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1. CZĘŚĆ WSTĘPNA 
 

Część wstępna zawiera elementarne informacje dotyczące zasad konstruowania 

dokumentu. Przedstawione w niej zostały aspekty prawne, będące podstawą działania 

samorządu lokalnego, zasady i wartości, na których opiera się lokalna polityka 

społeczna oraz najwaŜniejsze informacje dotyczące metodyki pracy nad strategią. 
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1.1. TŁO I PRZYCZYNY 

 

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych ma stanowić 

podstawę do realizacji względnie trwałych wzorów interwencji społecznych, 

podejmowanych w celu zmiany (poprawy) tych stanów rzeczy (zjawisk) występujących 

w obrębie danej społeczności, które oceniane są negatywnie. Dokument charakteryzuje 

w szczególności działania publicznych i prywatnych instytucji rozwiązujących kwestie 

społeczne, podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane 

kategorie osób i rodzin.  

Obowiązek opracowania Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów 

Społecznych wynika wprost z art. 17. ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia  

12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728). Niniejsza strategia jest takŜe 

istotną potrzebą i wymogiem nowej sytuacji społeczno – gospodarczej Gminy 

Niedźwiada związanej głównie z wstąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej oraz 

zupełnie nowymi moŜliwościami związanymi z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych 

na rozwój lokalny, w tym na politykę społeczną. WiąŜe się to głównie z przystąpieniem 

Gminy Niedźwiada do realizacji Programu Integracji Społecznej – 

 komponentu Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (Porozumienie  

o Współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 

(PPWOW) zawarte między Województwem Lubelskim a Gminą Niedźwiada 

w dniu 2 stycznia 2008 r.).  

RóŜnorodność problemów społecznych występujących w gminie powoduje 

konieczność wzięcia pod uwagę takŜe innych aktów prawnych, które mają istotny wpływ 

na konstrukcję dokumentu i rozwiązywanie zadań społecznych w przyszłości.  

Są to m.in.: 

• ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), 

• ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 122, poz. 1143 ze zm.), 

• ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.), 

• ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.), 



STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY NIEDŹWIADA  5 

 

• ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) , 

• ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 139 poz. 992 ze zm.), 

• ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŜników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86 poz. 732 

ze zm.), 

• ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 179, poz. 1485 ze zm.), 

• ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493). 

Oprócz wspomnianych aktów prawnych przy realizacji strategii moŜe zachodzić 

potrzeba odwołania się równieŜ do ustaw i aktów wykonawczych z zakresu ochrony 

zdrowia, oświaty i edukacji publicznej, budownictwa socjalnego.  

Europejska polityka społeczna została określona w głównej mierze podczas 

Szczytu Lizbońskiego w 2000 roku, na którym kraje członkowskie Unii Europejskiej 

uznały, Ŝe zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego będzie centralnym 

elementem w procesie modernizacji europejskiego modelu społecznego. W roku 2001 

uzgodniony został przez Radę, Parlament i Komisję Europejską „Wspólnotowy program 

na rzecz walki z wykluczeniem społecznym na lata 2002-2006”. Jego celem jest 

wsparcie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej i zwiększenie skuteczności 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  

Polska zgłosiła gotowość przystąpienia do programu, w efekcie czego podjęła 

prace nad przygotowaniem Memorandum w sprawie Integracji Społecznej (Joint 

Inclusion Memorandum – JIM), Narodowej Strategii Integracji Społecznej oraz 

Krajowego Planu Działania na rzecz Integracji Społecznej. Powołany przez Prezesa 

Rady Ministrów w roku 2003 Zespół Zadaniowy do spraw Reintegracji Społecznej 

opracował dokument pt.: „Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski”. Autorzy 

tego dokumentu podjęli próbę dokonania całościowej analizy sytuacji społecznej 

w Polsce, wskazania priorytetowych problemów oraz dobrych praktyk na rzecz inkluzji 

osób i grup.  

Opracowując lokalną strategię integracji i rozwiązywania problemów 

społecznych, uwzględniono dokumenty programowe, w których akcentuje się 
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konieczność zapewnienia dialogu i partnerskiej współpracy instytucji rządowych, 

samorządowych, organizacji pozarządowych oraz biznesu. Uznaje się takŜe 

za niezbędną partnerską współpracę z osobami zagroŜonymi wykluczeniem 

społecznym.  

Wspomniane dokumenty to przede wszystkim:  

• Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (Narodowa Strategia 

Spójności 2007-2013), 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, 

• Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

Przed przystąpieniem do opracowywania strategii pracownicy Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Niedźwiadzie wystosowali pisma do: 

1. Kierownika Posterunku Policji w Niedźwiadzie 

2. Pełnomocnika Wójta Gminy Niedźwiada d/s Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

3. Kierownika Powiatowego Urzędu pracy w Lubartowie 

4. Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubartowie 

5. Kierownika Zespołu Kuratorskiej SłuŜby Sądowej w Lubartowie,  

w celu uzyskania informacji dotyczących występowania na terenie gminy zjawiska 

przestępczości, problemu alkoholowego, skali nasilenia bezrobocia a takŜe danych 

dotyczących dorosłych i dzieci z terenu gminy objętych kuratelą oraz specjalistyczną 

pomocą psychologiczno – pedagogiczną. 

 W celu zaangaŜowania społeczności lokalnej przygotowano 100 ankiet ( wzór 

ankiety w załączniku). Zostały one skierowane do mieszkańców wszystkich 

miejscowości z terenu gminy. Wśród ankietowanych znajdowali się przedstawiciele 

wszystkich środowisk m.in.: sołtysi, radni, księŜa, lokalni liderzy, dyrektorzy szkół, 

pracownicy OPS – u i Urzędu Gminy. 

 

1.1.1. Proces aktualizacji strategii  

 

 Na początku 2008 roku w gminie podjęto intensywną pracę nad aktualizacją 

dokumentu, angaŜując przedstawicieli wszystkich organizacji działających na jej terenie. 

Zaproszono do udziału lokalnych liderów, przeprowadzono szereg konsultacji 

społecznych mających doprowadzić do identyfikacji najwaŜniejszych problemów 
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społecznych gminy oraz wskazać kierunki działań. Konsultacje odbywały się 

na zebraniach wiejskich w poszczególnych sołectwach gminy oraz na spotkaniach 

z liderami. W trakcie tych zebrań i spotkań mieszkańcy gminy zgłaszali problemy 

społeczne, z którymi borykają się na co dzień oraz pomysły na rozwiązanie tych 

problemów. 

 W celu organizacji prac nad strategią został powołany zespół zadaniowy d/s 

aktualizacji strategii. Następnie pod kierunkiem Pani Agnieszki Wróblewskiej 

Konsultanta Regionalnego Programu Integracji Społecznej PPWOW przeprowadzone 

zostały w gminie dwa warsztaty aktualizujące strategię. Celem pierwszego warsztatu 

przeprowadzonego w dniu 6 maja 2008 r. było dokładne omówienie procesu budowania 

strategii, procesu diagnozy zasobów gminy oraz identyfikacja problemów i oczekiwań 

społecznych występujących w środowisku lokalnym. Podczas drugich warsztatów 

w dniu 27 sierpnia 2008 r. przeprowadzono analizę silnych i słabych stron, szans 

i zagroŜeń płynących z otoczenia (analiza SWOT), określono wizję rozwoju 

społecznego gminy, zidentyfikowano obszary priorytetowe, cele strategiczne 

i operacyjne oraz zadania w poszczególnych obszarach priorytetowych. 

 

1.2. WARTOŚCI, ZASADY, DEFINICJE 

 

Wartość to termin uŜywany do określenia tego, co godne uznania i poŜądania, 

cenne i dobre. Człowiek budujący swój system wartości pewne z nich odrzuca jako złe, 

czyli traktuje jako „antywartości”, inne pozostawia i hierarchizuje według przypisywanej 

im waŜności.  

Wartość jest cechą względną, a to oznacza, Ŝe nie zawsze, nie w kaŜdym 

miejscu, nie przez wszystkich i nie w kaŜdych okolicznościach przypisywana jest 

przedmiotom podlegającym ocenie. Przedmiotami wartościowania w polityce społecznej 

są najczęściej stosunki społeczne, stan zaspokojenia potrzeb, instytucje społeczne, 

stosunki między człowiekiem a przyrodą. 

Polityka społeczna oparta na określonych zasadach, normach i wartościach 

moŜe być postrzegana jako przewodnik działania państwa i władz samorządowych 

róŜnych szczebli w celu: 

• kształtowania warunków Ŝycia ludności oraz stosunków międzyludzkich,  

a takŜe ogólnych warunków rozwoju; 
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• harmonizowania i godzenia rozbieŜnych interesów róŜnych grup społecznych 

oraz tworzenia warunków dla pokoju społecznego między kapitałem a pracą. 

Z wartości wynikają zarówno cele polityki społecznej, jak i zasady. Źródła, 

z których czerpie wartości polityka społeczna, są bardzo róŜnorodne. Są to m.in. 

ideologie, doktryny społeczne i gospodarcze, oczekiwania wyraŜane za pośrednictwem 

róŜnych kanałów społecznej komunikacji, normy zwyczajowe, poglądy osób znaczących 

w społeczeństwie. W polityce społecznej, odwołującej się do wartości cenionych przez 

społeczeństwo, waŜny jest podział na wartości odczuwane i uznawane. Wartości 

odczuwane wiąŜą się głównie ze sferą emocjonalną, zaś uznawane opierają się na 

przekonaniach, Ŝe pewne cechy powinny być odczuwane jako wartość. 

Zasady to ogólne doktryny i normy działania, którymi powinny kierować się 

podmioty polityki społecznej w realizacji podstawowego celu, jakim jest zaspokajanie 

potrzeb. Niektóre zasady polityki społecznej są toŜsame z wartościami. Zasady, które 

są najczęściej artykułowane bądź realizowane w polityce społecznej, a które stają się 

dla twórców strategii podstawowymi fundamentami budowania społeczności lokalnej, 

wolnej od zagroŜeń i problemów społecznych, to: 

 

1. Zasada samopomocy  – przejawia się w istnieniu i rozwoju pomocy wzajemnej 

ludzi zmagających się z podobnymi problemami Ŝyciowymi oraz pomocy 

silniejszych dla słabszych; zazwyczaj w ramach niewielkich nieformalnych grup. 

2. Zasada przezorno ści  – oznacza, Ŝe bezpieczeństwo socjalne jednostki nie 

moŜe być tylko efektem świadczeń ze strony społeczeństwa, ale wynikać 

powinno takŜe z odpowiedzialności człowieka za przyszłość własną i rodziny. 

3. Zasada solidarno ści społecznej  – najczęściej rozumiana jako przenoszenie 

konsekwencji, niekiedy utoŜsamiana z solidaryzmem społecznym, oznaczającym 

wyŜszość wspólnych interesów członków społeczeństwa nad interesami 

poszczególnych klas lub warstw. 

4. Zasada pomocniczo ści  – oznacza przyjęcie określonego porządku, w jakim 

róŜne instytucje społeczne dostarczają jednostce wsparcia, gdy samodzielnie nie 

jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb; w pierwszej kolejności pomoc powinna 

pochodzić od rodziny, a następnie od społeczności lokalnej, a na końcu 

od państwa. 
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5. Zasada partycypacji  – wyraŜa się w takiej organizacji Ŝycia społecznego, która 

poszczególnym ludziom zapewnia moŜliwość pełnej realizacji swoich ról 

społecznych, natomiast poszczególnym grupom pozwala zająć równoprawne 

z innymi miejsce w społeczeństwie. 

6. Zasada samorz ądności  – stanowi realizację takich wartości, jak wolność 

i podmiotowość człowieka, a wyraŜa się w takiej organizacji Ŝycia społecznego, 

która jednostkom i grupom gwarantuje prawo do aktywnego udziału 

w istniejących instytucjach społecznych oraz tworzenia nowych instytucji w celu 

skuteczniejszego zaspokajania potrzeb i realizacji interesów. 

7. Zasada dobra wspólnego  – przejawia się w takich działaniach władz 

publicznych, które uwzględniają korzyści i interesy wszystkich obywateli 

i polegają na poszukiwaniu kompromisów tam, gdzie interesy te są sprzeczne. 

8. Zasada wielosektorowo ści  – polega na równoczesnym funkcjonowaniu 

publicznych podmiotów polityki społecznej, organizacji pozarządowych i instytucji 

rynkowych, które dostarczają środków i usług słuŜących zaspokajaniu potrzeb 

społeczeństwa. 

Polityka społeczna, jako przewodnik czy teŜ wskazówka działania oparta 

na zadeklarowanych wartościach i zasadach, określa i wyjaśnia misję, obejmuje 

moŜliwości i cele przedsięwzięć organizacyjnych, wymusza odpowiednie zachowania, 

nakreślając przydział odpowiedzialności i towarzyszącą temu delegację kompetencji 

na wszystkie poziomy organizacyjne. 

Z wymienionych powyŜej zasad wynikają podstawowe cele, które powinny 

kształtować politykę społeczną w danym środowisku lokalnym. Są to przede wszystkim: 

• dąŜenie do poprawy połoŜenia materialnego i wyrównywanie szans 

Ŝyciowych grup społeczeństwa ekonomicznie i socjalnie najsłabszych, 

• prowadzenie bieŜących działań osłonowych, 

• dostrzeganie z wyprzedzeniem zagroŜeń społecznych, 

• dorównywanie do standardów unijnych i międzynarodowych. 

Polityka społeczna Unii Europejskiej opiera swoje załoŜenia na działaniach 

związanych z polepszeniem warunków Ŝycia, pracy i kształcenia, zapewnieniem 

powszechności prawa do zatrudnienia i wykształcenia, a wreszcie stworzeniem 

systemu zabezpieczenia społecznego. Z uwagi na przystąpienie naszego kraju do tej 

struktury społeczno-gospodarczej jest rzeczą oczywistą i zrozumiałą, Ŝe właśnie 
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te wartości i zasady stanowią fundament budowy dokumentu wskazującego lokalne 

problemy społeczne i metody ich rozwiązywania. 

W polityce społecznej terminem „problemy społeczne” oznacza się wszelkiego 

rodzaju dolegliwości, zakłócenia, niedogodności występujące w Ŝyciu zbiorowym. 

Natomiast określeniem „kwestia społeczna” wyróŜnia się wśród nich te, które:  

• odznaczają się szczególną dolegliwością dla potencjału osobowego 

społeczeństwa, 

• są następstwem niedostosowania sposobu, w jaki funkcjonuje 

społeczeństwo, do podstawowych potrzeb indywidualnych i zbiorowych, 

• nie są moŜliwe do rozwiązania siłami pojedynczych grup ludzkich. 

W węŜszym znaczeniu termin „kwestia społeczna” oznacza konkretny problem 

o szczególnie wysokim stopniu dotkliwości dla Ŝycia i współdziałania członków 

społeczności. W szerszym znaczeniu termin ten oznacza natomiast sprzeczność 

pomiędzy zasadami obowiązującymi w danym społeczeństwie, formacji ustrojowej czy 

nawet cywilizacji, a dąŜeniami jednostek i zbiorowości do godnego Ŝycia. Przyjmuje się, 

Ŝe źródła kwestii społecznych tkwią wewnątrz społeczeństwa, w mechanizmach Ŝycia 

zbiorowego i mogą być – jak kaŜdy problem społeczny – ograniczane i rozwiązywane 

we wszystkich skalach współŜycia: od rodziny poprzez środowiska lokalne i zawodowe 

po skalę ogólnopaństwową czy międzynarodową. 

Mechanizmów powstawania problemów społecznych i kwestii społecznych 

upatrywać naleŜy w funkcjonowaniu społeczeństwa. Są nimi przede wszystkim: 

• dezorganizacja społeczeństwa, 

• gwałtowna zmiana społeczna, 

• opóźnienia kulturowe, 

• przemiany gospodarcze wyprzedzające przemiany w sposobie myślenia 

i działania, 

• złe funkcjonowanie instytucji politycznych czy administracyjnych, 

• niekompetencja polityków czy urzędników państwowych, 

• dysfunkcjonalność instytucji społecznych, 

• dominacja grup społecznych, eksploatacja, wyzysk, 

• nierówności społeczne, niesprawiedliwość społeczna, 

• złe funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, 

• nieprzystosowanie do pełnienia określonych ról społecznych. 
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Funkcjonujące w środowisku lokalnym kwestie i problemy społeczne prowadzą 

do wykluczenia społecznego, czyli sytuacji uniemoŜliwiającej lub znacznie utrudniającej 

jednostce lub grupie zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr 

publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów 

w godny sposób. Środkiem umoŜliwiającym przeciwdziałanie tej sytuacji jest integracja 

społeczna oparta na zasadach dialogu, wzajemności i równorzędności.  

Podejmowane w tym celu działania wspólnotowe słuŜą budowie społeczeństwa 

opartego na demokratycznym współuczestnictwie, rządach prawa i poszanowaniu 

róŜnorodności kulturowej. W społeczeństwie tym obowiązują i są realizowane 

podstawowe prawa człowieka i obywatela oraz skutecznie wspomaga się jednostki  

i grupy w realizacji ich celów Ŝyciowych. 

Przygotowując dokument programowy, wskazujący kierunki działań samorządu 

w kształtowaniu i realizacji lokalnej polityki społecznej, nie moŜna nie wspomnieć 

o wartości podstawowej, która posłuŜyła autorom za fundament przy jego 

opracowywaniu. Wartością tą jest zasada wspierania rodziny jako najwaŜniejszej 

komórki społecznej. Jest ona głównym przesłaniem niniejszego dokumentu, gdyŜ  

od wspierania siły rodziny naleŜy rozpoczynać kaŜdy rodzaj oferowanej pomocy. 

 

1.3. STRUKTURA DOKUMENTU 

 

Strategie rozwiązywania problemów społecznych to względnie trwałe wzory 

interwencji społecznych podejmowanych w celu zmiany (poprawy) takich stanów rzeczy 

(zjawisk), występujących w obrębie danej społeczności, które oceniane są negatywnie. 

Mówiąc o gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, naleŜy mieć 

na myśli w szczególności działania publicznych i prywatnych instytucji pomocy 

społecznej (i pokrewnych), prowadzone na terenie gminy, podejmowane dla poprawy 

warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin, mieszkańców 

gminy.  

W oparciu o uzyskane informacje i materiały został przygotowany dokument, 

który pozwoli na racjonalizację lokalnej polityki społecznej oraz wskaŜe obszary, które 

w najbliŜszym czasie powinny stać się przedmiotem szczególnej troski władz lokalnych. 

Metodyka opracowania dokumentu pozwoliła zaangaŜować środowisko lokalne 

w budowę strategii na najwaŜniejszych etapach, od diagnozy do wdroŜenia i realizacji. 
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 Perspektywa czasowa obowiązywania niniejszego dokumentu została 

skomunikowana z głównymi dokumentami strategicznymi wpływającymi  

na rozwiązywanie lokalnych problemów, tj. Narodowymi Strategicznymi Ramami 

Odniesienia (Narodowa Strategia Spójności) oraz Narodową Strategią Integracji 

Społecznej, wyznaczającymi działania i stwarzającymi moŜliwość ubiegania się o środki 

zewnętrzne do 2013 roku. 



STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY NIEDŹWIADA  13 

 

METODOLOGIA OPRACOWANIA DOKUMENTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
I
A
G
N
O
Z
A

W
S
T
Ę
P 

P
R
O
G
R
A
M
O
W
A
N 
I 
E 

STRATEGIA 

WOJEWÓDZKA 

Analiza dokumentów i ich wpływ na lokaln ą społeczno ść 

STRATEGIA 

ROZWOJU GMINY 

DOKUMENTY 

OGÓLNOKRAJOWE 

RAMY PRAWNE I WARTOŚCI PRZYJĘTE PRZEZ AUTORÓW 

ŹRÓDŁA WYWOŁANE 
 

• Analiza SWOT, 

• Badanie ankietowe 

„Identyfikacja problemów 

społecznych”, 

• Badanie ankietowe 

„Sytuacja dziecka  

w środowisku szkolnym”.  

MISJA 

ANALIZA 
ZASOBÓW 

 
• Instytucje 

samorz ądowe,  

• Organizacje 

pozarządowe.  

ŹRÓDŁA ZASTANE 
 

• Dane Statystyczne, 

• Dane Ośrodka 

Pomocy Społecznej, 

• Dane Powiatowego 

Urzędu Pracy, 

• Dane Policji, 

• Inne. 

CELE STRATEGICZNE 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

KIERUNKI DZIAŁAŃ, 

PROGRAMY 

I PROJEKTY 

STRATEGIA 

POWIATOWA 



STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY NIEDŹWIADA  14 

 

1.4. PRZESŁANKI WYNIKAJ ĄCE Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH 

 

Konstruując strategię integracji i rozwiązywania problemów społecznych gminy, 

naleŜy pamiętać, Ŝe nie jest to jedyny dokument w obszarze polityki społecznej, którego 

skutki będą dotyczyły jej mieszkańców. Krytyczna analiza dokumentów programowych 

powstających na poziomie kraju, województwa czy powiatu pozwala na skuteczniejsze 

programowanie działań na poziomie lokalnym w taki sposób, by nie powielać pewnych 

działań, ale wpisywać się własnymi propozycjami programowymi w juŜ funkcjonującą 

rzeczywistość formalnoprawną. 

 

1.4.1. NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007- 2013  

(NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO ŚCI 2007-2013) 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Europejskiej, ustanawiającym przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Funduszu Spójności, przygotowano strategiczne wytyczne w sprawie 

spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, określające indykatywne ramy 

interwencji funduszy z uwzględnieniem innych polityk Unii Europejskiej. Projekt tego 

dokumentu Komisja Europejska opublikowała w dniu 5 lipca 2005 r. pod nazwą 

„Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne 

Wytyczne Wspólnoty 2007-2013” (SWW). Dokument ten zaleca kaŜdemu funduszowi 

realizację celu priorytetowego, którym jest promowanie harmonijnego, zrównowaŜonego 

i trwałego rozwoju Wspólnoty. Uwzględnia przy tym zalecenia KE w zakresie polityki 

gospodarczej oraz zatrudnienia – Zintegrowany Pakiet Wytycznych w sprawie wzrostu 

gospodarczego i zatrudnienia na lata 2005-2008 (ZPW). 

Na podstawie zapisów Strategicznych Wytycznych Wspólnoty Polska opracowała 

„Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 wspierające wzrost 

gospodarczy i zatrudnienie” (NSRO), które integrują główne priorytety Wspólnoty 

z priorytetami polskimi, uwzględniając jednocześnie zapisy Krajowego Programu 

Reform, odpowiadającego na wyzwania zawarte w Strategii Lizbońskiej. Narodowe 

Strategiczne Ramy Odniesienia stanowią podstawę do programowania interwencji 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności (FS). 

 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia określają działania o charakterze 

rozwojowym, jakie rząd polski zamierza podjąć w latach 2007-2013 w zakresie 

promowania trwałego wzrostu gospodarczego, wzrostu konkurencyjności oraz wzrostu 

zatrudnienia. NSRO słuŜą jednocześnie zapewnieniu skutecznej pomocy na rzecz 

regionów i grup społecznie zmarginalizowanych oraz pomocy w restrukturyzacji 

sektorów i regionów problemowych. Zakładanym efektem strategii proponowanej  

w NSRO jest znaczące podniesienie jakości Ŝycia mieszkańców Polski i zbliŜenie 

poziomu rozwoju do obecnie najbiedniejszych starych państw członkowskich,  

a w dłuŜszej perspektywie poziomu zbliŜonego do średniej europejskiej.  

W wyniku przeprowadzonej analizy, która wykazała róŜnice poziomu społeczno-

gospodarczego rozwoju kraju oraz poszczególnych jego regionów w stosunku 

do innych krajów UE, oraz w odpowiedzi na wyzwania Strategii Lizbońskiej  

i cele Zintegrowanego Pakietu Wytycznych, których instrumentem realizacji na gruncie 

krajowym jest Krajowy Program Reform, sformułowano cel strategiczny Narodowych 

Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Zakłada on tworzenie warunków 

dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości 

zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej. 

Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów 

szczegółowych, co oznacza, Ŝe wszystkie programy, działania i projekty podejmowane 

w ramach NSRO realizują je jednocześnie aczkolwiek w róŜnym zakresie. Celami 

horyzontalnymi NSRO są m.in.: 

• poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa 

mechanizmów partnerstwa, 

• poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej, 

• budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej 

podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, 

• wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych  

na obszarach wiejskich. 
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1.4.2. NARODOWA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

 

Cele polityki integracji społecznej w Polsce wynikają przede wszystkim 

z priorytetów określonych w przyjętej w czerwcu 2004 r. Narodowej Strategii Integracji 

Społecznej. Wynikają równieŜ z załoŜeń w zakresie zwalczania ubóstwa i wykluczenia 

społecznego przyjętych w grudniu 2000 r. przez Radę Europejską w Nicei, które Polska 

w pełni zaakceptowała i oficjalnie potwierdziła poprzez przyjęcie w grudniu  

2003 r. Wspólnego Memorandum Polski i Unii Europejskiej o Integracji Społecznej 

(Joint Inclusion Memorandum). 

Zarówno Krajowy Plan Działania na rzecz Integracji Społecznej, jak i Wspólne 

Memorandum są elementami realizacji Strategii Lizbońskiej, która została przyjęta 

przez piętnaście krajów członkowskich UE w marcu 2000 roku.  

Polskie priorytety wpisują się takŜe w podstawowe załoŜenia Zrewidowanej 

Strategii Spójności Społecznej Rady Europy, której inauguracja odbyła się w lipcu 

2004 r. w Warszawie. Jednym z tych załoŜeń jest budowanie integracji i spójności 

społecznej w oparciu o prawa człowieka, a zwłaszcza te prawa, które zostały zawarte 

w Zrewidowanej Europejskiej Karcie Społecznej. 

Priorytety Narodowej Strategii Integracji Społecznej stworzone zostały 

z perspektywą ich realizacji do 2010 roku. Krajowy Plan Działania uwzględnia 

te priorytety, których realizacja jest szczególnie pilna. Wynikają one takŜe 

z przedstawionej analizy sytuacji ekonomiczno-społecznej ilustrującej podstawowe 

przyczyny ubóstwa i zagroŜenia wykluczeniem społecznym.  

Priorytety zawarte w NSIS w zakresie realizacji prawa do edukacji  

są następujące: 

• wzrost uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym, 

• poprawa jakości kształcenia na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, 

• upowszechnienie kształcenia na poziomie wyŜszym i jego lepsze 

dostosowanie do potrzeb rynku pracy, 

• rekompensowanie deficytów rozwoju intelektualnego i sprawnościowego 

dzieci, 

• upowszechnienie kształcenia ustawicznego.  

W zakresie realizacji prawa do zabezpieczenia socjalnego : 
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• radykalne ograniczenie ubóstwa skrajnego, którego poziom jest obecnie 

nieakceptowany i wymaga podjęcia zdecydowanych działań, 

• ograniczenie tendencji wzrostowych rozwarstwienia dochodowego, tak aby 

róŜnice te nie odbiegały od przeciętnego poziomu w krajach UE. 

Bezrobocie jest jedną z form wykluczenia społecznego silnie powiązaną z innymi 

jego przejawami, np. ubóstwem, w warunkach niskiej skuteczności systemu 

zabezpieczenia socjalnego dla osób bezrobotnych i ich rodzin. Dlatego teŜ 

w Narodowej Strategii Integracji Społecznej cztery z dwudziestu priorytetów odnoszą 

się do sfery działań dotyczących realizacji prawa do pracy : 

• ograniczenie bezrobocia długookresowego,  

• zmniejszenie bezrobocia młodzieŜy, 

• zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród niepełnosprawnych,  

• zwiększanie liczby uczestników aktywnej polityki rynku pracy. 

W zakresie realizacji prawa do  ochrony zdrowia : 

• wydłuŜenie przeciętnego dalszego trwania Ŝycia w sprawności, 

• upowszechnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych, 

• zwiększenie zakresu programów zdrowia publicznego obejmujących kobiety  

i dzieci. 

W zakresie realizacji innych praw społecznych : 

• zwiększenie dostępu do lokali (mieszkań) dla grup najbardziej zagroŜonych 

bezdomnością, 

• zapewnienie lepszego dostępu do pracowników socjalnych, 

• rozwinięcie pomocy środowiskowej i zwiększenie liczby osób objętych jej 

usługami, 

• zaangaŜowanie obywateli w działalność społeczną,  

• realizacja Narodowej Strategii Integracji Społecznej przez samorządy 

terytorialne, 

• zwiększenie dostępu do informacji obywatelskiej i poradnictwa. 
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1.4.3. KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI S POŁECZNEJ 

 

Krajowy Plan Działania na rzecz Integracji Społecznej to program poprawy 

dostępu do praw społecznych i zwiększania poziomu ich realizacji. Jest to równieŜ 

zasadniczy instrument osiągania integracji społecznej w europejskim modelu 

społecznym. Realizacja praw społecznych wymaga oczywiście poniesienia określonych 

kosztów, tak samo jak realizacja wszystkich innych kategorii praw człowieka zawartych 

w prawie międzynarodowym i krajowym. NaleŜy więc zapewnić w sposób trwały zasoby 

finansowe, kadrowe, lokalowe, rzeczowe i inne instytucjom odpowiedzialnym 

za realizację tych praw.  

Prawa społeczne powinny mieć obecnie priorytet w wydatkach publicznych. Ich 

realizacja znacznie się pogorszyła w ostatnich latach, a więc zmniejsza się poziom 

integracji społecznej i zwiększa się skala i zasięg procesów wykluczenia społecznego. 

W Krajowym Planie Działań na rzecz Integracji Społecznej za najwaŜniejsze uznano: 

• działania edukacyjne, socjalne i zdrowotne zapobiegające wykluczeniu oraz 

wspierające grupy zagroŜone, 

• budowę systemu bezpieczeństwa socjalnego i przeciwdziałanie ubóstwu  

i wykluczeniu społecznemu, 

• realizację prawa do pracy dla kaŜdego, w tym szczególnie dla grup 

defaworyzowanych na rynku pracy poprzez odpowiednią politykę 

makroekonomiczną i politykę zatrudnienia, 

• rozwój systemu instytucjonalnego z jasnym podziałem odpowiedzialności 

instytucji rządowych i samorządowych, otwierającego przestrzeń dla 

aktywności obywatelskiej i upodmiotowienia osób korzystających z usług 

społecznych, świadczonych zarówno przez państwo, jak i przez organizacje 

pozarządowe. 

Na poziomie operacyjnym waŜne jest, Ŝe polska polityka integracji społecznej 

musi być realizowana we współpracy z szeroko rozumianymi partnerami 

społecznymi . Szczególnie chodzi tu o związki zawodowe i związki pracodawców, 

organizacje pozarządowe, samorządy lokalne oraz instytucje charytatywne, kościoły  

i związki wyznaniowe. NiezaleŜnie od osiągniętego poziomu zamoŜności oraz stanu 

koniunktury gospodarczej państwo nie jest w stanie zrealizować celów tej polityki bez 

partnerstwa z innymi instytucjami.  
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W tym kontekście ustalono następujące priorytety na najbliŜsze dwa lata: 

• zaangaŜowanie obywateli w działalność społeczną, głównie poprzez 

zwiększenie ich uczestnictwa w działalności organizacji pozarządowych 

i innych formach pracy społecznej oraz samopomocy, 

• wzrost liczby samorządów, które z pełną wraŜliwością i zaangaŜowaniem 

podejmą się tworzenia lokalnych strategii przeciwdziałania ubóstwu 

i wykluczeniu społecznemu, a następnie zrealizują ich załoŜenia. 

 

1.4.4. STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA LU BELSKIEGO  

NA LATA 2005-2013 

 

Dynamiczne uwarunkowania stawiają przed samorządem województwa 

lubelskiego nowe zadania z zakresu polityki społecznej. Występujące istotne problemy 

społeczne decydują o tym, Ŝe władze samorządowe oraz inne instytucje na poziomie 

regionalnym i lokalnym stają przed koniecznością długofalowego podejścia do ich 

rozwiązywania. Dlatego teŜ celowe jest podejście strategiczne do tych zagadnień. 

Zintegrowane rozwiązywanie problemów sfery społecznej zaprezentowane w strategii 

pozwala na przyjęcie nowych rozwiązań w celu ograniczenia niekorzystnych zjawisk  

i pobudzania aktywności społecznej. 

Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego jest strategią sektorową, 

stanowiącą skonkretyzowany, długofalowy plan działania. Kreuje innowacyjne 

spojrzenie na zastany zespół uwarunkowań. Wyznacza najwaŜniejsze kierunki działania 

i cele strategiczne dla regionu w zakresie planowania zadań. Zawiera cele i ich 

rozwinięcia w stopniu stanowiącym podstawę do formułowania programów 

realizowanych na terenie województwa. Jest to dokument programowy, stanowiący 

podstawę efektywnego zarządzania działaniami z zakresu polityki społecznej przez 

samorząd, który jest zdecydowany stworzyć nowoczesne formy rozwiązywania 

problemów społecznych oraz wspierać zintegrowane przedsięwzięcia instytucji, 

organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i osób. Systematyzacja rozwiązywania 

problemów społecznych doprowadzi do integracji społecznej i jednocześnie ukierunkuje 

działania władz na rzecz kreowania postępu społecznego. 

W wyniku wdraŜania strategii powinien zostać osiągnięty wysoki poziom 

integracji społecznej. Elementem deklarowanej misji strategii polityki społecznej jest 
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zapobieganie i rozwiązywanie występujących obecnie i potencjalnych problemów 

społecznych. Przesłanką tworzenia i realizacji strategii jest usunięcie barier blokujących 

zaspokajanie róŜnego rodzaju potrzeb wielu grup społecznych. Strategia zakłada 

kształtowanie warunków Ŝycia ludności oraz stosunków międzyludzkich, zwłaszcza  

w środowisku zamieszkania i pracy. 

Podstawą Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego są działania 

oparte na zasadach dialogu, wzajemności i równorzędności, których celem jest dąŜenie 

do społeczeństwa opartego na demokratycznym współuczestnictwie, rządach prawa,  

w którym obowiązują i są realizowane podstawowe prawa człowieka i obywatela, 

oraz skutecznie wspomaga się jednostki i grupy w realizacji ich celów Ŝyciowych. 

Strategia wspiera szeroko rozumianą politykę społeczną, której celem jest 

społeczeństwo zintegrowane i jednocześnie wolne od problemów wykluczenia 

społecznego i ubóstwa, a zwłaszcza bezrobocia. 

Autorzy strategii określili cel generalny polityki społecznej województwa 

lubelskiego: „Lubelszczyzna regionem pełnej integracji społecznej i wysokiego poziomu 

Ŝycia, stwarzającym moŜliwości zaspokajania potrzeb wszystkich mieszkańców oraz 

skutecznego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem potencjału kapitału 

ludzkiego, aktywności organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych”. 

W strategii zdefiniowano następujące cele strategiczne: 

1) Poprawa warunków i jakości Ŝycia mieszkańców województwa; 

2) Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego; 

3) Efektywna pomoc społeczna; 

4) Zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w Ŝyciu 

społecznym w ramach zintegrowanych, kompleksowych działań; 

5) Profilaktyka oraz ograniczenie problemów wynikających z uzaleŜnienia  

od alkoholu i narkotyków; 

6) Rozwój infrastruktury społecznej. 

Autorzy sformułowali w strategii programy działań: 

•  Program poprawy warunków i jakości Ŝycia mieszkańców województwa 

lubelskiego; 

•  Program rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w województwie lubelskim; 

•  Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez efektywną 

pomoc społeczną; 
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•  Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania ich 

wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz 

zatrudniania osób niepełnosprawnych; 

•  Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na lata 2004-2006; 

•  Wojewódzki program przeciwdziałania narkomanii na lata 2005-2007; 

•  Wojewódzki program rozwoju infrastruktury społecznej. 

 

1.4.5. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  

W POWIECIE LUBARTOWSKIM NA LATA 2003-2015 

 

Stworzenie ponad gminnej polityki rozwiązywania problemów społecznych jest 

jednym z istotnych zadań powiatu wynikających z ustawy o pomocy społecznej. 

ZałoŜenia tej polityki znalazły miejsce w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2003-2015. Dokument, określający 

najistotniejsze problemy do rozwiązania w najbliŜszej przyszłości, wychodzi naprzeciw 

potrzebom społeczności lokalnej, wytycza kierunki działania administracji powiatowej 

oraz wyznacza cele i zadania funkcjonujących struktur. Ich realizacja ma na celu 

złagodzenie zjawisk niekorzystnych dla ludzi, którzy z róŜnych powodów znajdują się  

w potrzebie. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim  

na lata 2003-2015 powstała na bazie danych zgromadzonych i opracowanych przez 

podmioty działające w sferze pomocy społecznej, po społecznych konsultacjach,  

w których uczestniczyli przedstawiciele róŜnych instytucji i grup społecznych. Dokument 

ten zawiera główne problemy i zagroŜenia występujące na terenie powiatu oraz 

sposoby ich rozwiązania. 

W toku prac nad strategią określono następującą wizję powiatu: „Powiat 

lubartowski współpracujący z partnerami społecznymi, mądrze zarządzany, z minimalnym 

bezrobociem, przyjazny mieszkańcom, gospodarny, wraŜliwy na problemy społeczne, 

aktywny, efektywnie wykorzystujący środki na pomoc społeczną”. Następnie 

sformułowano misję strategii, którą jest „wspieranie osiągania postępu i rozwoju 

społecznego oraz polepszenie jakości i warunków Ŝycia mieszkańców powiatu”.  

W kolejnym kroku określono generalny cel strategiczny („Powiat lubartowski miejscem 
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pełnej integracji społecznej mieszkańców, współpracujący z partnerami społecznymi, 

organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi, gwarantujący skuteczne 

rozwiązywanie problemów społecznych”) oraz wyznaczono cele strategiczne  

i szczegółowe w następujących obszarach problemowych: 

I. Bezrobocie i jego skutki. 

1. Przeciwdziałanie skutkom długotrwałego bezrobocia: 

• tworzenie programów na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej długotrwale 

bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej, 

• ograniczenie zjawiska dziedziczenia bezrobocia, 

• zapobieganie degradacji społeczno-zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. 

