynie 

• p. Marta Kragiel – dyrektor Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji              

w Kętrzynie 
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 Na początku spotkania p. Marta Kragiel wyjaśniła, czym jest LOWE oraz przekazała 

informację o przeprowadzonej wcześniej wśród mieszkańców powiatu kętrzyńskiego  

diagnozie. Wszystkich zgromadzonych powitał również Starosta Kętrzyński pan Michał 

Kochanowski. Następnie przystąpiono do wywiadu. 

 Pierwsze pytanie dotyczyło osób dorosłych, które mają trudności w funkcjonowaniu 

zawodowym i społecznym, z radzeniem sobie w różnych sytuacjach. Pani O. Piotrowicz jako 

źródło trudności wskazała brak umiejętności, wiedzy i kompetencji. Z kolei pani E. Gzegzuła 

zauważyła, że część z tych osób nigdy nie pracowała, a to się wiąże z niemożnością zdobycia 

odpowiednich kompetencji, zwłaszcza wśród rodziców osób niepełnosprawnych. Taka sytuacja 

powoduje również strach i obawę o niemożność spełnienia wymagań pracodawcy. Kolejna 

wypowiedź (p. M. Żylińska) przedstawiła ludzi dorosłych jako tych, którzy boją się wyzwań, 

nie chcą podjąć prób, są zamknięci w sobie, co jest spowodowane długotrwałymi 

niepowodzeniami w poszukiwaniu pracy. Brak wykształcenia to także jeden z czynników 

wpływający na taki stan rzeczy. (p. D. Tomczak). Ważnym czynnikiem mającym wpływ na 

funkcjonowanie ludzi dorosłych w naszym powiecie są także niskie zarobki. 

 Drugie pytanie dotyczyło pracodawców – dlaczego mają trudności ze znalezieniem 

pracowników o odpowiednich kwalifikacjach? Według pana M. Moszyka przyczyna leży w 

złej formie edukacji osób starszych. Podkreślił, że w poprzednim systemie edukacji liczyła się 

wiedza książkowa, natomiast za mało nacisku kładziono na kreatywność. Dlatego nie można 

dzisiaj oczekiwać od ludzi starszych, że będą kreatywni, a tego właśnie pragną pracodawcy. 

Pani O. Piotrowicz zauważyła, że ludzie nie chcą podejmować pracy ze względu na istnienie 

tzw. „szarej strefy”. Nie myślą oni o przyszłości, żyją z dnia na dzień, dalekie im jest 

planowanie w dalszej perspektywie.  Z kolei pani A. Dunaj stwierdziła, iż zdobycie nowych 

kwalifikacji wymaga zaangażowania, czego nie da się zauważyć, jeśli ludzie nie poczują, że im 

się to opłaca. Pani D. Tomczak podsumowała tę część rozmowy stwierdzeniem o chęci 

wygodnego życia bez pracy oraz zwróciła uwagę, że często ludzie mają zbyt wygórowane 

ambicje w stosunku do umiejętności . 

 Następnie pani M. Kragiel zapytała, jakich kompetencji brakuje ludziom, aby lepiej 

radzili sobie z wymienionymi wcześniej trudnościami. Głos zabrała pani M. Żylińska. Według 

niej ludziom brakuje kompetencji informatycznych, które ułatwiają życie codzienne i bez 

których w dzisiejszych trudno funkcjonować na rynku pracy. Pani E. Gzegzuła dodała 

kompetencje rodzicielskie i brak umiejętności komunikowania się z dziećmi, natomiast pani D. 
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Tomczak – wiedzę o nich samych, ich możliwościach i brakach. Wypowiedzi podsumowała 

pani M. Kragiel – wskazała braki w komunikacji interpersonalnej, właściwe relacje w 

rozmowie, komunikowanie swoich potrzeb - zwłaszcza w dobie zdalnych kontaktów. 

 Kolejne pytanie dotyczyło zdrowego trybu życia i jakości życia. Obecni na spotkaniu 

zauważyli duży postęp w zakresie dbania o zdrowie, zwłaszcza u osób dorosłych. Problem 

dotyczy raczej młodzieży (p. M. Żylińska). Pani D. Tomczak dodała, iż poziom jakości życia 

zależy od poziomu wykształcenia – im wyższe wykształcenie, tym wyższy poziom. 

