III.1.1.5. Społeczeństwo w Subregionie Zachodnim
Procesy dotyczące społeczeństwa w Subregionie Zachodnim obejmują zmiany
modelu rodziny, wydłużenie przeciętnego trwania życia, niekorzystne zmiany

demograficzne – starzenie się społeczeństwa.

W Subregionie Zachodnim, zwłaszcza w jego części o charakterze
przemysłowym, dochodzi do kumulacji negatywnych zjawisk społecznogospodarczych, przestrzennych i środowiskowych powiązanych z degradacją
przestrzeni. Nasilają się również negatywne procesy demograficzne i
społeczne.

III.1.1.5. Społeczeństwo w Subregionie Zachodnim
Występowanie wielu problemów społecznych: bezrobocie,
niepełnosprawność, ubóstwo, depopulacja, starzenie się społeczności,
alkoholizm, niska świadomość zawodowa. Mieszkańcy często korzystają z
zasiłków opieki społecznej, cechują się niską aktywnością zawodową, wśród
nich występuje większość typów wykluczenia społecznego.

To natomiast pociąga za sobą degradację przestrzeni publicznej, liczne akty
wandalizmu przez co dawne obszary utraciły swoje funkcje przy stale

pogarszającej się opinii publicznej zarówno o samych mieszkańcach, jak i o
całym terytorium degradowanym.

III.1.1.5. Społeczeństwo w Subregionie Zachodnim

Biorąc pod uwagę wzrastającą liczbę zachorowań na choroby cywilizacyjne i
postępujący proces wydłużania się długości życia, konieczne jest podjęcie
działań niezbędnych do zwiększenia dostępu do wysokiej jakości usług
zdrowotnych poprzez zwiększenie dostępności do profilaktyki, diagnostyki i
rehabilitacji leczniczej, które z jednej strony ułatwią powrót na rynek pracy
osobom, które mają z tym trudności po zakończeniu leczenia, a z drugiej

zmniejszą ryzyko zapadania na najczęściej występujące i występowania
powikłań po ich przebyciu.

ROZWIĄZANIE?
 aktywizacja społeczno-gospodarcza w lokalnych społecznościach
 działania z zakresu usług społecznych i zdrowotnych
 usługi aktywizacyjne dla grup wykluczonych, w tym zwłaszcza dla osób z
niepełnosprawnościami i ich otoczenia
 zwiększenie dostępności do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji
 podejście kompleksowe odpowiadające na potrzeby grup zamieszkujących
obszary dotknięte szczególną kumulacją negatywnych zjawisk społecznych i na
których dostępność do usług jest ograniczona, lub w stosunku do potrzeb
niewystarczająca

Cel Strategiczny CS1. Rozwój kapitału ludzkiego bazujący na zatrudnialności i
spójności społeczno - gospodarczej Subregionu Zachodniego

Priorytet P1.2 Aktywność społeczna i zapobieganie wkluczeniom

Działanie D1.2.1 Wzmocnienie lokalnych potencjałów rozwoju oraz
kompleksowa rewitalizacja

Cel Szczegółowy C1.2.1.2. Lepszy dostęp do usług społecznych dla osób
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem

W ramach wiązki zakłada się ograniczenie zjawiska ubóstwa i wykluczenia
społecznego poprzez aktywne włączenie w życie społeczne i zawodowe osób
i grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne za pomocą
kompleksowych, zindywidualizowanych instrumentów aktywnej integracji i
przy współpracy międzysektorowej, za pośrednictwem działań jakościowych
i ilościowych w zakresie wsparcia dostępności usług warunkujących
możliwości rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia obszarów z
nasilonymi negatywnymi procesami społecznymi.

Ponadto w ramach wiązki, przewiduje się m.in.:

 minimalizowanie niedoborów w zakresie infrastruktury społecznej w
powiązaniu z procesem aktywizacji zawodowej, mającej na celu
usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
 podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające
proces deinstytucjonalizacji, w tym: wsparcie dla tworzenia lub działalności
placówek oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży, rozwijanie
środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą;
 tworzenie efektywnej opieki środowiskowej będzie elementem
równoległym do dostosowania usług społecznych do potrzeb
społeczeństwa

 zwiększenie dostępu i jakości usług zdrowotnych służących zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
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