II.     Bezpieczeństwo socjalne – system świadczeń, placówki stacjonarne i wsparcia 

dziennego. 

1. Zabezpieczenie potrzeb socjalnych poprzez stworzenie sprawnego systemu 

świadczeń i opieki: 

• tworzenie brakujących typów placówek w systemie pomocy społecznej, 

• szeroko pojęta współpraca instytucji i organizacji w celu pozyskiwania funduszy 

pozabudŜetowych, 

• pozyskiwanie i angaŜowanie wolontariuszy do pracy w róŜnych formach opieki, 

• pozyskiwanie środków pozabudŜetowych na zatrudnienie wykwalifikowanych 

specjalistów w jednostkach pomocy społecznej, 

• wzbogacenie form wsparcia, praca socjalna, kompleksowa pomoc skierowana 

 na rodzinę. 

III. Marginalizacja grup społecznych – uzaleŜnienia i patologia. 

1. Sprawny system zapobiegania marginalizacji społecznej, zapobieganie 

patologiom i uzaleŜnieniom: 

• ograniczenie skali przestępczości wśród młodzieŜy, 

• aktywizacja grup społecznych zagroŜonych marginalizacją, 

IV. Kryzys funkcjonowania rodziny: dzieci i młodzieŜ, osoby niepełnosprawne i osoby 

starsze. 

1. Sprawny system zapobiegania kryzysom rodziny oraz kompleksowe wsparcie 

rodziny: 

• tworzenie kompleksowego systemu pomocy i opieki nad dzieckiem i rodziną, 

• przeciwdziałanie przemocy i jej skutkom w rodzinie, 
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• wspieranie rodzin i osób dotkniętych problemem niepełnosprawności, 

• tworzenie lokalnego systemu pomocy i opieki nad osobami starszymi, 

• kształtowanie świadomości w sferze pomocy społecznej, 

• zintegrowanie działań sektora rządowego i pozarządowego w zakresie 

organizowania kompleksowego systemu wsparcia rodzin. 

V. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

1. Wielokierunkowa współpraca administracji publicznej z organizacjami 

pozarządowymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej: 

• inspirowanie działań na rzecz rozwoju sektora organizacji pozarządowych, 

• podejmowanie działań w celu wypracowania sprawnego systemu przepływu 

informacji, 

• wypracowanie jasnego, spójnego i profesjonalnego systemu współpracy 

organizacji pozarządowych i jednostek pomocy społecznej, 

• współpraca przy opracowywaniu, realizacji i promocji programów z zakresu 

pomocy społecznej, 

• promocja wolontariatu. 

1.4.6. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO  

GMINY NIEDŹWIADA 

 

Samorządy lokalne działające w warunkach gospodarki rynkowej, cechującej  

się duŜą dynamiką zmian i niepewnością co do ich kierunków, muszą posiadać 

zdolność do wczesnego rozpoznawania zagroŜeń, jak i dostrzegania pojawiających 

się szans. Silne oddziaływania czynników zewnętrznych, w których istotną rolę odgrywa 

dynamika i ekspansywność jednostek terytorialnych (gmin miejskich i wiejskich oraz 

województw), konkurujących w dostępie do ograniczonego rynku inwestorów i kapitału, 

wymuszają konieczność stosowania przez władze samorządowe odpowiednich metod 

zarządzania. W takich warunkach istotnego znaczenia nabiera zarządzanie 

strategiczne, które - oparte na opracowywaniu, wdraŜaniu i kontroli realizacji planów 

strategicznych, umoŜliwia dostosowanie funkcjonowania jednostek terytorialnych 

do zmian zachodzących w otoczeniu. W obecnych warunkach polskich – na poziomie 

zarządzania lokalnego (gminnego) – jedną z podstawowych ról wśród tego typu planów 

pełnią strategie rozwoju społeczno - gospodarczego. W opracowaniach tych określane 
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są cele rozwoju lokalnego oraz sposoby realizacji tych celów przy wyróŜnieniu 

najbardziej poŜądanych dla rozwoju gminy działalności. 

 W trakcie prac nad Strategią Rozwoju Gminy Niedźwiada przeprowadzono 

diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, dokonano analizy SWOT, określono 

uwarunkowania rozwoju gminy, a następnie sformułowano wizję rozwoju gminy, będącą 

zarazem celem ogólnym („Przyspieszenie rozwoju gospodarczego gminy oraz poprawa 

poziomu Ŝycia jego mieszkańców” poprzez „przeciwdziałanie marginalizacji 

społeczeństwa przy równoczesnym podnoszeniu konkurencyjności gminy”), 

zdefiniowano rozwój gminy oraz wyznaczono pięć celów strategicznych, w tym trzy cele 

odnoszące się bezpośrednio do kwestii społecznych, tj. „Rozwój przedsiębiorczości, 

wzrost rangi i atrakcyjności gminy”, „Rozwój zasobów ludzkich” oraz „Rozwój oświaty, 

kultury, turystyki i rekreacji”. W ich obrębie wyznaczono następujące cele cząstkowe: 

1. Rozwój przedsiębiorczości, wzrost rangi i atrakcyjności gminy 

• zmniejszenie bezrobocia, 

• większy niŜ średnio w powiecie wzrost średnich dochodów mieszkańców, 

• wzrost liczby miejsc pracy poza rolnictwem, 

• poprawa atrakcyjności turystycznej gminy i dalszy rozwój agroturystyki, 

• ochrona środowiska przyrodniczego i dziedzictwa historyczno-kulturowego, 

• rozwój i aktywizacja organizacji społecznych i innych organizacji pozarządowych. 

2. Rozwój zasobów ludzkich 

• przyrost nowych zasobów mieszkań, 

• spadek liczby przestępstw i wykroczeń, 

• zmniejszenie liczby rodzin i osób dotkniętych alkoholizmem i cierpiących  

z powodu patologii społecznych, 

• poprawa funkcjonowania publicznej słuŜby zdrowia, opieki społecznej i systemu 

ubezpieczeń, 

• poprawa warunków Ŝycia osób niepełnosprawnych. 

3. Rozwój oświaty, kultury, turystyki i rekreacji 

• nowoczesne i dobrze wyposaŜone placówki oświatowe, 

• powstanie bazy turystyczno-sportowej, 

• dalszy rozwój masowych imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych. 
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Następnie opracowano jedenaście strategicznych programów realizacyjnych, słuŜących 

osiągnięciu pięciu wytyczonych celów, w tym ww. celów bezpośrednio odnoszących  

się do kwestii społecznych. 
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2. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA 
 

Część diagnostyczna zawiera analizę problemów społecznych gminy.  

Diagnoza została oparta na badaniu źródeł zastanych, na analizie skonstruowanych 

specjalnie do tego celu ankiet i wywiadów, na konsultacjach społecznych  

z mieszkańcami gminy oraz przeprowadzonych warsztatach strategicznych.  
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2.1. CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 

Gmina Niedźwiada jest gminą wiejską, połoŜoną we wschodniej części Małego 

Mazowsza, w województwie lubelskim. Zajmuje powierzchnię 95,82 km2 i liczy 6.559 

mieszkańców, z czego 456 osób zamieszkuje w będącej siedzibą władz gminy 

miejscowości Niedźwiada – Kolonia (stan na 31.12.2007 r.). 

Gmina jest jedną z trzynastu jednostek samorządu terytorialnego wchodzącego  

w skład powiatu lubartowskiego. Do gminy naleŜy szesnaście sołectw: Berejów, 

Brzeźnica Bychawska, Brzeźnica Bychawska Kolonia, Brzeźnica KsiąŜęca, Brzeźnica 

KsiąŜęca Kolonia, Brzeźnica Leśna, Górka Lubartowska, Klementynów, Niedźwiada, 

Niedźwiada Kolonia, Pałecznica, Pałecznica Kolonia, Tarło, Tarło Kolonia, Zabiele i 

Zabiele I. Od południa gmina graniczy z gminą Serniki, od południa  

i częściowo od wschodu z gminą Ostrów Lubelski, od zachodu z gminami Ostrówek  

i Lubartów (na odcinku 5,3 km granica z gminą Lubartów przebiega wzdłuŜ rzeki 

Wieprz), od północy z gminą Siemień, a od północnego wschodu z gminą Parczew. 

Pod względem fizycznogeograficznym gmina Niedźwiada połoŜona jest 

na Równinie Lubartowskiej, we wschodniej części Małego Mazowsza naleŜącego 

do Krainy Wielkich Dolin. Jej obszar rozciąga się pomiędzy doliną rzeki Wieprz 

na zachodzie, a linią przekraczającą miejscami 1,5 km dolinę rzeki Piskornica  

od wschodu. Południową granicę gminy stanowi natomiast dolina Strugi, a północną – 

sztuczna granica z gminą Siemień.  

Z południa na północ obszar gminy przecina droga wojewódzka Lubartów – 

Parczew. Drugą drogą tej klasy jest droga relacji Lubartów – Ostrów Lubelski. Pozostałe 

drogi utwardzone mają znaczenie powiatowe i gminne. Przez teren gminy przebiega 

równieŜ linia kolejowa relacji Lublin – Łuków (w miejscowościach Tarło i Brzeźnica 

Bychawska zlokalizowane są stacje pasaŜerskie). Gmina jest kompleksowo 

zwodociągowana, stale telefonizowana, deficyt występuje natomiast w zakresie  

sieci gazociągowej i kanalizacyjnej. 

Gmina Niedźwiada jest gminą typowo rolniczą. UŜytki rolne zajmują 75,4% jej 

powierzchni (72,2 km2), a tereny leśne 15,9% (15,2 km2). W zdecydowanej większości 

gospodarstw, które stanowią podstawowe źródło utrzymania mieszkańców, uprawia 

się zboŜe (głównie Ŝyto, owies i pszenicę) i prowadzi chów zwierząt gospodarskich 

(trzoda chlewna i bydło mleczne). WaŜną dziedziną miejscowej gospodarski jest 
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równieŜ pszczelarstwo, któremu sprzyjają obszary gminy porośnięte lasem. Ponadto 

duŜe znaczenie odgrywają bogate w miododajną roślinność łąki rozciągające się 

szeroko w dolinach Wieprza. 

Na terenie gminy funkcjonuje 248 podmiotów gospodarczych prywatnych (stan 

na 31.12.2007 r.). W stosunku do roku 2006 (197 podmiotów) nastąpił nieznaczny 

wzrost rejestrujących działalność gospodarczą. W większości są to firmy rodzinne, które 

odgrywają w gospodarce dominującą rolę dzięki swojej elastyczności. Firmy 

te koncentrują swoją działalność głównie na handlu, produkcji oraz usługach. 

Na obszarze gminy uŜytkuje się dwa rodzaje surowców, tj. piasek i Ŝwir oraz torf, 

a takŜe występują pokłady węgla kamiennego oraz zasoby gliny zwałowej. 

Teren gminy jest wolny od skaŜeń pochodzących z zakładów przemysłowych, 

które są uciąŜliwe dla środowiska poniewaŜ praktycznie nie ma ich na terenie gminy ani 

w jej bezpośrednim sąsiedztwie. 

Lasy charakteryzują się róŜnorodnością siedliskową i stanowią istotny element 

systemu ekologicznego. Zajmują  15,9% ogółu powierzchni gminy i dają schronienie 

wielu cennym gatunkom roślin i zwierząt. Na terenie gminy znajduje się 50 gatunków 

roślin chronionych i rzadkich w skali kraju oraz regionu. NaleŜą do nich min.: grąŜel 

Ŝółty (Nuphar luteum), turzyca bagienna (Carex limosa), rosiczka okrągłolistna (Dorsera 

rotundifolia), kruszczyk błotny (Epipactis palustris), storczyk szerokolistny (Orchis 

lalifolia), wierzba lapońska ( Salix lapponum) i wiele innych. 

W dolinie Wieprza, w okolicach Górki Lubartowskiej stwierdzono istnienie najbardziej 

wartościowych ekosystemów związanych z występowaniem interesujących gatunków 

fauny. Jest to rejon występowania wielu gatunków ptaków, np.: łozówka, zaganiacz, 

kwiczoł, pokląskwa, pliszka siwa i Ŝółta.  

 Zdecydowanie najcenniejszym i najbardziej interesującym zwłaszcza pod 

względem florystycznym jest obszar połoŜony na wschód od linii Pałecznica – 

Niedźwiada – Brzeźnica Leśna. Szczególnie wyróŜnia się ekosystem torfowiskowy 

Bagno - Jezioro będący rezerwatem przyrody wraz z otaczającymi go terenami.  

W północno – zachodniej części gminy, wokół torfowiska noszącego nazwę Wygorzel 

osiedliły się bobry. 

 Teren gminy jest bardzo atrakcyjny turystycznie, są tu warunki sprzyjające 

uprawianiu aktywnego wypoczynku. Przebiegają tędy trzy trasy rowerowe o długości  
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38 km, 40 km oraz 58 km. Na trasie znajdują się zabytki, pomniki przyrody oraz miejsca 

pamięci narodowej. 

 

2.2. DEMOGRAFIA 

 

W 2002 roku teren gminy Niedźwiada zamieszkiwały 6.374 osoby. Analizując 

strukturę wykształcenia ludności w wieku 13 lat i więcej (5.201 osób), naleŜy stwierdzić, 

iŜ największe grupy stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym ukończonym 

(2.675 osób) i zasadniczym zawodowym (1.313 osób), a wykształceniem wyŜszym 

legitymowało się jedynie 128 mieszkańców. 

 

 

Ludno ść w wieku 13 lat i wi ęcej według poziomu wykształcenia w 2002 roku 

76; 1,5%
128; 2,5%

278; 5,4%

723; 13,9%

1313; 25,3%

2675; 51,5%

podstawowe uko ńczone zasadnicze zawodowe
średnie podstawowe nieuko ńczone
wyŜsze policealne

Dane Narodowego Spisu Powszechnego 2002. 

 

 

Poziom wykształcenia lokalnej społeczności jest waŜną przesłanką w procesie 

oceny umiejętności i radzenia sobie poszczególnych osób przede wszystkim na rynku 

pracy. Im bowiem dana osoba jest lepiej wykształcona, tym łatwiej potrafi 

się przystosować do zmiennej rzeczywistości rynku pracy. 
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Ludno ść według głównego źródła utrzymania w 2002 roku 
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Dane Narodowego Spisu Powszechnego 2002. 

 

W 2002 roku spośród 6.374 mieszkańców gminy 4.060 osób (63,7%) posiadało 

własne źródło utrzymania. Wśród nich 2.119 osób utrzymywało się z pracy, w tym 1.092 

osoby z pracy najemnej i 1.027 osób z pracy na własny rachunek i z dochodów z najmu 

(962 osoby z pracy we własnym gospodarstwie rolnym). Z pozostałych źródeł 

utrzymania korzystało 1.941 osób, w tym 1.043 osoby otrzymywały emerytury, a 666 

osób – renty. Na utrzymaniu pozostawało 2.313 osób, a źródła utrzymania nie ustalono 

dla 1 osoby. 

 

Ludno ść gminy Nied źwiada z ko ńcem 2007 roku 

3232; 49,3%

3327; 50,7%

kobiety mezczyzni
 

Dane Urzędu Gminy Niedźwiada. 
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Według danych Urzędu Gminy Niedźwiada z 31 grudnia 2006 roku teren gminy 

zamieszkiwało 6.583 osoby, w tym 3.325 kobiet i 3.258 męŜczyzn. Na 100 męŜczyzn 

przypadały 102 kobiety. Wskaźnik gęstości zaludnienia wynosił 69 osób na 1 km2. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. liczba mieszkańców  nieznacznie zmalała 

i wynosiła odpowiednio 6559 osoby, w tym 3327 kobiet i 3232 męŜczyzn. Wskaźnik 

gęstości zaludnienia wynosił 68 osób na 1 km2.  

 

 

Struktura wiekowa mieszka ńców  

gminy Nied źwiada z ko ńcem 2004 roku 
 

Struktura wiekowa mieszka ńców  

gminy Nied źwiada z ko ńcem 2005 roku 

2150; 
33,4%

976; 
15,1%

3320; 
51,5%

osoby w wieku przedprodukcyjnym
osoby w wieku produkcyjnym
osoby w wieku poprodukcyjnym

934; 
14,5%

3306; 
51,3%

2206; 
34,2%

osoby w wieku przedprodukcyjnym
osoby w wieku produkcyjnym
osoby w wieku poprodukcyjnym

 

 

 

Struktura wiekowa mieszka ńców gminy Nied źwiada  

z końcem 2006 roku 

2223; 
33,8%

1038; 
15,8%

3322; 
50,5%

osoby w wieku przedprodukcyjnym
osoby w wieku produkcyjnym
osoby w wieku poprodukcyjnym

 

Dane Urzędu Gminy Niedźwiada. 



STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY NIEDŹWIADA  32 

 

Struktura wiekowa mieszka ńców gminy Nied źwiada  

z końcem 2007 roku 

1539; 
23,5%

1132; 
17,3%

3888; 
59,3%

osoby w wieku przedprodukcyjnym
osoby w wieku produkcyjnym
osoby w wieku poprodukcyjnym

 

Dane Urzędu Gminy Niedźwiada. 

 

Na przestrzeni lat 2004-2007 struktura wiekowa mieszkańców gminy Niedźwiada 

ulegała zmianom. W analizowanym okresie miał miejsce systematyczny wzrost liczby 

osób w wieku przedprodukcyjnym, wahaniom ulegała natomiast liczba osób w wieku 

produkcyjnym i poprodukcyjnym. 

Z powyŜej przedstawionych danych wynika, iŜ struktura wiekowa mieszkańców 

gminy Niedźwiada w latach 2004-2006 była korzystna, co przejawiało się większą liczbą 

osób w wieku przedprodukcyjnym w porównaniu z osobami w wieku poprodukcyjnym. 

Prognozując sytuację demograficzną gminy na najbliŜsze lata, naleŜy zwrócić 

uwagę na dwie istotne kwestie. Pierwsza z nich dotyczy zwiększającej się w gminie 

liczby dzieci i młodzieŜy (w przedziale wiekowym 0-17 lat), druga natomiast odnosi 

się do odnotowanego w 2006 roku w gminie znacznego wzrostu liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym (60 lat dla kobiet i 65 dla męŜczyzn).  

W niedalekiej przyszłości znaczna grupa osób w wieku produkcyjnym będzie 

kończyć swą działalność zawodową i zasilą one grono seniorów. Z perspektywy 

systemu zabezpieczenia społecznego jest to o tyle waŜne, Ŝe wymaga dostosowania  

do potrzeb tej grupy odpowiedniej sfery usług społecznych.  

Wzrost udziału osób starszych w ogóle populacji moŜe przyczynić się 

do zwiększenia liczby osób niepełnosprawnych. Starsze grupy wiekowe są bardziej 

naraŜone na ryzyko niepełnosprawności – obecnie prawie 60% niepełnosprawnych jest 
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wśród osób po 55. roku Ŝycia. Dodajmy, Ŝe proces starzenia się lokalnej społeczności 

wynika takŜe skądinąd z pozytywnej przesłanki – wydłuŜania się średniego wieku Ŝycia. 