Prowadząca spotkanie zaproponowała rozpropagowanie wiedzy o udzielaniu pierwszej 

pomocy przedlekarskiej, aby wszyscy mogli czuć się bezpieczniej. Wskazała także inne 

kierunki działań – dietetykę, pływanie, szeroko pojęty ruch. Pani M. Żylińska dodała do tego 

dostęp do badań profilaktycznych oraz wagę naśladowania przez dzieci swoich rodziców – jeśli 

starsi będą dbać o zdrowie, młodsi też o nim będą pamiętać. Z kolei pan M. Moszyk zwrócił 

uwagę na brak zainteresowania dorosłych rzetelnymi badaniami. Podkreślił też duże znaczenie 

jakości zaplecza socjalnego obiektów sportowych.  Głos zabrał także p. M. Kochanowski, który 

podkreślił zmiany, jakie w zakresie promocji zdrowego trybu życia zaszły w powiecie 

kętrzyńskim w ostatnich latach. Przypomniał najnowsze inwestycje – dofinansowanie remontu 

basenu krytego przy PCE w Kętrzynie, boiska wielofunkcyjnego w Reszlu, dotację na remont 

sali gimnastycznej w jednej ze szkół w Kętrzynie. Podkreślił, że lepiej stworzyć 1-2 obiekty o 

wysokim standardzie niż kilkanaście niewykorzystywanych później budowli. Z kolei pani D. 

Tomczak odniosła się do obecnych czasów i pandemii, która przyczynia się do obniżenia 

jakości życia, w tym uprawiana sportu. Zwróciła też uwagę na jakość prowadzenia zajęć 

wychowania fizycznego w szkole. Na koniec tej części dyskusji pani M. Kragiel zapewniła, iż 

LOWE będzie tworzyć ofertę przede wszystkim dla osób dorosłych, aby zaspokoić potrzeby 

mieszkańców powiatu. 

 Następne pytanie prowadzącej wywiad dotyczyło kompetencji społecznych                           

i obywatelskich, radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz aktywności w tym aspekcie życia. 

Biorący udział w spotkaniu dostrzegli w tym temacie ogromny problem, zwłaszcza wśród osób 

młodych, które nie uczestniczą w obchodach świąt narodowych oraz nie przejawiają 

patriotyzmu lokalnego. Pan W. Mieszkowski taki stan rzeczy upatruje w braku prężnie 

działających organizacji np. ZHP oraz działań promilitarnych w szkołach średnich. Starosta 

Kętrzyński p. M. Kochanowski zauważył jednak, że współczesny patriotyzm ma inny wymiar; 

to umiejętne segregowanie odpadów  czy oszczędzanie wody, dlatego na te aspekty trzeba 
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przede wszystkim zwracać uwagę. Kolejną istotną sprawą jest fakt, że ludzie nie znają swoich 

praw obywatelskich, nie wiedzą np. o możliwości wnoszenia inicjatyw - tak jak może to robić 

każdy radny. Zdecydowanie pozytywnym zjawiskiem jest instytucjonalne wsparcie kół 

gospodyń wiejskich, które przeżywają teraz swoisty renesans. Warto podkreślić również 

działania p. T. Korowaja, który w szkołach przypomina o tożsamości narodowej.                              

Pani D. Tomczak zwróciła jednak uwagę na sposób obchodzenia uroczystości patriotycznych 

w placówkach oświatowych, podkreślając, że w wielu przypadkach są po prostu nudne. 

 Kolejnym zagadnieniem były kompetencje zawodowe. Uczestnicy zgodnie przyznali, 

że najmniej rozwinięte są umiejętności w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz 

umiejętności komputerowe. Pani B. Bzdera dodała do tego nieumiejętność organizacji pracy, 

umiejętności komunikacyjne oraz niskie angażowanie się w powierzone zadania. Wskazywano 

też na brak umiejętności znoszenia krytyki (p. M. Kragiel). Wszyscy zgodzili się, że LOWE 

powinno zaproponować mieszkańcom naszego powiatu kursy językowe i komputerowe. 

 Ostatnim ważnym obszarem omówionym w czasie wywiadu były kompetencje 

rodzicielskie i opiekuńcze. Zwrócono uwagę na problemy w zakresie budowania relacji                 

z dzieckiem, empatii (B. Bzdera) oraz braku umiejętności spędzania wolnego czasu z dzieckiem 

i reagowania na potrzeby drugiej osoby (A. Dunaj). Pani M. Kragiel podkreśliła rolę instytucji 

wspierających rodziców np. poradni psychologiczno – pedagogicznych, które oferują szeroko 

rozumianą pomoc np.  „szkołę dla rodziców”. Podkreślono trudność w tworzeniu alternatyw 

dla smartfonów, które odgrywają zbyt dużą rolę  w życiu współczesnych nastolatków                           

( p. M. Żylińska), dlatego należałoby skierować uwagę na to, jak uczyć dzieci nawiązywać 

kontakty, co przełoży się w przyszłości na umiejętność pracy w grupie, zespole (p. M. Żylinska) 

oraz co zrobić, by nie popełniać błędów wychowawczych w tym zakresie (p. D. Tomczak). 

 Podsumowując, uczestnicy spotkania zaproponowali, aby zorganizować kursy 

komputerowe (pakiet office, poczta internetowa, korzystanie z portalu e-obywatel oraz innych 

źródeł oferujących e-usługi), kursy językowe. Wszystkie wymienione formy miałyby odbywać 

się cyklicznie, najlepiej weekendowo lub popołudniami; w obecnej sytuacji wskazane byłyby 

spotkania online. Pani D. Tomczak zaproponowała nakręcenie krótkiego filmu dla obywateli 

jako formę wspomagania naszych mieszkańców i jednocześnie efekt finalny projektu. 

 Pani Marta Kragiel zapytała, które z instytucji i organizacji w naszym środowisku 

lokalnym świadczą takie usługi i mogłyby się włączyć w realizację zadań LOWE oraz które               

z nich byłyby zainteresowane podpisaniem umowy o wzajemnej współpracy. Obecni na 
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spotkaniu przedstawiciele organizacji działających w powiecie kętrzyńskim pozytywnie 

wyrazili się o proponowanej formie współpracy. 

 Na zakończenie wywiadu prowadząca poinformowała, że wnioski rozmówców były 

bardzo zbieżne z potrzebami osób, które wcześniej zostały poddane diagnozie. 

 

3. Ocena potencjału placówki do pełnienia zadań LOWE 
 

Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie został utworzony              

1 września 2020 roku. To nowa instytucja na edukacyjnej mapie powiatu kętrzyńskiego, 

złożona z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Powiatowego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie. Kadrę placówki stanowią pedagodzy, logopedzi, 

psycholodzy, doradcy metodyczni i konsultanci.  

Celem funkcjonowania placówki jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci                  

i młodzieży, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami, we współpracy z rodzicami, 

nauczycielami oraz instytucjami wspomagającymi rozwój dzieci i młodzieży oraz 

organizowanie i prowadzenie działalności skierowanej na podnoszenie poziomu kwalifikacji 

zawodowych nauczycieli i jakości ich pracy.  

W swojej ofercie kierowanej do dzieci i młodzieży POWRE w Kętrzynie ma zajęcia 

terapeutyczne logopedyczne, integracji sensorycznej, socjoterapeutyczne, profilaktyczne, sesje                   

z psychologiem, terapię biofeedbck. Prowadzone są diagnozy pedagogiczne i psychologiczne, 

wydawane opinie i orzeczenia. Równolegle ze wsparciem dzieci i młodzieży prowadzone jest 

również wsparcie kierowane do rodziców. Placówka prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju 

dziecka oraz realizuje program „ Za życiem”. Program „Za życiem” ma na celu udzielenie m.in. 

wsparcia dzieciom, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne niepełnosprawności albo 

nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka 

lub w czasie porodu. 

W ramach wspierania i rozwoju edukacji POWRE prowadzi szereg inicjatyw, do 

których należą: 

- procesowe wspomaganie szkół  w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, 

- doradztwo metodyczne, 

- organizacja szkoleń, konferencji, warsztatów otwartych i zamkniętych w formie stacjonarnej 

i online, 
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- przygotowanie publikacji edukacyjnych 

- prowadzenie i organizowanie lekcji otwartych, 

- organizowanie  i moderowanie sieci współpracy nauczycieli 

- organizowanie konkursów kierowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.  

Kadra ośrodka stale uczestniczy w doskonaleniu zawodowym podnosząc swoje 

umiejętności na kursach i szkoleniach oraz studiach podyplomowych.  

Zasięg działania poradni obejmuje powiat kętrzyński, natomiast ośrodek doskonalenia 

nauczycieli wspiera edukację również w powiecie mrągowskim.  