 

2.3. MARGINALIZACJA I WYKLUCZENIE W PERSPEKTYWIE 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

W okresie od 1996 do 2003 roku liczba osób Ŝyjących poniŜej granicy minimum 

egzystencji zwiększyła się w skali całego kraju o 2,8 mln osób. Taki rodzaj ubóstwa 

nie wynika jedynie z krótkotrwałego pogorszenia się sytuacji rodzin, ale nabiera cech 

trwałości, przyczyniając się do długotrwałego pozbawienia moŜliwości korzystania  

z dóbr i usług, a tym samym prowadzi do wykluczenia społecznego. 

W 2004 roku mieliśmy w Polsce do czynienia z kontynuacją tendencji 

obserwowanej od 1996 roku, polegającej na wzroście zasięgu ubóstwa obiektywnego 

szacowanego na podstawie wyników badań budŜetów gospodarstw domowych (GUS). 

W 2004 roku poniŜej minimum egzystencji Ŝyło 11,8% polskiego społeczeństwa  

(w porównaniu do 4,3% w 1996 r.), w 2005 roku było to juŜ 12,0% polskiego 

społeczeństwa. 

Na syndrom głębokiego ubóstwa składa się bezrobocie połączone z niskim 

poziomem wykształcenia głowy gospodarstwa domowego, wielodzietność oraz fakt 

zamieszkania w małych ośrodkach miejskich oraz na wsi, szczególnie na obszarach 

dotkniętych bezrobociem strukturalnym. Wzrost skali ubóstwa w ostatnich latach 

dokonał się przy poprawie przeciętnej sytuacji materialnej ogółu społeczeństwa, 

 co świadczy o rosnących w społeczeństwie nierównościach w sytuacji dochodowej 

 i poziomie Ŝycia. 

System pomocy społecznej jako jeden z elementów zabezpieczenia społecznego 

polityki społecznej państwa ma za zadanie wspieranie osób i rodzin, które z przyczyn 

obiektywnych nie są w stanie zaspokoić swoich elementarnych potrzeb Ŝyciowych. 

Według ustawy o pomocy społecznej - pomoc społeczna jest instytucją polityki 

społecznej państwa, mającą na celu umoŜliwienie osobom i rodzinom przezwycięŜanie 

trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując 

własne uprawnienia, zasoby i moŜliwości (art. 2. 1).  

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających 

do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umoŜliwia im Ŝycie w warunkach 
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odpowiadających godności człowieka (art. 3. 1). Ustawa o pomocy społecznej 

stwierdza, Ŝe udziela się pomocy osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 

1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 

 6) długotrwałej lub cięŜkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 8) potrzeby ochrony 

macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach 

niepełnych lub wielodzietnych; 10) braku umiejętności w przystosowaniu do Ŝycia 

młodzieŜy opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze; 11) trudności w integracji 

osób, które otrzymały status uchodźcy; 12) trudności w przystosowaniu do Ŝycia 

po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu lub narkomanii; 14) zdarzenia 

losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski Ŝywiołowej lub ekologicznej. 

Za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Niedźwiada 

odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Do jego obowiązków naleŜy: 

• prowadzenie diagnostyki jednostkowej i środowiskowej, 

• bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń (w tym organizowanie opieki 

i usług domowych), 

• współpraca z organizacjami i instytucjami, a zwłaszcza z samorządem 

lokalnym, 

• aktywizowanie środowiska lokalnego. 

 

Osoby obj ęte pomoc ą społeczn ą w latach 2004-2006 
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Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie. 
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Decydujący wpływ na korzystanie z systemu pomocy społecznej w Polsce mają 

regulacje prawne zawarte w ustawie o pomocy społecznej oraz innych aktach 

normatywnych. Podstawową przesłanką przyznania świadczeń jest kryterium 

dochodowe osoby i rodziny. Od 1 października 2006 roku kryterium to ustalono na 

poziomie 477 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej (poprzednio 

461 zł) i 351 zł na osobę w rodzinie (poprzednio 316 zł). Niski poziom kwot 

uprawniających do przyznania świadczeń zawęŜa  liczbę  uprawnionych do korzystania 

z pomocy i moŜe istotnie wypaczać skalę  występującego  ubóstwa. 

W latach 2004-2006 liczba osób objętych systemem pomocy społecznej  

w gminie Niedźwiada ulegała zmianom. Na wahania liczby uprawnionych do świadczeń 

wpływ miały m.in. ustawa o rencie socjalnej i ustawa o świadczeniach rodzinnych, które 

spowodowały w 2004 przejście części klientów systemu  do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych i płatnika świadczeń rodzinnych. 

 

Liczba osób korzystaj ących z systemu pomocy społecznej a ludno ść gminy w 2007 roku 

1343; 20,5%

5217; 79,5%

osoby obj ęte pomoc ą społeczn ą pozostali mieszka ńcy gminy
 

Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie. 

 

 

Spośród 6.583 mieszkańców gminy, 1.454 osoby skorzystały z systemu pomocy 

społecznej w roku 2006, natomiast w 2007 roku spośród 6559 mieszkańców z pomocy 

skorzystały 1343 osoby. Liczba ta obejmuje równieŜ członków rodzin osób, którym 

decyzją administracyjną przyznano wsparcie. 
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Wydatki na pomoc społeczn ą i świadczenia rodzinne w latach 2004-2006 
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Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie. 

 

Na wykresie przedstawiono wysokość środków finansowych pozostających  

w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, uwzględniając wydatki na zadania własne 

oraz kwoty na zadania zlecone, w tym wartość świadczeń rodzinnych. 

Analizując wysokość nakładów przeznaczonych na pomoc społeczną w gminie, 

naleŜy zauwaŜyć, iŜ nakłady finansowe na wspomaganie osób i rodzin w latach 2004- 

2006 zwiększały się z roku na rok. Taki stan rzeczy był głównie efektem wzrostu ilości 

środków na zadania zlecone, wśród których dominującą pozycję stanowiły kwoty 

przeznaczane na realizację świadczeń rodzinnych. 

Ogółem wielkość wydatków na udzielane wsparcie w kolejnych latach wyniosła: 

w roku 2004 – 989.471 zł (w tym 662.647 zł na świadczenia rodzinne), w roku 2005 – 

1.606.174 zł (w tym 1.230.621 zł na świadczenia rodzinne), a w 2006 roku – 2.222.213 zł 

(w tym 1.789.878 zł na świadczenia rodzinne). 
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Rodzaje pomocy udzielanej przez OPS w latach 2004-2 006 (liczba osób) 
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Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie. 

 

Świadczenie pienięŜne były najczęściej udzielaną formą pomocy. Na przestrzeni 

lat 2004-2006 miał miejsce wzrost (2005 r.), a następnie spadek (2006 r.) liczby osób 

objętych tego rodzaju wsparciem. Analizując moŜliwości przyznawania przez ośrodek 

pomocy społecznej świadczeń finansowych, naleŜy wskazać na podstawowe zasiłki, 

którymi obecnie są: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek 

celowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz pomoc na ekonomiczne 

usamodzielnienie. 

W omawianym okresie beneficjenci systemu pomocy społecznej korzystali 

równieŜ z porad udzielanych przez pracowników ośrodka, opieki psychologicznej  

i wsparcia rzeczowego. Szczególną uwagę zwraca systematyczny wzrost liczby osób 

objętych pomocą psychologiczną oraz znaczny wzrost w 2006 roku liczby osób 

korzystających z poradnictwa. 

 

Typ realizowanych świadcze ń w latach 2004-2006 
 

2004 2005 2006 Typy świadczeń 

Liczba osób Liczba 
rodzin 

Liczba osób Liczba 
rodzin 

Liczba osób Liczba rodzin 

PienięŜne: 815 370 852 332 816 350 
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Rzeczowe 6 6 7 7 22 22 

Udzielenie porad: 32 32 15 15 37 37 

Opieka 
psychologiczna: 19 4 27 6 32 9 

 
Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie. 

 

Większość świadczeń jest przyznawana w drodze decyzji administracyjnej. 

Beneficjenci niezadowoleni z uzyskanej pomocy mają prawo odwołać się 

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które, w trybie administracyjnym, moŜe 

decyzję OPS-u utrzymać w mocy, uchylić w części lub całości albo przekazać 

 do ponownego rozpoznania.  

 

Powody przyznawania pomocy społecznej w 2006 roku ( liczba osób w rodzinach) 

74; 2,0%
97; 2,6%

346; 9,3%
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628; 16,8%

1145; 30,7%
258; 6,9%

14; 0,4%

699; 18,7%

ubóstwo
bezrobocie
bezradno ść w sprawach opieku ńczo-wychowawczych
potrzeba ochrony macierzy ństwa
długotrwała lub ci ęŜka choroba
niepełnosprawno ść

alkoholizm
przemoc w rodzinie
inne (trudno ści w przystosowaniu do Ŝycia po zwolnieniu z zakładu karnego, sieroctwo)

Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie. 

 

Ustawa o pomocy społecznej zawiera zamkniętą listę powodów, dla których 

kaŜdy mieszkaniec ma prawo skorzystać z systemu pomocy społecznej. Podstawową 

przesłanką przyznawania pomocy jest spełnienie wspominanego wcześniej kryterium 
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dochodowego, informującego o istotnym braku środków do Ŝycia, zarówno w przypadku 

osoby samotnie gospodarującej, jak i całej rodziny. 

W 2006 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie udzielał wsparcia 

osobom i rodzinom z następujących przyczyn: 

• ubóstwo – 1.145 osób w 282 rodzinach, 

• bezrobocie – 699 osób w 187 rodzinach, 

• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego – 628 osób w 130 rodzinach, 

• potrzeba ochrony macierzyństwa – 474 osoby w 75 rodzinach, 

• długotrwała lub cięŜka choroba – 346 osób w 89 rodzinach, 

• niepełnosprawność – 258 osób w 75 rodzinach, 

• alkoholizm – 97 osób w 37 rodzinach, 

• przemoc w rodzinie – 74 osoby w 16 rodzinach, 

• trudności w przystosowaniu do Ŝycia po zwolnieniu z zakładu karnego – 11 osób  

w 4 rodzinach, 

• sieroctwo – 3 osoby w 1 rodzinie. 

 

 

Struktura demograficzna odbiorców pomocy społecznej  w 2006 r. (według decyzji 

administracyjnych) 
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Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie. 
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Struktura demograficzna świadczeniobiorców systemu pomocy społecznej  

w 2006 roku była porównywalna ze strukturą demograficzną całej lokalnej społeczności. 

Uwagę zwracała znaczna liczba dzieci wspieranych przez system pomocy społecznej, 

głównie poprzez doŜywianie w szkołach, co dowodzi istnienia powaŜnych niedoborów 

materialnych wśród znacznej liczby rodzin. Niepokojąca była równieŜ liczna grupa 

beneficjentów w wieku produkcyjnym, którzy, posiadając ku temu warunki powinni, 

samodzielnie pracować i osiągać dochody umoŜliwiające utrzymanie siebie i swoich 

rodzin.  

 

Struktura odbiorców pomocy społecznej ze wzgl ędu na aktywno ść zawodow ą w 2006 r. 

(według decyzji administracyjnych) 

110; 40,9%

63; 23,4%

47; 17,5%

16; 5,9%

3; 1,1%

6; 2,2%10; 3,7%

14; 5,2%

bezrobotny bez prawa do zasiłku pracuje

nie pracuje na rencie

na emeryturze uczy si ę

pracuje dorywczo studiuje
 

Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie. 

 

Analizując strukturę odbiorców pomocy ze względu na aktywność zawodową, 

dochodzimy do wniosku, Ŝe najliczniejszą grupę w 2006 roku stanowiły osoby 

bezrobotne bez prawa do zasiłku. Liczną grupą były równieŜ osoby pracujące. Uznając 

to za zjawisko niepokojące, wśród przyczyn takiego stanu rzeczy naleŜy wskazać 

osiąganie dochodów uniemoŜliwiających utrzymanie siebie i swoich rodzin. 

Na kolejnym miejscu znajdowały się osoby niepracujące. Następne co do 

wielkości grupy stanowiły osoby otrzymujące renty, korzystające ze świadczeń 

emerytalnych i uczące się. Najmniej liczebnymi grupami były osoby pracujące dorywczo 

i studiujące. 
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Organizowanie placówek całodobowej opieki nie jest zadaniem samorządu 

gminnego, tym niemniej to pracownicy OPS-u kwalifikują i kierują za pośrednictwem 

właściwego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie osoby do DPS-ów. W 2004 roku 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie skierował do Domu Pomocy Społecznej  

1 osobę, w latach 2005-2006 po 2 osoby a w roku 2007 - 1 osobę. 

Do DPS-ów trafiają osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, 

choroby lub niepełnosprawności, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować  

w codziennym Ŝyciu, a nie moŜna im zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług 

opiekuńczych. Osobę taką kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, 

zlokalizowanego jak najbliŜej miejsca zamieszkania, po uzyskaniu zgody tej osoby lub 

jej przedstawiciela ustawowego. Zarówno dla zainteresowanej osoby, jak i dla całego 

systemu, skierowanie do domu pomocy społecznej jest zawsze ostatecznością, gdyŜ 

powoduje izolację osoby od jej naturalnego środowiska. 

 

Świadczenia rodzinne przyznane przez OPS w 2006 roku  
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zasiłek rodzinny

dodatek do zasiłku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

zasiłek pielęgnacyjny

dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

świadczenie pielęgnacyjne

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka

dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych

 

Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie. 
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Zgodnie z ustawą, świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny i dodatki  

do tego zasiłku, świadczenia opiekuńcze w postaci zasiłku pielęgnacyjnego  

i świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

oraz zapomoga wypłacana przez gminy z tytułu urodzenia się dziecka. W 2006 roku 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie przyznał: 

• 15.556 zasiłków rodzinnych dla 814 osób, 

• 3.060 dodatków do zasiłku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej dla 184 osób, 

• 2.699 dodatków do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania dla 279 osób, 

• 1.047 zasiłków pielęgnacyjnych dla 94 osób, 

• 1.009 dodatków do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 541 osób, 

• 505 dodatków do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

dla 46 osób, 

• 464 dodatki do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 31 osób, 

• 337 dodatków do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania  

z urlopu wychowawczego dla 42 osób, 

• 138 świadczeń pielęgnacyjnych dla 12 osób, 

• 63 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka dla 63 osób, 

• 46 dodatków do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka dla 46 osób, 

• 12 dodatków do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa 

do zasiłku dla bezrobotnych dla 1 osoby. 

W 2006 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie przyznał równieŜ 849 

zaliczek alimentacyjnych dla 35 rodzin na łączną sumę 191.370 zł oraz opłacił 

odpowiednio 36 i 12 składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i zdrowotne za 

osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę odpowiednio 4.917 zł i 441 zł. 
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Świadczenia rodzinne przyznane przez OPS w 2007 roku  
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75; 0,3%
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15982; 62,6%2880; 11,3%

2743; 10,7%

zasiłek rodzinny

dodatek do zasiłku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

zasiłek pielęgnacyjny

dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

świadczenie pielęgnacyjne

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka

dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych

 

Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie. 

 

W 2007 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie przyznał odpowiednio: 

• 15.982 zasiłków rodzinnych dla 744 osób, 

• 2.880 dodatków do zasiłku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej dla 174 osób, 

• 2.743 dodatków do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania dla 284 osób, 

• 1.238 zasiłków pielęgnacyjnych dla 109 osób, 

• 937 dodatków do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 504 osób, 

• 606 dodatków do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

dla 54 osób, 

• 475 dodatków do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 34 osób, 

• 387 dodatków do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania  

z urlopu wychowawczego dla 51 osób, 
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• 126 świadczeń pielęgnacyjnych dla 13 osób, 

• 87 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka dla 83 osób, 

• 75 dodatków do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka dla 75 osób, 

• 4 dodatki do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa  

do zasiłku dla bezrobotnych dla 1 osoby. 

W 2007 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie przyznał równieŜ 720 

zaliczek alimentacyjnych dla 34 rodzin na łączną sumę 164.790 zł oraz opłacił 

odpowiednio 29 i 4 składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i zdrowotne za osoby 

pobierające świadczenia rodzinne na kwotę odpowiednio 3.810 zł i 151 zł. 

 

2.4. KWESTIA DZIECKA 

 

Polityka społeczna zajmuje się dziećmi jako grupą wymagającą szczególnej 

troski i ochrony. Działalność na rzecz dzieci polega przede wszystkim na ochronie ich 

praw, wyrównywaniu szans Ŝyciowych poprzez ułatwienie dostępu do oświaty, słuŜby 

zdrowia, wypoczynku oraz asekurowaniu w obliczu ryzyka Ŝyciowego. 

System opieki nad dziećmi potrzebującymi wsparcia organizują instytucje 

państwowe, samorządy, organizacje pozarządowe. Na system ten składają się: 

• domy pomocy społecznej dla dzieci specjalnej troski, 

• pogotowia opiekuńcze, 

• domy dziecka, 

• ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci i młodzieŜy, 

• ogniska wychowawcze, 

• placówki środowiskowe zapobiegające niedostosowaniu społecznemu  

i osamotnieniu dzieci i młodzieŜy oraz zapewniające pomoc rodzicom mającym 

trudności w wychowaniu dzieci, 

• wioski dziecięce, 

• ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, 

• rodziny zastępcze, 

• rodzinne domy dziecka, 

• młodzieŜowe ośrodki wychowawcze. 
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Wszystkie te placówki wyrównują szanse dzieci i młodzieŜy, niemniej dziecko, 

dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości, powinno wychowywać się 

w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia. 

W celu uzyskania informacji o problemach dzieci i młodzieŜy w lokalnym 

systemie kształcenia i wychowania zostały rozesłane do szkół gminy ankiety. Pozwalają 

one zdiagnozować środowisko szkolne pod kątem występowania zachowań o cechach 

patologii społecznej wśród uczniów oraz przekazują informacje o realizacji działań 

opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych i leczniczych prowadzonych wśród dzieci 

i młodzieŜy. W sumie do badania przedłoŜono 7 ankiet – ze szkół podstawowych  

i 1 z gimnazjum. W materiale badawczym respondenci oceniali głównie pozycję dzieci  

i młodzieŜy w środowisku lokalnym. 

 

Problemy wyst ępujące w środowisku dzieci i młodzie Ŝy szkolnej 
 

Obecność poszczególnych cech 

 

Lp. 

Cechy patologii społecznej 
występuje (liczba wskazań 

i ujawnionych przypadków) 
nie występuje 

1 Alkoholizowanie się 5 (6) 2 

2 Narkotyzowanie się  7 

3 Palenie papierosów 5 (1) 2 

4 Ucieczki z domu  7 

5 KradzieŜe 3 (2) 4 

6 

Agresja i przemoc, w tym poniŜanie, 

zastraszanie, znęcanie się, bicie, 

wymuszanie pieniędzy, zmuszanie  

do palenia papierosów 

3 (4) 4 

7 Autoagresja  7 

8 Przestępczość ujawniona  7 

9 Niszczenie mienia szkolnego 3 (1) 4 

10 Udział w grupach negatywnych  7 

11 Opieka kuratora sądowego 5 (5) 2 

12 Przemoc w rodzinie 4 (1) 3 
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13 Zaniedbanie przez dom 3 (2) 3 

14 Wykorzystywanie seksualne  6 

 

Badania własne Centrum AV. 