Od 1 września przy POWRE  w Kętrzynie  uchwałą Zarządu Powiatu Kętrzyńskiego 

utworzono LOWE – Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji. Zadaniem LOWE jest wykorzystanie 

dotarcia z ofertami edukacyjnymi dla dorosłych, w tym szczególnie osób mieszkających w 

małych i odległych miejscowościach lub w zaniedbanych dzielnicach miast. Placówki pełniące 

funkcję lokalnych ośrodków realizują oferty edukacyjne dla rodziców i innych osób dorosłych 

zarówno z zakresu umiejętności podstawowych, jak i innych kompetencji kluczowych, 

będących fundamentem dla uczenia się przez całe życie. Oferty te opierają się na rozpoznaniu 

konkretnych potrzeb osób dorosłych w środowisku lokalnym. Na podstawie wykonanej 

diagnozy zostanie stworzona lista zdań do realizacji na rzecz dorosłych mieszkańców powiatu 

kętrzyńskiego.  

Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie jest instytucja otwartą 

na współpracę i zaangażowaną w rozwój szkół i przedszkoli. Współpracuje ze wszystkimi 

szkołami zarówno publicznymi jak i niepublicznymi w naszym powiecie, a także innymi 

instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 

 

3.1 Potencjał kadrowy 
 

POWRE posiada bardzo dobrze wykształconą i stale doskonalącą się kadrę 

pedagogiczną. Ogółem zatrudnionych w niej jest 17 pracowników pedagogicznych                               

i 1 pracownik administracyjny – sekretarz placówki. Kadrę dydaktyczną tworzą: 

- pedagodzy – 4 osoby, w tym osoby z następującymi kwalifikacjami: 

surdopedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy 

- psycholodzy – trzy osoby, w tym dwie osoby z kwalifikacjami psychologa 

transportu, jedna z zakresu seksuologii 

- logopeda 
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- doradca metodyczny z języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych 

- doradca metodyczny z matematyki w szkołach ponadpodstawowych 

- doradca metodyczny z języka polskiego i historii w szkołach podstawowych 

- doradca metodyczny z doradztwa zawodowego i języka polskiego 

- doradca metodyczny w zakresie pedagogiki specjalnej 

- doradca metodyczny z edukacji wczesnoszkolnej 

- doradca metodyczny z wychowania fizycznego 

- nauczyciel konsultant w zakresie biologii i fizyki, menadżer oświaty, dyrektor 

placówki. 

Kadra ośrodka posiada wiele dodatkowych umiejętności i kwalifikacji – trener 

wspomagania szkół, instruktor tańca ludowego, instruktor nordic – walking, korektor tekstów, 

specjaliści z zakresu andragogiki, egzaminator maturalny, trenerzy w projektach unijnych, 

wyroby rękodzielnicze, sędzia międzynarodowy w taekwondo, ekspert w prowadzeniu biura 

projektu i in. 

 

3.2 Potencjał techniczny 
 

Placówka posiada odpowiednią do nowoczesnego kształcenia bazę techniczną         i 

dydaktyczną. W jej skład wchodzi sala konferencyjna, dwie sale wykładowe oraz zaplecze 

sportowe u partnera LOWE  - sala gimnastyczna, boisko, siłownia zewnętrzna. Ponadto w 

ośrodku dysponujemy salami pedagogów, psychologów, pracownią integracji sensorycznej. 

Dla potrzeb realizacji programu LOWE, POWRE w Kętrzynie posiada: 2 komputery 

przenośne, 1 monitor interaktywny 65 cali na ruchomym statywie, głośniki, cztery projektory 

multimedialne, dwa urządzenia wielofunkcyjne.   

 

3.3 Potencjał społeczny 
 

Bardzo ważną rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym odgrywa współpraca z 

partnerami lokalnymi, którzy zadeklarowali współpracę: 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

• Warsztaty Terapii Zajęciowej 

• Powiatowe Centrum Kulturalno – Biblioteczne 
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• Uniwersytet III Wieku w Kętrzynie 

• Uczniowski Klub Sportowy „ Tytan” w Łankiejmach 

• Powiatowe Centrum Edukacji w Kętrzynie 

• Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu 

• Zespół Szkół im. M. Curie – Skłodowskiej w Kętrzynie 

• I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie 

• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II 

• Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie 

• Koło Gospodyń Wiejskich „ Baby z Babieńca” 

• Miejski Ośrodek Kultury w Korszach 

• Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łankiejmach 

 

Współpraca ta pozwala przygotować ofertę edukacyjną dla osób dorosłych wynikającą                      

z diagnozy z aktywnym udziałem osób, instytucji oraz firm działających w powiecie 

kętrzyńskim. Szczególną uwagę należy zwrócić na współpracę z rodzicami – z uwagi na 

kontakt z dziećmi i młodzieżą – klientami Powiatowej Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Kętrzynie oraz z nauczycielami – klientami Powiatowego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli. Do zadań kadry LOWE należy wsparcie rodziców w realizacji ich 

zadań wychowawczych oraz współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania                             

i kształtowania osobowości dzieci. Rodzice chętnie korzystają z fachowej porady pedagogów  

i psychologów. Już deklarują udział w organizowanych w ramach LOWE szkoleniach.  