 

Wskazując najistotniejsze kwestie, pedagodzy korzystali z zamkniętego zestawu 

kategorii, mając do wyboru 14 zmiennych. Stwierdzając obecność poszczególnych 

cech, podawali jednocześnie liczbę występujących przypadków. Do problemów 

społecznych występujących na terenie szkoły i w domu rodzinnym uczniów zaliczyli 

sięganie po środki uzaleŜniające (alkohol, papierosy), potrzebę objęcia opieką przez 

kuratora sądowego, przemoc w rodzinie, stosowanie agresji i przemocy w grupie 

rówieśniczej, kradzieŜe, zaniedbanie przez dom oraz niszczenie mienia szkolnego  

(za podstawowe kryterium klasyfikacji cech patologicznych przyjęto częstotliwość ich 

występowania). 

Wszystkie szkoły prowadzą doŜywianie uczniów (w trzech z nich zapotrzebowanie 

na tę formę pomocy jest większe) i zapewniają dostęp do Internetu, pięć umoŜliwia 

korzystanie z sali gimnastycznej, a w Ŝadnej nie funkcjonują klasy integracyjne. Jedna 

placówka zatrudnia pedagoga.  

Ogół szkół oferuje swoim wychowankom zajęcia dodatkowe, m.in. róŜnorodne 

tematycznie koła zainteresowań: przedmiotowe, zajęcia świetlicowe, sportowe, 

artystyczne, klub europejski, rytmikę i gimnastykę korekcyjną, a dla uczniów  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zajęcia wyrównawcze (7 szkół), korekcyjno-

kompensacyjne (6), socjoterapeutyczne (2) i rewalidacyjne (1). 

Określając problemy uczniów w pytaniach otwartych, wskazywano głównie 

na bezrobocie powodujące trudną sytuację materialno-bytową rodzin i ich uboŜenie, 

dysfunkcje występujące w domu odnoszące się do zaniedbania dzieci, uzaleŜnień  

i niezaradności Ŝyciowej rodziców oraz przemocy w rodzinie, upadek autorytetów, brak 

umiejętności samoorganizacji czasu wolnego przez uczniów, sięganie po środki 

uzaleŜniające i łatwy do nich dostęp oraz niski poziom motywacji do nauki i aspiracji 

zawodowych. 

Według trzech ankietowanych na terenie gminy są rejony wymagające 

szczególnej interwencji ze względu na sytuację dziecka. Do takich miejsc zaliczono 

niestrzeŜony przejazd kolejowy w Brzeźnicy Bychawskiej, przystanki autobusowe oraz 

okolice barów. 
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Określając działania profilaktyczne i naprawcze konieczne do przeprowadzenia 

na terenie szkoły wskazywano na potrzebę zapewnienia dostępu do pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, zintensyfikowania programów profilaktycznych  

w obszarach uzaleŜnień, zdrowia i bezpieczeństwa na drodze, organizowania zajęć 

socjoterapeutycznych, wyrównywania szans edukacyjnych, organizowania pogadanek 

i prelekcji z udziałem specjalistów na temat występujących w środowisku lokalnym 

problemów oraz zapewnienia środków finansowych na prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych. 

Podejmując kwestię badań koniecznych do przeprowadzenia wśród dzieci, 

młodzieŜy i rodziców, pedagodzy stwierdzili, iŜ naleŜy przede wszystkim zintensyfikować 

wywiady środowiskowe, badania ankietowe i rozmowy indywidualne w celu lepszego 

rozpoznania sytuacji rodzin uczniów, zdiagnozowania aktualnych problemów (m.in. 

uzaleŜnień) i potrzeb. Ponadto wskazano na zasadność przeprowadzania badań 

psychologicznych uczniów. 

Analizując potrzeby dzieci i młodzieŜy, wskazano głównie na konieczność 

zapewnienia szerszego dostępu do alternatywnych form spędzania czasu wolnego 

m.in. poprzez zwiększenie liczby zajęć pozalekcyjnych (w tym kontekście zwrócono 

uwagę na umoŜliwienie dojazdu na ww. zajęcia), udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, materialnej i rzeczowej, m.in. w formie wyprawki szkolnej i doŜywiania, 

oraz zintensyfikowania działań profilaktycznych w obszarze uzaleŜnień. 

Według ankietowanych przedstawione powyŜej kwestie naleŜałoby podjąć  

w lokalnym programie opieki na dziećmi i młodzieŜą. 

 

2.5. KWESTIA OSÓB BEZROBOTNYCH 

 

Statystyki dotyczące bezrobocia w znacznym stopniu zniekształcają obraz 

zjawiska ze względu na duŜy stopień tzw. bezrobocia utajonego oraz powszechności 

„pracy na czarno”. Bezrobocie powoduje, iŜ standard Ŝycia wielu ludzi stale się obniŜa 

i rozszerza się obszar patologii społecznej.  

Bezrobotnym, zgodnie z definicją ustawową, jest osoba pozostająca bez pracy, 

ale jednocześnie zdolna i gotowa do jej podjęcia w pełnym wymiarze czasu. 

Bezrobocie, przyczyniając się do zuboŜenia materialnego, w bezpośredni sposób 

wpływa na poziom Ŝycia rodzin, wywierając negatywne skutki, zwłaszcza w postaci: 
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• dezintegracji rodziny, 

• zmniejszenia siły wsparcia emocjonalnego i solidarności pomiędzy członkami 

rodziny, 

• zwiększenia ryzyka zaistnienia patologii Ŝycia społecznego. 

Długookresowe bezrobocie ma wpływ na ekonomiczną i psychospołeczną sferę 

Ŝycia człowieka bezrobotnego oraz jego rodzinę. Jednym z pierwszych skutków utraty 

pracy jest obniŜenie standardu Ŝycia rodziny, takŜe wtedy, gdy otrzymywane  

są świadczenia kompensujące płacę. Sytuacja materialna osób dotkniętych 

bezrobociem zaleŜy od ich standardu Ŝycia w czasie trwania zatrudnienia, a zwłaszcza 

od posiadanych dóbr trwałego uŜytku, oszczędności i długów.  

DuŜe znaczenie ma poziom, od którego zaczyna się proces degradacji 

ekonomicznej i społecznej. W najbardziej dramatycznej sytuacji są rodziny 

świadczeniobiorców pomocy społecznej, które od dawna korzystały z systemu wsparcia 

socjalnego z powodu np. niskich dochodów, wielodzietności, inwalidztwa. Trudności 

finansowe w takich rodzinach prowadzą do drastycznych ograniczeń wydatków nawet 

na podstawowe potrzeby bytowe. 

Problem bezrobocia dotyczy nie tylko osoby nim dotkniętej, lecz takŜe całej 

rodziny. Pogorszenie stanu funkcjonowania rodziny jest proporcjonalne do okresu 

pozostawania bez pracy, co przejawia się problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 

przemocą czy zanikiem autorytetu rodzicielskiego. MoŜe takŜe prowadzić do rozpadu 

rodziny. W tych okolicznościach pojawia się równieŜ groźba przyjmowania przez dzieci 

negatywnych wzorów osobowych, a w konsekwencji dziedziczenia statusu bezrobotnego. 

Wzrost liczby bezrobotnych świadczeniobiorców powoduje przyrost ilości zadań  

z zakresu pomocy społecznej oraz zwiększenie puli wydatków na udzielanie pomocy. 

Sytuacja taka wymusza równieŜ konieczność dostosowania dotychczasowych form 

działania do nowych potrzeb. PoniewaŜ moŜliwości budŜetu państwa i samorządu 

lokalnego są ograniczone, podstawowego znaczenia w pomocy w wychodzeniu 

z bezrobocia nabiera praca socjalna, która przyjmuje zróŜnicowane formy. 

Praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych to między innymi 

pomoc w planowaniu nowych koncepcji Ŝycia zawodowego, rozbudzanie motywacji 

do działania ukierunkowanego na zatrudnienie oraz technika kontraktu socjalnego, 

która pozwala na uzaleŜnienie pomocy – formy, wysokości i okresu wypłacania 

świadczenia – od aktywności bezrobotnego i jego rodziny.  
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Niepokojący jest wpływ bezrobocia na zachowania patologiczne. Szczególnie 

niebezpiecznym zjawiskiem staje się przemoc w rodzinie. Długie pozostawanie bez 

pracy stymuluje procesy dezintegracji Ŝycia rodzinnego. Przymusowa bezczynność 

zawodowa i nieuregulowany tryb Ŝycia wyzwalają zachowania dewiacyjne, skierowane 

na rodzinę i lokalne środowisko społeczne. Negatywne emocje związane z sytuacją 

bezrobocia przenoszone są na najbliŜszych – ofiarami przemocy i złego traktowania 

są najczęściej kobiety i dzieci. Długotrwałe bezrobocie, z jego negatywnymi 

konsekwencjami psychospołecznymi, wymaga stosowania odpowiednich form 

oddziaływań. 

 

Stopa bezrobocia w kraju, województwie i powiecie w  latach 2004-2007 
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Dane Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Stopa bezrobocia to procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej 

ludności aktywnej zawodowo, ale bez osób odbywających czynną słuŜbę wojskową 

oraz pracowników jednostek budŜetowych prowadzących działalność w zakresie obrony 

narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Analizując powyŜszy wykres, naleŜy 

stwierdzić, iŜ w latach 2004-2007 powiat lubartowski charakteryzował się wyŜszą,  
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w stosunku do województwa lubelskiego i kraju, stopą bezrobocia. Generalnie w skali 

całego kraju – z uwagi na poprawę kondycji gospodarki – mamy do czynienia  

z powolnym zmniejszaniem się stopy bezrobocia. 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie na dzień 31 grudnia 

2007 roku w gminie Niedźwiada pozostawało zarejestrowanych 356 bezrobotnych. 

Wśród nich większą liczebnie grupą były kobiety, które stanowiły 52,2% ogółu 

bezrobotnych w gminie (186 osób). NaleŜy dodać, Ŝe poziom bezrobocia odnotowany 

w statystykach instytucji rynku pracy moŜe być róŜny od rzeczywistej liczby informującej 

o osobach pozostających bez pracy. 

 

Bezrobotni i osoby aktywne zawodowo pracuj ące w gminie Nied źwiada z ko ńcem 2007 r. 

356; 8,4%

3888; 91,6%

bezrobotni osoby aktywne zawodowo pracuj ące
 

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie. 

 

Spośród 3.888 osób z terenu gminy Niedźwiada, będących w wieku 

produkcyjnym, z końcem 2007 roku 356 osób pozostawało bez zatrudnienia. 
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Bezrobotni według wieku z ko ńcem 2007 roku 
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Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie. 

 

Z końcem 2007 roku w grupie bezrobotnych najwięcej było ludzi młodych, 

w przedziale wiekowym 25-34 oraz 18-24 lata, często nieposiadających wcześniejszych 

doświadczeń zawodowych. Było to porównywalne z sytuacją w kraju. Niepokoiła 

mniejsza, ale zarazem posiadająca niewielkie szanse na zmianę swej sytuacji Ŝyciowej 

grupa osób bezrobotnych, które przekroczyły 45 rok Ŝycia. Osobom pozostającym 

jeszcze w wieku produkcyjnym, ale juŜ niemobilnym, zdecydowanie trudniej znaleźć 

pracę i zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Największą liczbę bezrobotnych kobiet 

wśród ogółu pozostających bez pracy odnotowano w przedziałach wiekowych 25-34 

(63,6%) oraz 18-24 lata (64,2%). 
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Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy z ko ńcem 2007 roku 
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Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie. 

 

Powrót do pracy jest tym trudniejszy, im dłuŜszy jest okres pozostawania poza 

zatrudnieniem, co wyraźnie widać na powyŜszym zestawieniu. Brak pracy moŜe 

powodować nieodwracalne szkody nie tylko ekonomiczne, ale przede wszystkim 

społeczne, łącznie z daleko idącą demoralizacją i wykluczeniem osób pozostających 

bez zatrudnienia. Długotrwale bezrobotni, którzy z końcem 2007 roku stanowili 

najliczniejszą grupę pozostających bez pracy w gminie, często nie są w stanie 

samodzielnie wrócić do zatrudnienia, stąd tak waŜne w ich przypadku są: poradnictwo 

zawodowe, praca socjalna oraz kluby integracji społecznej. 
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Bezrobotni według sta Ŝu pracy z ko ńcem 2007 roku 
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Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie. 

 

StaŜ pracy warunkujący zdobycie doświadczenia zawodowego jest cechą 

niezwykle poŜądaną przez pracodawców. Z końcem 2007 roku najliczniejszą grupę 

bezrobotnych w gminie stanowiły osoby bez staŜu pracy. W programach aktywizujących 

osoby bezrobotne naleŜy zatem zwrócić szczególną uwagę na absolwentów, tak by 

mieli moŜliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych. 

 

Bezrobotni według wykształcenia z ko ńcem 2007 roku 
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Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie. 
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Z końcem 2007 roku zdecydowanie lepszą sytuację na lokalnym rynku pracy 

posiadały osoby z wykształceniem wyŜszym i średnim ogólnokształcącym; tych 

w rejestrach bezrobotnych figurowało najmniej. Problem bezrobocia w największym 

stopniu dosięgał osób z wykształceniem gimnazjalnym i niŜszym oraz zasadniczym 

zawodowym. Zestawiając ten fakt z sytuacją na rynku pracy, naleŜy nadal zachęcać 

młodzieŜ do zdobywania wykształcenia, natomiast w przypadku osób juŜ bezrobotnych 

szczególny nacisk naleŜy połoŜyć na szkolenia, dokształcanie i zmianę kwalifikacji 

zawodowych. 

 

2.6. KWESTIA UZALE śNIEŃ 

 

Problemy wynikające z picia alkoholu i zaŜywania narkotyków stanowią obecnie 

jedną z powaŜniejszych kwestii społecznych. Zjawisko to ma istotny wpływ zarówno       

na poczucie bezpieczeństwa społecznego (wzrasta liczba nieletnich nietrzeźwych 

sprawców przestępstw, ale równieŜ nieletnich nietrzeźwych ofiar), jak równieŜ ogólny 

stan zdrowia populacji, zdolność do konkurencji na coraz bardziej wymagającym rynku 

pracy, a takŜe na relacje interpersonalne z rówieśnikami i środowiskiem rodzinnym.  

Liczba osób uzaleŜnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych jest 

trudna do ustalenia. Z jednej strony moŜemy się opierać na danych szacunkowych 

ustalonych dla populacji, m.in. przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, które prezentuje poniŜsze zestawienie, z drugiej na danych 

przedstawianych przez poszczególne instytucje podejmujące kwestie uzaleŜnień w swej 

działalności statutowej. 

 
 

Populacje osób, u których wyst ępują róŜne kategorie problemów alkoholowych 

 
W Polsce 

38,6 mln 

W mieście  

100 tys. mieszk. 

W mieście  

25 tys. mieszk. 

W gminie  

10 tys. mieszk. 

Liczba osób uzaleŜnionych  

od alkoholu 
ok. 2% populacji ok. 800 tys. ok. 2.000 osób ok. 500 osób ok. 200 osób 

Dorośli Ŝyjący w otoczeniu 

alkoholika (współmałŜonkowie, 

rodzice) 

ok. 4% populacji ok. 1,5 mln ok. 4.000 osób ok. 1.000 osób ok. 400 osób 

Dzieci wychowujące się  

w rodzinach alkoholików 
ok. 4% populacji ok. 1,5 mln ok. 4.000 osób ok. 1.000 osób ok. 400 osób 
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Osoby pijące szkodliwie 5-7% populacji 2-2,5 mln 
5.000-7.000 

osób 

1.250-1.750 

osób 

ok. 500-700 

osób 

Ofiary przemocy domowej  

w rodzinach z problemem 

alkoholowym 

2/3 osób 

dorosłych oraz 

2/3 dzieci z tych 

rodzin 

razem 

ok. 2 mln osób: 

dorosłych i dzieci 

ok. 5.300 osób: 

dorosłych i dzieci 

ok. 1.330 osób: 

dorosłych i dzieci 

ok. 530 osób: 

dorosłych  

i dzieci 

 
Dane szacunkowe Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Definiując problem alkoholizmu, przyjmuje się, Ŝe jest to całokształt problemów 

związanych z uŜywaniem napojów alkoholowych. Rozumie się przez to zarówno 

upośledzenie decyzji dotyczących rozpoczynania picia alkoholu, jak i polegających 

na niemoŜności przerwania picia alkoholu. Problem alkoholizmu rozpatrywany jest 

w dwóch płaszczyznach: 

• jako choroba alkoholowa (utrata kontroli picia, niemoŜność utrzymania 

się w abstynencji), 

• jako zagadnienie spoŜycia napojów alkoholowych i akceptowanych przez 

społeczeństwo wzorów picia, co stwarza konieczność poszukiwania alkoholu. 

Rozmiary zjawiska uzaleŜnień odnotowane w oficjalnych statystykach róŜnią 

się od faktycznego stanu. Najlepiej widać to w sferze odczuć społecznych 

mieszkańców, którzy bardzo często wskazują na uzaleŜnienia jako powaŜny problem 

społeczny. Spośród 365 rodzin objętych pomocą społeczną przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Niedźwiadzie w 2007 roku, 27 rodzin liczących 84 osoby swą trudną 

sytuację Ŝyciową tłumaczyły problemem alkoholowym. Nie było uwidocznione uŜywanie 

narkotyków. W analizowanym roku z tytułu narkomanii miejscowy Ośrodek nie 

świadczył pomocy, co jednak nie moŜe być toŜsame z twierdzeniem zupełnego braku 

występowania zjawiska. 

Aby eliminować niekorzystny wpływ uzaleŜnień na społeczność gminy, 

konieczne jest prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym oraz róŜnych form 

promocji zdrowego stylu Ŝycia. WaŜną rolę odgrywają w tym procesie uchwalany 

corocznie program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

podejmowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w ramach przysługujących jej uprawnień działania. 

W 2006 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Niedźwiadzie rozpatrzyła 24 wnioski dotyczące skierowania na leczenie odwykowe 
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osób uzaleŜnionych, natomiast w roku 2007 takich wniosków było 23. Wszystkie osoby 

skierowano na leczenie. 

 

Środki finansowe słu Ŝące rozwi ązywaniu problemów uzale Ŝnień w latach 2004-2007 
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Dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niedźwiadzie. 

 

Wielkość środków przeznaczanych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów 

alkoholowych w gminie Niedźwiada powiększała się z roku na rok. W 2004 r. wyniosła 

54.010 zł, a w roku następnym wzrosła do 63.759 zł, a w 2006 r. osiągnęła poziom 

69.725 zł. W roku 2007 wysokość tych środków pozostała na niezmienionym poziomie. 

 W ramach gminnego programu przeciwdziałania uzaleŜnieniom działa Punkt 

Konsultacyjno – Informacyjny dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą 

domową. Bezpłatne porady świadczy raz w tygodniu psycholog i prawnik. Łącznie 

w 2007r. udzielono 111 porad, w tym 32 porady prawne. 

Z porad Punktu korzystają najczęściej  ofiary przemocy, osoby Ŝyjące w bliskości 

z czynnym alkoholikiem oraz osoby uzaleŜnione. 