 

3.4 Potencjał programowy 
 

Potencjał programowy Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji                        

w Kętrzynie jest niewielki, z uwagi na fakt iż jest to jednostka, która powstała 1 

września 2020 roku. Aby przyjrzeć się możliwościom programowym LOWE, należy 

spojrzeć na zespół przez pryzmat składowych instytucji: 

 - Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kętrzynie – realizator programu          

„Za życiem” - kompleksowego wsparcia dla rodzin, obejmującego swoimi działaniami 

rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych 

oraz wsparcie ich rodzin. Ponadto instytucja posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia 
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pedagogizacji rodziców, rozwijania kompetencji wychowawczych rodziców oraz w zakresie 

komunikacji interpersonalnej , a także pracy nad emocjami oraz sposobami radzenia sobie ze 

stresem i agresją.  

 - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie – realizator wielu szkoleń, 

konferencji, warsztatów i procesowego wspomagania szkół. Posiada doświadczenie w pracy              

z dorosłymi zarówno w formie stacjonarnej oraz online.  

Głównym partnerem projektu jest Uczniowski Klub Sportowy „ Tytan” w Łankiejmach, 

którego doświadczenie w pełni gwarantuje realizację ciekawych przedsięwzięć. Członkowie 

kadry LOWE są członkiniami stowarzyszenia, stąd nożna liczyć na wykorzystanie potencjału 

UKS „ Tytan” w Łankiejmach. A oto niektóre zrealizowane projekty:  

W roku 2018:  

a) ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – Program Klub  

b) ze środków Starosty Kętrzyńskiego -: 

- „ Pokoleniada”  

- „ Jesienny Bieg na orientację”  

 - „ Jak to dawniej bywało… - festyn z okazji Dni Rodziny”  

d) ze środków Burmistrza Korsz: 

-  „Pływam – Aquaaerobic i relaks”  

-  „Gminny Mundial”  

- „Bezpieczne wakacje – półkolonia w Łankiejmach”  

e) ze środków Urzędu Marszałkowskiego poprzez konkurs ogłoszony przez LGD „ 

Barcja”: 

-  Budowa siłowni zewnętrznej wraz z wiatą dla rowerów i tablicą informacyjną o 

miejscowości  

W roku 2019: 

a) ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – Program Klub  

b) ze środków Starosty Kętrzyńskiego -: 

- „ Jesienny Bieg na orientację – aktywni mimo wszystko”  

- „Pływanie – aquaaerobic i relaks”  

- „ Gimnastyczny szał zdrowych ciał”  

- „Wehikuł czasu”  

d) ze środków Burmistrza Korsz: 
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-  „Aktywna Wioska”  

- „Zdrowe i bezpieczne wakacje 4 – półkolonia 

Partner zrealizował projekty o tematyce sportowej, regionalnej, historycznej                               

i artystycznej. Zasięgiem objęto ponad 500 osób.  

Opisany potencjał programowy i doświadczenie wynikające z realizacji wielu 

projektów stwarza szanse poprawnej realizacji zadań wynikających z utworzenia                                     

i funkcjonowania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie przy 

Powiatowym Ośrodku Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie. 

 

3.5 Potencjał szkoły dla osób z niepełnosprawnością 
 

Placówka jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych: posiada 

wygodny parking, jedno dostosowane wejście, toaletę, korytarze oraz część pracowni 

spełniające wymogi dla niepełnosprawnych. 

Dostępność LOWE na etapie rekrutacji uczestników LOWE 

1. Punkt rekrutacyjny zlokalizowany na parterze; 

2. Dostępny podjazd dla osób z dysfunkcjami ruchu 

3. Dostępność do LOWE i informacji w ofercie edukacyjnej poprzez: 

• zapewnienie wsparcia asystenta podczas rozmowy rekrutacyjnej; 

• możliwość wypełnienia i przyjęcia dokumentów rekrutacyjnych osoby                                          

z niepełnosprawnościami w miejscu zamieszkania; 

4. Materiały informacyjne i rekrutacyjne będą dostosowane do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

5. Na etapie rekrutacji LOWE zapewni współpracę z otoczeniem osób z 

niepełnosprawnościami poprzez pomoc w rekrutacji i bezpośredni kontakt z 

instytucjami osoby odpowiedzialnej za rekrutację.  