 

2.7. KWESTIA PRZESTĘPCZOŚCI 

 

Przestępczość jest jednym z tych zjawisk społecznych, które odciskają dotkliwe 

piętno na funkcjonowaniu lokalnej społeczności. Jest to margines Ŝycia społecznego, 

ale intensywność zdarzeń oraz częstotliwość, z jaką występują, mogą mieć wpływ 

na formowanie się postaw i zachowań ludzi tworzących społeczność gminy Niedźwiada. 
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Z analizy stanu zagroŜenia przestępczością za okres 12 miesięcy 2007 roku 

wynika, iŜ na terenie gminy Niedźwiada odnotowano 63 zdarzenia o charakterze 

przestępczym, w przypadku których ustalono 74 sprawców, w tym 7 nieletnich.  

W porównaniu do roku 2006 zanotowano spadek ilości notowanych przestępstw  

na terenie gminy o 32 %. 

Do najbardziej zagroŜonych miejsc na terenie gminy Niedźwiada pod względem 

notowanych zdarzeń o charakterze kryminalnym skierowanych przeciwko mieniu naleŜą 

miejscowości: Tarło (4 zdarzenia), Brzeźnica Leśna i Górka Lubartowska  

(po 3 zdarzenia). W pozostałych miejscowościach zanotowano po jednym zdarzeniu lub 

nie notowano zdarzeń w ogóle. 

 

Przest ępstwa odnotowane na terenie gminy Nied źwiada w 2007 roku 

15

2 2

10

2
0

7

0

8

16

24

32

kierowanie rowerem w stanie nietrze źwości
znęcanie si ę nad osob ą lub rodzin ą
prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrze źwości 
kradzie Ŝ z włamaniem
zniszczenie mienia
podawanie alkoholu nieletnim
inne

Dane Posterunku Policji w Niedźwiadzie. 

 

Analizując powyŜsze zestawienie, naleŜy stwierdzić, iŜ najczęściej popełnianym 

przestępstwem na terenie gminy Niedźwiada w roku 2007 było kierowanie rowerem  

w stanie nietrzeźwości (15 przypadków). Istotne kategorie przestępstw stanowiły 

równieŜ: kradzieŜe z włamaniem (10) oraz prowadzenie pojazdu mechanicznego 

(samochodu lub motocykla) w stanie nietrzeźwości(2). Wśród innych zdarzeń  
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o charakterze przestępczym odnotowano: zniszczenie mienia (2 przypadki), bójki 

 i pobicia (3 przypadki) oraz znęcanie się nad osobą lub rodziną (2 przypadki). 

 

Ujawnieni sprawcy przest ępstw odnotowanych w 2007 roku według wieku 
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Dane Posterunku Policji w Niedźwiadzie. 

 

Dokonując analizy wieku sprawców przestępstw odnotowanych na terenie gminy 

Niedźwiada w 2006 roku, naleŜy stwierdzić, iŜ największe grupy stanowiły osoby  

w przedziale wiekowym 17-20 lat – 11 osób – oraz 40-49 (7 osób) a takŜe nieletni  

13-16 lat oraz osoby w wieku 30-39 lat – po 6 osób. Liczne grupy reprezentowały 

równieŜ osoby w wieku 50-59 i 25-29. Szczególną uwagę zwraca obecność w gronie 

sprawców przestępstw 6 osób w przedziale wiekowych 13-16 lat, które dopuściły 

się takich przestępstw jak: kradzieŜ mienia (3 osoby w wieku 16 lat), kradzieŜ  

z włamaniem (16 lat) oraz pobicia (2 osoby w wieku 16 lat). 

 

2.8. KWESTIA NIEPEŁNOSPRAWNO ŚCI 

 

W rozumieniu ustawy o pomocy społecznej niepełnosprawność oznacza stan 

fizyczny, psychiczny lub umysłowy, powodujący trwałe lub okresowe utrudnienie, 

ograniczenie bądź uniemoŜliwienie samodzielnej egzystencji. Tymczasem obecnie 

niepełnosprawność jest równieŜ rozumiana jako wynik barier społecznych, 

ekonomicznych oraz fizycznych, jakie jednostka napotyka w środowisku zamieszkania. 
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W związku z tym polityka społeczna powinna promować aktywne działania  

na wszystkich szczeblach Ŝycia społecznego oraz aktywnie wspierać wszelkie działania 

na rzecz równouprawnienia osób niepełnosprawnych, a takŜe przeciwdziałać ich 

dyskryminacji i tworzyć mechanizmy wyrównujące szanse Ŝyciowe oraz warunki  

do korzystania z przysługujących im praw.  

 

Osoby niepełnosprawne a ludno ść gminy w 2002 roku 

5201; 81,6%

260; 4,1%

913; 14,3%

osoby niepełnosprawne prawnie 
osoby niepełnosprawne biologicznie 
pozostali mieszka ńcy gminy

 

Dane Narodowego Spisu Powszechnego 2002. 

 

W roku 2002 w gminie Niedźwiada zamieszkiwały 1.173 osoby niepełnosprawne 

(w tym 557 męŜczyzn i 616 kobiet), co stanowiło 18,4% ogółu mieszkańców gminy. 

Grupa osób niepełnosprawnych była silnie zróŜnicowana nie tylko pod względem 

stopnia niepełnosprawności, ale takŜe wieku, wykształcenia i źródła utrzymania.  

W skali całego kraju zdecydowana większość osób niepełnosprawnych – 84% – 

utrzymuje się głównie ze świadczeń społecznych: rent, emerytur i zasiłków (w 2007 

roku z powodu niepełnosprawności z pomocy społecznej w gminie Niedźwiada 

skorzystało 78 rodzin liczących 255 osób w i była to piąta co do wielkości, pod 

względem liczby beneficjentów, przyczyna udzielania wsparcia .). Jedynie dla 8% tej 

populacji główne źródło utrzymania stanowi praca, zaś kolejne 8% pozostaje  

na utrzymaniu innych osób, nie posiadając własnych środków na przeŜycie. Prawie 

połowa osób niepełnosprawnych legitymuje się co najwyŜej wykształceniem 

podstawowym, a to znacznie utrudnia wejście na rynek pracy i utrzymanie zatrudnienia.  
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Osoby niepełnosprawne według ekonomicznych grup wie ku w 2002 roku 

599; 51,1% 539; 46,0%

35; 3,0%

osoby niepełnosprawne w wieku przedprodukcyjnym

osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym

osoby niepełnosprawne w wieku poprodukcyjnym
 

Dane Narodowego Spisu Powszechnego 2002. 

 

W 2002 roku ponad 51% niepełnosprawnych w gminie było w wieku 

poprodukcyjnym (599 osób). Liczną grupę reprezentowały równieŜ osoby w wieku 

produkcyjnym (539 osób), co było zjawiskiem niepokojącym. Najmniejszą liczebnie 

grupę stanowiły dzieci i młodzieŜ – łącznie 35 osób. 

 

Osoby niepełnosprawne według aktywno ści ekonomicznej w 2002 roku 

330; 28,1%

821; 70,0%

2; 0,2%

20; 1,7%

aktywni zawodowo pracuj ący
aktywni zawodowo bezrobotni
bierni zawodowo (ł ącznie z osobami w wieku poni Ŝej 15 lat)
nieustalony status na rynku pracy 

 

Dane Narodowego Spisu Powszechnego 2002. 

 

W 2002 roku zdecydowana większość osób niepełnosprawnych w gminie była 

bierna zawodowo – 821 osób. Wśród aktywnych zawodowo zarejestrowano 330 osób 
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pracujących i 20 osób pozostających bez pracy. Nieustalony status na rynku pracy 

posiadały 2 osoby. 

Integracja społeczna osób niepełnosprawnych przez pracę stanowi w Polsce 

bardzo wymagające i trudne do realizacji zadanie. Istnieje wiele czynników 

wpływających niekorzystnie na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Po stronie 

podaŜowej są to (poza relatywnie niskimi kwalifikacjami osób niepełnosprawnych): 

słabe motywacje i liczne bariery instytucjonalno-infrastrukturalne, a po stronie popytu  

na pracę: niechęć pracodawców i w konsekwencji znaczny koszt ich motywowania oraz 

ogólnie trudny rynek pracy, charakteryzujący się słabą dynamiką tworzenia miejsc 

pracy. 

 

Osoby niepełnosprawne w wieku 13 lat i wi ęcej według poziomu wykształcenia w 2002 r. 

30

129

822

127

57

8

0 150 300 450 600 750 900

wyŜsze

policealne

średnie

zasadnicze zawodowe

podstawowe uko ńczone

podstawowe nieuko ńczone

liczba osób

Dane Narodowego Spisu Powszechnego 2002. 

 

W 2002 roku najliczniejszą grupę niepełnosprawnych w gminie stanowiły osoby  

z wykształceniem podstawowym ukończonym – 822 osoby. 

Osoby niepełnosprawne są bardzo zróŜnicowaną grupą ludzi, w związku z tym 

konieczna jest polityka, która będzie respektować tę róŜnorodność. Szczególnej uwagi 

wymagają osoby o złoŜonych, wielorakich potrzebach uzaleŜniających je od pomocy 

innych oraz ich rodziny. Niepełnosprawni są często gorzej wykształceni, 

co zdecydowanie utrudnia ich funkcjonowanie na rynku pracy. Rodziny posiadające 

niepełnosprawne dzieci wymagają szczególnej uwagi, jeŜeli chodzi o ich edukację  

i społeczne włączanie oraz moŜliwości rehabilitacyjne.  
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Szczególnych wysiłków wymaga rehabilitacja społeczna i zawodowa osób 

niepełnosprawnych, tj. m.in.: promocja dostępu osób niepełnosprawnych 

do zatrudnienia oraz budowa systemu wsparcia dla osób chorych psychicznie, których 

systematycznie przybywa. Wspomniane działania stwarzają moŜliwość integracji tej 

grupy osób z pozostałą częścią społeczeństwa. Jednocześnie nadal powinny być 

konsekwentnie likwidowane bariery architektoniczne, komunikacyjne oraz transportowe, 

utrudniające osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie. 

 

2.9. IDENTYFIKACJA NAJWA śNIEJSZYCH PROBLEMÓW 

SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY 

 

Identyfikacja problemów społecznych jest jednym z najwaŜniejszych elementów 

kaŜdego postępowania diagnostycznego, mającego określić zasadnicze problemy 

i ewentualne kierunki ich rozwiązywania. Podstawowym narzędziem badawczym, 

za pomocą którego identyfikowano problemy społeczne gminy, była ankieta rozesłana 

do osób mających wpływ na kształt lokalnej polityki społecznej, między innymi do osób 

reprezentujących wybrane instytucje lokalne, takie jak: ośrodek zdrowia, kościół, szkoła, 

organizacje pozarządowe, a takŜe do lokalnych przedsiębiorców, pracowników 

socjalnych OPS-u, radnych, mieszkańców gminy. 

PoniŜsze wykresy prezentują obraz najistotniejszych kwestii dotykających lokalną 

społeczność. 
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Środowiska zagro Ŝone ubóstwem  Przyczyny popadania w ubóstwo 

24%

19%

6%
4%

4% 4% 4%
35%

osoby bezrobotne
osoby dotkni ęte problemem uzale Ŝnie ń
osoby uzyskuj ące niskie dochody
osoby samotnie wychowuj ące dzieci
rodziny wielodzietne
osoby niepełnosprawne
osoby starsze i samotne
inne

28%

22%

4% 4% 2%
9% 31%

uzale Ŝnienia
bezrobocie
niedostosowanie społeczne
dziedziczenie ubóstwa
choroby
rozpad rodziny
niepełnosprawno ść

 
Badania własne Centrum AV. 

 

Według badanych, problem ubóstwa dotyczy najbardziej osób bezrobotnych 

(35%), dotkniętych problemem uzaleŜnień (24%) i uzyskujących niskie dochody (19%). 

Jako najczęstsze przyczyny popadania w stan ubóstwa respondenci podawali 

uzaleŜnienia (31%), bezrobocie (28%) oraz niedostosowanie społeczne (22%). 

 

Środowiska zagro Ŝone uzale Ŝnieniami  Skala problemu uzale Ŝnień 

13%

15%

26%

46%

osoby bezrobotne

rodziny dysfunkcyjne
osoby uzyskuj ące niskie dochody

osoby samotne

10%

29%

3%

58%

średnia
trudno powiedzie ć

wysoka
niska

 

Badania własne Centrum AV. 

 

W kwestii środowisk zagroŜonych zjawiskiem uzaleŜnień najczęściej 

wymienianymi grupami były osoby bezrobotne (46%), rodziny dysfunkcyjne (26%)  

i osoby uzyskujące niskie dochody (15%). Określając skalę występowania tego 
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problemu większość badanych (58%) oceniła ją jako średnią, a odpowiednio 10 i 3% 

osób jako wysoką i niską. Jednocześnie aŜ 29% ankietowanych nie miało w tej kwestii 

zdania. 

 

Czy oferta pomocy osobom uzale Ŝnionym jest wystarczaj ąca? 

25%

22%

13%
6%

34%

raczej nie trudno powiedzie ć
raczej tak nie
tak

 

Badania własne Centrum AV. 

 

Jeśli chodzi o ocenę oferty pomocy dla osób uzaleŜnionych, blisko połowa 

ankietowanych (łącznie 47%) stwierdziła, iŜ jest ona raczej niewystarczająca 

lub niewystarczająca. Odmiennego zdania było w sumie 28% badanych. Jednocześnie 

aŜ 25% respondentów nie wyraziło w tej sprawie opinii. 

 

Problemy społeczne dotykaj ące  

osób starszych 
 

Czy oferta pomocy osobom starszym  

jest wystarczaj ąca? 

21%

17%
7%

24%

31%

choroby
brak opieki ze strony rodziny
samotno ść
niepełnosprawno ść
ubóstwo i bieda

28%

6%

25%

9%
32%

trudno powiedzie ć
raczej nie
raczej tak
nie
tak

 

Badania własne Centrum AV. 
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W kwestii osób starszych badani za najczęstsze problemy dotykające tę grupę 

osób podawali choroby (31%), brak opieki ze strony rodziny (24%), samotność (21%)  

i niepełnosprawność (17%). Co do oceny oferty pomocy osobom starszym, wśród 

ankietowanych dominowały zdania negatywne. Łącznie 37% badanych stwierdziło,  

Ŝe jest ona raczej niewystarczająca lub niewystarczająca. Jednocześnie 31% osób 

wyraziło pozytywną opinię, a aŜ 32% respondentów nie potrafiło sprecyzować swojego 

stanowiska w tej kwestii. 

 

Czy osoby niepełnosprawne  

są akceptowane w środowisku lokalnym?  
 

Czy oferta pomocy osobom 

niepełnosprawnym jest wystarczaj ąca? 

13%

10%
6%

71%

raczej tak
tak
trudno powiedzie ć
raczej nie

19%

3%
16%

19%

43%

raczej nie nie
raczej tak trudno powiedzie ć

tak
 

Badania własne Centrum AV. 

 

 

W kwestii akceptacji osób niepełnosprawnych zdecydowana większość badanych 

(łącznie 84%) wypowiedziała się pozytywnie. Jednocześnie jedynie 6% respondentów 

wyraziło odmienną opinię, a 10% nie sprecyzowało swojego stanowiska. Jeśli natomiast 

chodzi o ofertę pomocy ww. osobom, to większość badanych (łącznie 62%) stwierdziła, 

iŜ jest ona raczej niewystarczająca lub niewystarczająca. Pozytywny pogląd w tej 

sprawie wyraziło w sumie 22% osób, a 16% badanych nie potrafiło jasno sprecyzować 

swojego stanowiska. 



STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY NIEDŹWIADA  66 

 

 

Problemy społeczne dotykaj ące osób niepełnosprawnych 

27%

7%

57%

7% 2%

utrudniony dost ęp do placówek rehabilitacyjnych
bariery architektoniczne
utrudniony dost ęp do usług opieku ńczych
ubóstwo
brak akceptacji w środowisku lokalnym

 

Badania własne Centrum AV. 

 

Za problemy najbardziej nękające osoby niepełnosprawne badani uznali 

utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych (57%) oraz bariery architektoniczne 

(27%), a następnie utrudniony dostęp do usług opiekuńczych i ubóstwo (po 7%). 

 

Czy na terenie gminy zamieszkuj ą osoby chore psychicznie? 

9% 3%

25%

63%

tak, znam takie osoby
słyszałem o takich osobach
nie znam takich osób
nie słyszałem o takich osobach

 

Badania własne Centrum AV. 

 

Zagadnienie osób chorych psychicznie zamieszkujących w gminie nie jest obce 

zdecydowanej większości jej mieszkańcom. Łącznie 88% ankietowanych stwierdziło, 

 iŜ wie o fakcie zamieszkiwania takich osób w gminie, a odmienną opinię wyraziło 

 w sumie 12% respondentów. 
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Czy w rodzinach istnieje zjawisko przemocy domowej?  

34%

47%
19%

słyszałem o takich przypadkach

znam takie przypadki

nie słyszałem o takich przypadkach
 

Badania własne Centrum AV. 

 

Podejmując kwestię zjawiska przemocy domowej, zdecydowana większość 

badanych (łącznie 81%) stwierdziła, iŜ słyszała bądź zna przypadki występowania tej 

patologii w gminie, co naleŜy uznać za zjawisko niezwykle niepokojące. Odmiennego 

zdania było jedynie 19% respondentów. Warto podkreślić, iŜ Ŝaden ankietowany 

 nie przyznał, iŜ nie zna przypadków występowania zjawiska przemocy domowej 

w gminie. 

 

Czy czuje si ę Pani/Pan bezpiecznie  

w miejscu zamieszkania? 
 

Źródło wiedzy na temat stanu 

bezpiecze ństwa w gminie 

3%

31%

9%

57%

raczej tak tak
raczej nie nie

66%

34%

doświadczenia własne
doświadczenia innych osób

 

Badania własne Centrum AV. 

 

Jeśli chodzi o kwestię poczucia bezpieczeństwa w gminie, to zdecydowana 

większość ankietowanych (łącznie 88%) stwierdziła, Ŝe czuje się raczej bezpiecznie 

bądź bezpiecznie w miejscu zamieszkania. Odmiennego zdania było jedynie w sumie 

12% respondentów, którzy przyznali, iŜ głównymi przyczynami braku bezpieczeństwa  
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w gminie są: ograniczona liczba patroli policyjnych oraz częste włamania i kradzieŜe. 

Źródłem wiedzy respondentów na temat stanu bezpieczeństwa w środowisku lokalnym 

były w głównej mierze doświadczenia własne (66%), choć nie bez znaczenia były 

równieŜ doświadczenia innych osób (34%). 

 

Czy pomoc OPS-u jest wystarczaj ąca?  
Jaką form ę wsparcia powinien oferowa ć 

OPS? 

9%

25%

19%
47%

raczej tak trudno powiedzie ć

tak raczej nie

21%
19%

18%

11% 6% 25%

aktywizacja bezrobotnych
doradztwo
wsparcie rzeczowe
praca socjalna
pomoc finansowa
usługi opieku ńcze

 

Badania własne Centrum AV. 

 

Ocena pracy pracowników socjalnych 

16%

16%

16%

3%
49%

dobrze bardzo dobrze
przeci ętnie nie mam zdania
źle

 

Badania własne Centrum AV. 

 

W kwestii oceny pomocy udzielanej przez OPS, większość ankietowanych 

(łącznie 66%) stwierdziła, iŜ jest ona raczej wystarczająca lub wystarczająca. 

Odmiennego zdania było 9% respondentów, a aŜ 25% osób nie sprecyzowało swojego 

stanowiska. W kwestii form wsparcia, jakie powinien oferować OPS, badani najczęściej 

wskazywali na aktywizację bezrobotnych (25%), doradztwo (21%), wsparcie rzeczowe 



STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY NIEDŹWIADA  69 

 

(19%) i pracę socjalną (18%). Jeśli natomiast chodzi o ocenę pracy pracowników 

socjalnych, większość badanych (łącznie 65%) oceniło ją dobrze lub bardzo dobrze, 

16% – przeciętnie, tylko 3% – źle, a 16% osób nie miało w tej kwestii zdania. 

 

Czy oferta pomocy świadczonej przez organizacje pozarz ądowe 

zaspokaja potrzeby środowiska lokalnego? 

3%

16%

13%

26%

42%

trudno powiedzie ć raczej nie

nie raczej tak
tak

 

Badania własne Centrum AV. 

 

Oceniając adekwatność pomocy świadczonej przez organizacje pozarządowe  

w stosunku do potrzeb ludności gminy, najwięcej badanych (łącznie 42%) wyraziło 

negatywne opinie stwierdzając, iŜ jest ona raczej niewystarczająca lub 

niewystarczająca. Jednocześnie w sumie 16% respondentów było odmiennego zdania, 

a aŜ 42% osób nie zajęło w tej kwestii stanowiska. 

 

2.9.1. PROBLEMY SPOŁECZNE ZIDENTYFIKOWANE PRZEZ GRU PĘ 

LOKALNYCH LIDERÓW ORAZ PODCZAS KONSULTACJI SPOŁECZN YCH  

1. Problemy społeczne wyst ępuj ące w środowisku osób starszych: 

• samotność, 

• bariery pokoleniowe, 

• ubóstwo i bieda, 

• brak akceptacji w środowisku lokalnym, 

• utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych. 

 

2. Problemy społeczne wyst ępuj ące w środowisku rodzin: 
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• bezrobocie, 

• emigracja młodzieŜy, 

• niski poziom wykształcenia, 

• starzenie się społeczeństwa, 

• alkoholizm, 

• brak polityki prorodzinnej, 

• brak wsparcia dla rodzin wielodzietnych, 

• brak wsparcia dla rodzin posiadających niepełnosprawne dzieci, 

• brak odpowiedniej polityki rolnej, 

• brak przedszkoli i Ŝłobków, 

• brak organizacji wolnego czasu. 

 

3. Problemy społeczne wyst ępuj ące w środowisku dzieci i młodzie Ŝy: 

• mały dostęp do kultury spowodowany bezrobociem rodzin, 

• brak przedszkoli, 

• brak świetlic, klubów, domów kultury, 

• brak psychologów i pedagogów (duŜa liczba uczniów mających orzeczenia i 
opinie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej), 

• brak opieki rodziców nad własnym dzieckiem (emigracje za chlebem), 

• brak placów zabaw dla dzieci, 

• brak inicjatyw wśród młodych ludzi, 

• brak moŜliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieŜy poza zajęciami szkolnymi 
(organizacja wolnego czasu), 

• brak moŜliwości rozwoju dzieci i młodzieŜy w dziedzinie kultury, m.in. rozwijanie 
ukrytych talentów (śpiewu, tańca, rzeźby, malarstwa, nauki gry na instrumentach 
muzycznych),   

• zaszczepienie umiłowania piękna  tzw. Małej Ojczyzny poprzez rajdy rowerowe, 
wycieczki, biwaki, obozy sportowo – rekreacyjne, 

• brak osób z odpowiednimi kwalifikacjami do prowadzenia zajęć kulturalno - 
rozrywkowych, 

• brak zainteresowania młodzieŜy sprawami przeszłości, rodzimej kultury, 

• uzaleŜnienia wśród młodzieŜy. 
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SPOSOBY NA ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

 

1. Sposoby na rozwi ązanie problemów w środowisku osób starszych:   

• organizacja wolnego czasu poprzez spotkania okolicznościowe, np. Dzień 
Seniora, Dzień Babci i Dziadka, wigilia, spotkania opłatkowe, 

• utworzenie Klubów Seniora, 

• organizowanie wycieczek, wyjazdów na koncerty, do muzeum, kina, 

• organizowanie wspólnych biesiad, warsztatów, kursów, 

• rozwój usług opiekuńczych – wolontariat, pomoc sąsiedzka, 

• spotkania integracyjne wraz z dziećmi i młodzieŜą, 

• organizacja turnusów rehabilitacyjnych, 

• rozwój usług poradniczo – informacyjnych – utworzenie punktu informacyjnego. 

 

 Według Grupy Lokalnych Liderów wszystkie działania mające na celu 
popraw ę sytuacji osób starszych uznane zostały za prioryte towe.  

 

   2. Sposoby na rozwi ązanie problemów w środowisku rodzin: 

• organizowanie kursów umoŜliwiających zmianę zawodu lub podniesienia 
kwalifikacji zawodowych, 

• umoŜliwienie zdolnej i biednej młodzieŜy kontynuowania nauki (stypendia), 

• terapia rodzinna dla rodzin borykających się z problemem alkoholowym (usługi 
psychologa i terapeuty), 

• pomoc rodzinom wielodzietnym i niepełnym, 

• organizowanie festynów okolicznościowych, 

• organizowanie Dnia Dziecka i Dnia Rodziny, 

• przygotowanie wigilii dla rodzin ubogich, wielodzietnych, niepełnych, 

• usługi rehabilitanta dla dzieci i rodziców niepełnosprawnych, 

• organizowanie wycieczek rowerowych, autokarowych, pikników, majówek, 

• organizowanie święta lokalnego w celu podtrzymania tradycji ludowych  
i regionalnych, rękodzielnictwa, 

• przygotowywanie tradycyjnych posiłków podczas lokalnego święta. 
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Za priorytetowe  uznano nast ępuj ące działania: 

• kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, 

• pomoc w organizowaniu czasu wolnego ( festyny, doŜynki, Dzień Rodziny, Dzień 
Matki i Ojca, majówki, pikniki, wycieczki rowerowe, autokarowe, wyjazdy do 
teatru, muzeum, kina), 

• organizowanie Wigilii dla rodzin ubogich, wielodzietnych, niepełnych, 

• organizowanie święta lokalnego (doŜynki, dokopiny, itp.), 

• pomoc rehabilitanta dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, 

• pomoc dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. 

 

   3. Sposoby na rozwi ązanie problemów w środowisku dzieci 
          i młodzie Ŝy: 

• przystosowanie straŜnic OSP na ośrodki kultury, świetlice wiejskie, 

• stworzenie przy szkołach dodatkowych klubów przedszkolaka oraz placów 
zabaw, 

• zatrudnienie psychologów i pedagogów pracujących w czasie dostępnym dla 
dzieci i rodziców, 

• zorganizowanie zajęć wyrównujących wiedzę dla uczniów potrzebujących  
i mniej zdolnych, 

• organizowanie zajęć sportowych w godzinach popołudniowych i w dniach 

wolnych od pracy, 

• organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieŜy; np.: 

dzień ministranta, rajd rowerowy, święto sportu szkolnego, wycieczki, turnieje, 

imprezy rodzinne, imprezy okolicznościowe itp. 

 

  Według Grupy Lokalnych Liderów wszystkie działania  mające  
na celu popraw ę sytuacji dzieci i młodzie Ŝy uznane zostały za priorytetowe. 
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2.9.2. PROBLEMY ZIDENTYFIKOWANE PRZEZ ZESPÓŁ D/S AKTUALIZA CJI 
STRATEGII 

 

 Zespół zadaniowy d/s aktualizacji i oceny zgodności Strategii Integracji  

i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niedźwiada z Programem Integracji 

Społecznej powołany Zarządzeniem Nr 4/08 Wójta Gminy Niedźwiada z dnia 31 marca 

2008 r. Zespół przeanalizował podstawowe obszary polityki społecznej (pomoc 

społeczna, kultura, sport, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, aktywność 

społeczna) i opracował listę problemów społecznych występujących w środowisku 

rodzin, osób starszych oraz dzieci i młodzieŜy. Istotnym owocem warsztatów było 

dokonanie przez grupę oceny potrzeb społecznych gminy (oczekiwań). Wyniki 

zaprezentowane są poniŜej. 

Pomoc społeczna 

1. Osoby starsze  

• samotność osób starszych i niepełnosprawnych ( w tym dość powszechne wśród 
ludzi starszych poczucie odtrącenia), 

• brak oferty spędzania wolnego czasu, 

• rozbicie rodzin wielopokoleniowych, 

• brak zainteresowania ze strony najbliŜszej rodziny. 

     2. Rodziny 

• niezaradność Ŝyciowa, 

• rozkład rodzin spowodowany problemami uzaleŜnienia alkoholowego oraz 
emigracjami zarobkowymi, 

• brak doraźnej oferty wsparcia pedagogicznego i psychologicznego (brak poradni 
rodzinnych). 

3. Dzieci 

• problemy opiekuńczo-wychowawcze, 

• brak ofert spędzania wolnego czasu, 

• niedostateczna opieka nad dziećmi, 

• brak domów kultury posiadających bogatą ofertę kulturalną dla dzieci  
i młodzieŜy. 

 

     4. Bezrobotni 

• przewaŜające bezrobocie kobiet, 
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• niski bądź niedostateczny poziom wykształcenia, 

• brak lokalnych firm, 

• niskie płace. 

     5. Patologie społeczne  

• dominujący i powszechny problem alkoholizmu, 

• przemoc w rodzinach spowodowana problemem alkoholowym, 

• niska świadomość społeczna szkodliwości spoŜywania alkoholu, przyzwolenie 
społeczne, 

• brak kultury picia, 

• bezrobocie. 

 

     Kultura  

• brak Domu Kultury, 

• brak ofert kulturalnego spędzania wolnego czasu, 

• dla osób starszych- brak wyjazdów do kina, teatru, muzeum, 

• brak ofert spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieŜy zgodnie z ich 
zainteresowaniami (brak siłowni, kół artystycznych, wyjazdów zgłębiających 
wiedzę o tradycjach i kulturze kraju, 

• brak placów zabaw dla dzieci najmłodszych, 

• brak przedszkoli integracyjnych, 

• brak izby regionalnej. 

 

Edukacja  

• brak szkół ponadgimnazjalnych na terenie gminy – bardzo często młodzi,  

• z powodów finansowych kończą edukację na poziomie gimnazjalnym,   

• szkoły średnie nie kształcą w zawodach, które byłyby dostosowane do potrzeb 
rynku pracy - młodzi  ludzie po ukończeniu szkoły nie mają pracy, 

• ministerstwo nie zapewnia pieniędzy na wyposaŜenie szkół – cały cięŜar spada 
na gminy, 

• ograniczone moŜliwości zapewnienia dowozu na zajęcia pozalekcyjne 
prowadzone w szkołach, 

• brak środków finansowych na zatrudnienie np. instruktorów tańca, 

• brak doradztwa zawodowego na terenie gminy, 

• mała aktywność młodzieŜy, bierność, brak pomysłów. 
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Ochrona zdrowia 

• brak lekarzy specjalistów (okulista, ginekolog, kardiolog), 

• brak opieki medycznej w szkołach (pielęgniarka, stomatolog), 

• mało badań specjalistycznych - słaba profilaktyka oraz niska wykrywalność 
chorób nowotworowych, 

• brak punktu porad psychologicznych, 

• ograniczony oraz utrudniony dostęp do usług rehabilitacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych oraz osób po urazach, 

• utrudniony dostęp do stomatologa oraz lekarzy innych specjalizacji 
spowodowany duŜymi kolejkami. 

 

Sport 

• brak lokalnych liderów i wzorców w dziedzinie sportu – brak motywacji, 

• mała aktywność młodzieŜy, wygodnictwo, 

• wysoki poziom zmotoryzowania społeczeństwa, 

• brak basenu kąpielowego – funkcjonuje tylko jeden basen w całym powiecie, 

• brak ścieŜek rowerowych. 

 

Bezpiecze ństwo Publiczne 

• mała skuteczność Policji w wykrywaniu aktów wandalizmu,  

• zbyt mała liczba pieszych patroli policyjnych, 

• mała wola współpracy Policji z innymi podmiotami w gminie, 

• problem “przymykania oczu” przez Policję na róŜne wykroczenia spowodowany 
zatrudnieniem na posterunku miejscowych policjantów, 

• rozbicie rodzin spowodowane problemami z naduŜywaniem alkoholu, 

• zagroŜenie bezpieczeństwa drogowego spowodowane duŜą liczbą nietrzeźwych 
kierowców, złym stanem dróg, brakiem chodników i poboczy oraz tras 
rowerowych. 

 

Aktywno ść społeczna 

• na terenie gminy nie działają fundacje; istnieją jedynie dwa stowarzyszenia, które 
nie wykazują się większą aktywnością, 

• stopniowo zanikają kontakty międzyludzkie, ludzie izolują się i zamykają we 
własnych domach, 
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• mieszkańców charakteryzuje niska aktywność społeczna. 

 

 Po prezentacji i dyskusji oraz spisaniu problemów społecznych uczestnicy 

warsztatów dokonali weryfikacji i oceny zasobów społecznych gminy i instytucji 

działających na jej terenie. Dokonano oceny doświadczenia tych podmiotów 

w kwestii rozwiązywania problemów społecznych. Istotną kwestią  było dokonanie przez 

grupę  identyfikacji oczekiwań społecznych gminy. Wyniki zaprezentowane są poniŜej. 

 

OCZEKIWANIA POSZCZEGÓLNYCH GRUP SPOŁECZNYCH 

Osoby niepełnosprawne 

• zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej w tym rehabilitacji, 

• wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych w miejscach uŜyteczności 
publicznej, 

• zapewnienie odpowiedniego wsparcia psychologicznego dla tych osób oraz ich 
rodzin, 

• podniesienie kwalifikacji zawodowych umoŜliwiających podjęcie zatrudnienia. 

 

Osoby, rodziny bez dysfunkcji 

• stworzenie miejsc z bogatą ofertą kulturalną, 

• zapewnienie lepszego dostępu do rodzimej kultury, 

• podjęcie odpowiednich kroków w celu polepszenie sytuacji na rynku pracy, 

• podjęcie działań w kierunku zmniejszenia (powstrzymania) emigracji 
mieszkańców gminy, 

• zapewnienie rodzinom opieki medycznej na wysokim poziomie. 

 

Rodziny wielodzietne 

• lepsze wsparcie finansowe dla rodzin wielodzietnych ze strony państwa, 

• pomoc i wsparcie ze strony GOPS, szkoły, gminy, 

• pomoc w znalezieniu zatrudnienia, przekwalifikowaniu zawodowym, 

• bezpłatne ferie i wakacje dla dzieci. 
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Dzieci do 16 roku Ŝycia 

• stworzenie przedszkola, 

• utworzenie placów zabaw, 

• utworzenie klubów młodzieŜowych a w nich koła zainteresowań, 

• pomoc w wybraniu zawodu, 

• szeroka gama usług: psychologicznych, logopedycznych, rehabilitacyjnych. 

 

Młodzie Ŝ w wieku 17 – 25 lat 

• stworzenie świetlic, klubów, miejsc spotkań, 

• stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu, 

• zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu, 

• oferta doradztwa zawodowego. 

 

Bezrobotni 

• pomoc psychologiczna, 

• doradztwo zawodowe, 

• zapewnienie przekwalifikowania zawodowego, 

• pomoc w zdobyciu kwalifikacji odpowiednich do rynku pracy. 

 

Ludzie starsi 

• podjęcie działań w kierunku poprawy dostępu do specjalistycznej opieki 
medycznej, 

• stworzenie Klubu Seniora – miejsca, w którym ludzie będą mogli się spotykać, 
przekazywać młodym tradycje ludowe, 

• zapewnienie lepszego dostępu do rehabilitanta. 

 

Rodziny niepełne 

• objęcie rodzin odpowiednią opieką psychologiczną, pedagogiczną  
i prawną, 

• tworzenie grup samopomocowych. 
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Osoby uzale Ŝnione 

• zapewnienie opieki terapeutycznej na wysokim poziomie (specjalistyczne 
poradnictwo i pomoc), 

• wszechstronna pomoc osobom współuzaleŜnionym, 

• powzięcie działań w zakresie zapobiegania przemocy w rodzinach 
patologicznych. 

 

2.10. ANALIZA SWOT 

 

Bardzo uŜyteczną metodą przy określaniu priorytetów rozwojowych jest coraz 

powszechniej stosowana w pracach nad strategią analiza SWOT. Nazwa SWOT jest 

akronimem angielskich słów: Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), 

Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagroŜenia w otoczeniu). Analiza SWOT 

jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron organizacji oraz badania 

szans i zagroŜeń, jakie stoją przed organizacją. Analizę tę moŜna z powodzeniem 

zastosować do dowolnego przedsięwzięcia, włącznie z programowaniem strategicznym.  

Wnikliwe opracowanie SWOT jest istotnym etapem procesu planowania 

strategicznego. Przy właściwym opracowaniu stanowi punkt wyjściowy dla określania 

celów strategicznych oraz projektów socjalnych.  

Analiza SWOT została przygotowana w miejscowym Ośrodku Pomocy 

Społecznej. Przedstawione poniŜej czynniki obejmują: 

• siły  – wewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na sytuację 

społeczną, 

• słabo ści  – wewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na sytuację 

społeczną, 

• szanse  – zewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na realizację 

celów, 

• zagro Ŝenia  – zewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie 

na realizację celów.  

Wynik prac obrazują prezentowane poniŜej zestawienia. Dodać naleŜy, 

Ŝe w analizie SWOT odniesiono się wyłącznie do kwestii społecznych. 
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Kwestia osób bezrobotnych 

Mocne strony 

• wzrost znaczenia wykształcenia jako wartości, 

• podnoszenie kwalifikacji przez osoby bezrobotne długotrwale, 

• dobre przygotowanie pracowników pomocy społecznej do pracy z osobami 

bezrobotnymi. 

Słabe strony 

• wysoka skala bezrobocia, 

• występowanie bezrobocia długotrwałego, zarówno wśród kobiet, jak i męŜczyzn, 

• występowanie zjawiska dziedziczenia bezrobocia, 

• niski poziom wykształcenia osób długotrwale bezrobotnych, 

• brak organizacji pozarządowych pomagających osobom bezrobotnym. 

 

Szanse 

• współpraca władz lokalnych i regionalnych z partnerami społecznymi w ramach 

rozwiązywania problemów osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych, 

• powiązanie programów dla bezrobotnych długotrwale z programami rozwoju 

zasobów ludzkich, przekwalifikowań i reorganizacji, 

• wzrost mobilności zawodowej i geograficznej. 

Zagro Ŝenia 

• istnienie zjawiska osłabienia instytucji rodzinnych w zbiorowościach dotkniętych 

długotrwałym bezrobociem, 

• istnienie zjawiska nielegalnego zatrudnienia. 