6. Dostępność LOWE na etapie realizacji oferty edukacyjnej poprzez 

− dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

− dostępny podjazd dla osób z dysfunkcjami ruchu 

− zapewnienie wsparcia asystenta – wolontariusza podczas zajęć 

− zajęcia wspomagane e-learningiem (webinarium) 

7. Kadra merytoryczna (trenerska) z wysokimi kompetencjami. 
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8. Koordynator, animator posiadający wysokie kompetencje integracyjne. 

9. Asystent – wolontariusz osób niepełnosprawnych posiadający wysokie 

kompetencje integracyjne. 

 

4. Potrzeby w zakresie wzmocnienia potencjału szkoły do pełnienia 

funkcji LOWE 
 

Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie jest placówką                                       

z doświadczoną kadrą i niewielkim stażem. W celu lepszego wykorzystania kadry 

nauczycielskiej w LOWE, wskazane by było dla nich szkolenie w zakresie: 

- kurs trenera oświaty 

- podstawy andragogiki – metody i techniki nauczania dorosłych 

- warsztaty w zakresie komunikacji interpersonalnej 

  Dla potrzeb LOWE niezbędne jest 

• doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy – laptop, monitor 

interaktywny,   

• zakupienie gier szkoleniowych do rozwijania kompetencji wychowawczych oraz                     

w zakresie komunikacji;  

• zatrudnienie specjalisty ds. promocji oraz ds. rekrutacji, w tym rekrutacji osób 

niepełnosprawnych; 

• uruchomienie strony internetowej do informacji o działaniach LOWE; 

• zakup sprzętu sportowego niezbędne do prowadzenia warsztatów dotyczących zdrowia. 

 

5. Podsumowanie 
 

Zastosowanie się do przedstawionych wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych 

badań umożliwi powstanie i rozwój pozaformalnej edukacji osób dorosłych w powiecie 

kętrzyńskim. Działalność LOWE powinna opierać się na faktycznych, zdiagnozowanych 

potrzebach mieszkańców, a także na potencjale placówki, administracji publicznej, a także na 

potencjale i roli tradycji i kultury lokalnej. Odbiorcami LOWE będą osoby, których 

kompetencje kluczowe są niskie lub ich nie posiadają. Przezwyciężenie bierności edukacyjnej 
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tych osób w dalszej perspektywie czasowej przyczyni się do wzrostu ich aktywności 

społecznej i zawodowej. Kluczowe będzie kreowanie poprzez działalność LOWE 

potencjału do rozwijania kompetencji cyfrowych. Ponadto priorytetowe będzie budowanie 

potencjału społecznego i gospodarczego w oparciu o kompetencje w zakresie rozwijania 

umiejętności wychowawczych oraz w zakresie komunikacji międzyludzkiej  w  powiązaniu 

z zainteresowaniami, hobby, talentami mieszkańców. W zakresie kompetencji językowych 

będzie możliwość w formie ustawicznej korzystania z indywidualnych poziomów                   

e-learningowych. 

Podsumowując w LOWE powstaną działania miękkie, które będą konkretnymi formami 

aktywności zawodowych i zwiększenia kompetencji cyfrowych. Ważnym elementem 

działalności LOWE będzie kształtowanie kompetencji życiowych w edukacji pozaformalnej co 

jest integralne z kompetencjami kluczowymi oraz różnymi wymiarami życia codziennego: 

kompetencje dla rodziców, warsztaty zdrowia, zajęcia sportowe. Celem tych działań będzie 

udział osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie, poprzez aktywizację i zaangażowanie 

osób dotychczas biernych. LOWE ma trwale budować różnorodne więzi, emocjonalne                         

i obywatelskie, ma rozwijać małe wspólnoty poprzez udział osób dorosłych w działaniach                   

w lokalnym środowisku. 

Analiza głównych interesariuszy daje szansę na efektywne funkcjonowanie 

sformalizowanej sieci współpracy i osiągnięcie założonych celów. 

 

 

6. Bibliografia 
 

1. Główny Urząd Statystyczny 

2. Narodowy Spis Powszechny  

3. Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego. 

 

 