 

Kwestie dzieci, młodzie Ŝy i rodziny 

Mocne strony 

• współpraca pomiędzy instytucjami zajmującymi się problematyką dzieci i młodzieŜy, 

• aktywna działalność pracowników słuŜb społecznych na rzecz pomocy dzieciom  

i młodzieŜy, 

• dobra komunikacja pomiędzy pracownikami sfery samorządowej i pozarządowej, 
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• wspieranie przez samorząd organizacji pozarządowych i grup nieformalnych 

pracujących na rzecz dzieci, młodzieŜy i rodziny, 

• prowadzenie przez samorząd działań zapobiegających dysfunkcjom rodziny. 

Słabe strony 

• niedostateczna ilość środków finansowych, 

• nieadekwatne do potrzeb zatrudnienie kadry merytorycznej w systemie pomocy 

społecznej, 

• deficyt placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich, domów dla samotnych matek, 

ośrodków wsparcia dla rodzin w kryzysie, 

• niski poziom aktywności w poszukiwaniu środków pozabudŜetowych, 

• nieodpowiednie warunki do prowadzenia skutecznej pracy socjalnej, 

• ograniczony stopień zabezpieczania dzieciom i młodzieŜy dostępu  

do róŜnorodnych form spędzania czasu wolnego, 

• brak działań w zakresie upowszechniania idei wolontariatu. 

Szanse 

• wzrost znaczenia organizacji pozarządowych w pracy na rzecz pomocy dzieciom 

i młodzieŜy, 

• szansa na poprawę polityki społecznej wobec dzieci, młodzieŜy i rodziny dzięki 

członkostwu Polski w Unii Europejskiej, 

• sprzyjająca udzielaniu pomocy społecznej dzieciom i młodzieŜy decentralizacja 

władzy, 

• prowadzenie przez szkoły programów profilaktycznych. 

Zagro Ŝenia 

• występowanie zagroŜeń funkcjonowania rodziny: uzaleŜnień, rozpadu więzi 

rodzinnych, bezrobocia, przemocy w rodzinie i ubóstwa, 

• niski poziom współpracy pomiędzy szkołą a rodziną, 

• niewystarczająca opieka medyczna w szkołach, 

• brak stabilności prawnej w dziedzinie pomocy społecznej dziecku i rodzinie. 
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Kwestia osób uzale Ŝnionych 

Mocne strony 

• dobrze przygotowana kadra do pracy z osobami uzaleŜnionymi, 

• dysponowanie stałymi środkami finansowymi na profilaktykę i rozwiązywanie 

problemów alkoholowych, 

• prawidłowe wykorzystywanie środków pochodzących z zezwoleń, 

• dobra współpraca z Kościołem. 

Słabe strony 

• brak bazy lecznictwa odwykowego oraz dobrze przygotowanej bazy lokalowej, 

• deficyt miejsc pobytu dla ofiar przemocy,  

• niewłączanie się społeczności lokalnej w działania pomocowe, 

• brak organizacji pozarządowych zajmujących się osobami uzaleŜnionymi. 

Szanse 

• traktowanie uzaleŜnień jako problemu społecznego, 

• współpraca pomiędzy fachowcami róŜnych dziedzin na rzecz przeciwdziałania 

uzaleŜnieniom. 

Zagro Ŝenia 

• niemoŜność sprostania potrzebom w zakresie uzyskiwania pomocy w dziedzinie 

uzaleŜnień, 

• brak systemu wsparcia dla osób i rodzin wymagających specjalistycznej pomocy, 

• niska skuteczność i efektywność działań podejmowanych na rzecz osób 

uzaleŜnionych, 

• niedostateczne wykorzystywanie systemu informacji, 

• oznaki zmęczenia, bezsilności i bezradności w społeczeństwie. 

 

Kwestia ludzi bezdomnych 

Mocne strony 

• moŜliwość określenia liczby i wskazania miejsc grupowania się bezdomnych, 

• dostrzeganie róŜnorodności problemu bezdomności i prowadzenie działań 

zapobiegawczych, 
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• informowanie bezdomnych o ich prawach i moŜliwościach uzyskania pomocy. 

Słabe strony 

• niedysponowanie indywidualnymi programami wychodzenia z bezdomności, 

• niedostateczne angaŜowanie słuŜb do działań na rzecz bezdomnych. 

• brak komunikacji z mediami w sprawach bezdomności, 

• istnienie zjawiska minimalizowania zjawiska bezdomności w małych społecznościach 

lokalnych, 

• brak struktury stacjonarnej dla bezdomnych oraz odpowiedniej infrastruktury 

na poziomie lokalnym dla osób wychodzących z bezdomności, 

• niski standard usług świadczonych osobom bezdomnym, 

• brak organizacji pozarządowych niosących pomoc bezdomnym. 

 

Szanse 

• dostęp do programów rządowych przeciwdziałających bezdomności. 

 

Zagro Ŝenia  

• brak programów w zakresie budownictwa socjalnego, 

• nieobiektywne przedstawianie w mediach zjawiska bezdomności,  

• brak społecznej akceptacji osób bezdomnych, 

• istnienie zjawiska długotrwałego bezrobocia wśród osób bezdomnych, 

• ograniczanie praw obywatelskich osobom bezdomnym. 

 

Kwestia ludzi starszych 

Mocne strony 

• istnienie określonego standardu usług dla osób starszych, 

• dostateczny dostęp osób starszych do jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, 

• profesjonalne przygotowanie kadry w świadczeniu pomocy osobom starszym, 

• prawidłowy obieg informacji o formach pomocy społecznej, 

• dobra dostępność domów pomocy społecznej, 

• poprawianie sfery technicznej ułatwiającej codzienne Ŝycie osób starszych. 
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Słabe strony 

• niewystarczająca ilość kadry zajmującej się problematyką osób starszych, 

• niski poziom Ŝycia osób starszych, 

•  brak małych form pomocy społecznej dla osób starszych, 

•  wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców gminy, 

•  niemoŜność kontynuowania przez osoby starsze aktywności zawodowej oraz 

realizowania się w organizacjach samopomocowych, 

• niekorzystanie ze wsparcia wolontariuszy w dziedzinie pomocy osobom starszym. 

Szanse 

• system prawny regulujący funkcjonowanie nowych form pomocy społecznej dla osób 

starszych szansą na poprawę warunków ich Ŝycia. 

Zagro Ŝenia 

• brak szkoleń dla kadry realizującej pomoc osobom starszym, 

• brak działań w zakresie uwraŜliwiania systemu oświaty na problem osób starszych 

oraz dostosowywania standardów usług do wymogów Unii Europejskiej, 

• wzrost liczby osób samotnych, 

• niedostosowana do osób starszych infrastruktura, 

• niski poziom koordynacji działań podmiotów na rzecz osób starszych, 

• niedokładne rozpoznanie potrzeb osób starszych, 

• migracja ludzi młodych na inne tereny, 

• występowanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, 

• niesprzyjająca pomocy osobom w III wieku ogólna sytuacja społeczna i finansowa 

kraju. 

Kwestia osób niepełnosprawnych 

Mocne strony 

• współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie udzielania 

wsparcia osobom niepełnosprawnym, 

• dobry przepływ informacji pomiędzy podmiotami pomocowymi, 

• upowszechnianie w środowisku lokalnym pozytywnych wzorców postaw 

filantropijnych i charytatywnych. 

Słabe strony 
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• brak organizacji pozarządowych funkcjonujących w sferze niepełnosprawności, 

• niski poziom zaangaŜowania środowiska osób niepełnosprawnych w działalność 

samopomocy, 

• istnienie barier utrudniających pełen udział osób niepełnosprawnych w Ŝyciu 

społecznym, 

• nierównomierna i niewystarczająca oferta pomocy osobom niepełnosprawnym, 

• niedostateczna baza rehabilitacyjna dla osób niepełnosprawnym, 

• niedostateczna oferta opieki nad osobami niepełnosprawnymi, 

• niepełne rozpoznanie liczby osób niepełnosprawnych. 

Szanse 

• wzrost społecznej akceptacji osób niepełnosprawnych, 

• prowadzenie edukacji o rozumieniu potrzeb osób niepełnosprawnych, 

• likwidowanie barier architektonicznych. 

Zagro Ŝenia 

• nierównomierne korzystanie ze środków pozabudŜetowych i pomocowych, 

• niesprzyjająca pomocy osobom niepełnosprawnym sytuacja ekonomiczno-

gospodarcza kraju, 

• brak działań w zakresie upowszechniania w mediach problematyki niepełnosprawności 

w celu kształtowania pozytywnych postaw, 

• spadek liczby miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,  

• wzrost zapotrzebowania na placówki opieki stacjonarnej, usługi opiekuńcze  

i stacjonarne. 

 

Rozwój kadr i słu Ŝb pomocowych 

Mocne strony 

• posiadanie wyspecjalizowanej kadry pracowników pomocy społecznej oraz 

pracowników kompleksowo zajmujących się rodzinami z róŜnymi problemami, 

• prowadzenie działań socjalnych z rodziną. 

Słabe strony 

• ograniczona pomoc Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozwiązywaniu 

lokalnych problemów społecznych, 
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• przeciąŜenie pracowników socjalnych ilością zadań, 

• złe warunki lokalowe ośrodka pomocy społecznej, 

• utrudniony dostęp do placówek oświatowych zajmujących się kształceniem  

w zakresie usług opiekuńczych. 

Szanse 

• odpowiednie do potrzeb rynku przygotowanie zawodowe absolwentów szkolnictwa  

w zakresie słuŜb pomocy społecznej, 

• stałe doskonalenie zawodowe pracowników pomocy społecznej, 

• współpraca z jednostkami pomocy społecznej prowadzonymi przez inne podmioty. 

Zagro Ŝenia 

• niewystarczająca w stosunku do potrzeb ilość wykwalifikowanej kadry. 

 

• Inne mocne i słabe strony lokalnego systemu pomocy społecznej  

Mocne strony 

• jednorodność wyznaniowa, 

• wzrost wydatków gminy na inwestycje, 

• racjonalnie zorganizowana sieć szkół; wykształcona kadra, 

• dobrze zorganizowany dowóz dzieci do szkół, 

• dobre funkcjonowanie jednostek pomocniczych i organizacyjnych gminy: sołectw, 

szkół, bibliotek,  

• posiadanie harmonogramu imprez o charakterze kulturalno - sportowym, 

• dobra baza sportowa szkół (sale gimnastyczne, boiska). 

Słabe strony 

• brak przemysłu w gminie, 

• brak organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej  

i zdrowia, 

• ograniczona liczba organizacji młodzieŜowych, 

• niski poziom wykształcenie mieszkańców gminy, 

• niski poziom aktywności społeczności gminnej – brak liderów lokalnych, 

• brak placówek wychowania przedszkolnego, 

• niewystarczająca promocja gminy. 
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2.10.1. ANALIZA SWOT WYPRACOWANA NA WARSZTATACH 

STRATEGICZNYCH  

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- czyste środowisko, walory przyrodnicze 
- korzystne  połoŜenie geograficzne     gminy - 
- blisko miasta wojewódzkiego (dość dobre 
  połączenia komunikacyjne) 
- gmina bezpieczna 
- brak zjawiska nasilania patologii 
- rosnący poziom wykształcenia mieszkańców 
-  rosnące aspiracje ludzi młodych 
- dobrze zorganizowany dowóz dzieci  do 
  szkół 
- dobra współpraca między instytucjami   
  i organizacjami 
- stabilność działania kadr  pomocy społecznej 
- bogate dziedzictwo kulturowe gminy: 
  tradycje, obrzędy obyczaje 
 

- słabo rozwinięty sektor usług zwłaszcza  
  w zakresie turystyki 
- brak nowych miejsc pracy 
- brak zakładów pracy i usług 
- utrudniony dostęp do specjalistycznych usług 
  medycznych 
- niewystarczająca liczba organizacji 
  pozarządowych i grup samopomocowych 
  wspierających rozwiązywanie problemów 
  społecznych 
- niewystarczające środki finansowe na 
  realizację działań pomocowych 
  i profilaktycznych 
- niski poziom wykształcenia mieszkańców, 
  niedostosowanie kwalifikacji zawodowych do 
  potrzeb lokalnego rynku pracy 
- słabe ziemie (klasy V i VI) 
- rozdrobnione, tradycyjne rolnictwo 
- brak organizacji rolniczych (grup 
  producenckich) 
- ubóstwo mieszkańców powodujące nierówne 
  szanse rozwoju dzieci i młodzieŜy 
- słabe wyposaŜenie szkół w pomoce 
  edukacyjne 
- brak infrastruktury kulturalnej i sportowej 
- brak szkół średnich  
- niewystarczająca oferta spędzania czasu 
  wolnego dla dzieci i młodzieŜy – brak 
  świetlic wiejskich 
- niewystarczająca oferta kulturalna, sportowa  
  i rekreacyjna, która zapewniłaby osobom  
  z grup szczególnego ryzyka dostępność do 
  alternatywnych form spędzania czasu  
  wolnego 
- brak imprez i działań integrujących 
  społeczność lokalną 
- postawa roszczeniowa i brak inicjatywy 
  oddolnej 
- mała ilość miejsc bezpłatnego dostępu do 
  internetu 
- emigracja zarobkowa 
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- brak doświadczenia w opracowywaniu 
  projektów do unijnych funduszy 
  strukturalnych 
- zawiłe procedury aplikacji o fundusze unijne 

SZANSE  ZAGROśENIA 

- moŜliwość pozyskiwania funduszy z róŜnych 
  źródeł przez instytucje i organizacje 
  pozarządowe 
- rosnąca świadomość  i mobilizacja społeczna 
  przejawiająca się w artykułowaniu potrzeb 
  i aktywności 
- rozwój agroturystyki i turystyki 
- rozwój rolnictwa i produkcji ekologicznej 
- moda ekologiczną Ŝywność 
- rozwój tradycyjnego rzemiosła 
- powrót na wieś ludzi z kapitałem 
- wykorzystanie bliskości miasta 
  wojewódzkiego dla zwiększenia zatrudnienia 
  i zmniejszania ubóstwa 
- rosnący  poziom i moŜliwości wykształcenia 
  społeczeństwa 
- moŜliwość współpracy z organizacjami 
  społecznymi i pozarządowymi 
- wprowadzanie korzystnych regulacji 
  prawnych w zakresie polityki społecznej 
- jednolitość kulturowa społeczeństwa 
- rozwój społeczeństwa informacyjnego 

- niespójność przepisów prawa i trudności  
  w jego interpretacji 
- niski przyrost demograficzny 
- emigracje zarobkowe 
- wyludnianie się wsi 
- emigracje młodzieŜy za granicę  
  w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy 
- niewystarczający wzrost gospodarczy oraz  
  restrukturyzacja wybranych sektorów 
  gospodarki, powodujące zwiększanie się 
  liczby beneficjentów pomocy społecznej  
  i rozszerzanie się skali ubóstwa 
- wzrost poziomu bezrobocia i utrwalanie się 
  obszarów bezrobocia długotrwałego 
- postępujący proces uboŜenia społeczeństwa  
  i zmniejszanie się poziomu aktywności 
  zawodowej 
- niestabilność rynku zbytu produktów rolnych 
- kryzys wartości rodzinnych, patriotycznych 
  i religijnych 
 

 

 

 

2.11. ZASOBY UMOśLIWIAJĄCE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

SPOŁECZNYCH 

 

Zasobami umoŜliwiającymi rozwiązywanie problemów społecznych określamy 

instytucje znajdujące się na terenie gminy lub obejmujące swym zasięgiem działania jej 

mieszkańców, które funkcjonują w obszarze polityki społecznej i rozwiązują dane 

problemy. Są to zarówno jednostki samorządowe, jak i niepubliczne, na przykład 

organizacje pozarządowe. 
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2.11.1. INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE 

Instytucją oferującą pomoc i wsparcie mieszkańcom gminy jest Ośrodek 

Pomocy Społecznej mieszczący się w Niedźwiadzie. Podmiotem prowadzącym 

jednostkę jest Gmina Niedźwiada. Ośrodek, realizując zadania wynikające z ustaw 

pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, postępowaniu wobec dłuŜników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, systemie ubezpieczeń społecznych 

i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, koordynuje 

rozwiązywanie problemów społecznych w gminie. Oferta jednostki skierowana jest  

do mieszkańców gminy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialno-bytowej 

i zdrowotnej. 

Ośrodek zatrudnia kierownika, 3 pracowników socjalnych oraz 2 innych 

pracowników, w tym księgową. Kierownik ma wykształcenie średnie kierunkowe  

i ukończoną specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Jeden pracownik 

socjalny legitymuje się wykształceniem wyŜszym kierunkowym, a dwóch innych – 

wykształceniem średnim kierunkowym. Jeden pracownik socjalny posiada I stopień 

specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego. Jedna osoba z kadry ośrodka jest 

zainteresowana podjęciem specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego,  

a kolejna – specjalizacji II stopnia ww. zakresie. 

Kadra zatrudniona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie uczestniczy  

w róŜnych formach dokształcania i podnoszenia swoich kwalifikacji, wśród których 

naleŜy wymienić następujące szkolenia i seminaria: „Pomoc społeczna w świetle 

nowych rozwiązań systemowych i prawnych”, „Zasady konstruowania strategii 

rozwiązywania problemów społecznych na poziomie gminy”, „Nowe zadania i role 

pracowników ośrodków pomocy społecznej”, „Archiwum – przygotowanie, 

porządkowanie i przechowywanie dokumentacji”, „Kontrakt socjalny jako skuteczne 

narzędzie pracy socjalnej”, „Rachunkowość i gospodarka finansowa ośrodków pomocy 

społecznej”, „Zasady ewidencjonowania, rozliczanie oraz sporządzanie sprawozdań  

w zakresie zaliczek alimentacyjnych z uwzględnieniem nowej ustawy o finansach 

publicznych”, „Nowe szczegółowe zasady rachunkowości budŜetowej”, „Świadczenia 

rodzinne po zmianach”, „Ustawa o postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych 

oraz zaliczce alimentacyjnej”, „Procedura postępowania –przygotowanie projektu EFS”, 

oraz „InstruktaŜ ogólny BHP” i kurs BHP. 
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2.11.2. ORGANIZACJE POZARZ ĄDOWE 

 Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

z terenu gminy stanowi jedną z istotnych form realizacji zadań samorządu. Zakłada się, 

Ŝe w kaŜdej sferze działalności podejmowanej w ramach integracji społecznej 

niezbędna będzie współpraca ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi innymi 

podmiotami działającymi na terenie gminy, wykorzystując ich doświadczenie i potencjał 

personalny. 

W gminie Niedźwiada funkcjonuje 15 organizacji pozarządowych, w tym 10 

jednostek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, 2 Uczniowskie Kluby Sportowe oraz Gminny Klub 

Sportowy. Pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym istnieje dobry przepływ 

informacji dotyczący podopiecznych korzystających z pomocy. Samorząd gminy 

dysponuje uregulowaniami określonymi przez odpowiedni akt prawa miejscowego 

(uchwalany corocznie przez Radę Gminy gminny program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

poŜytku publicznego i wolontariacie – w załączniku do strategii), dotyczącymi 

współpracy z organizacjami naleŜącymi do sektora pozarządowego. Skutkuje 

to podejmowaniem współpracy z ww. organizacjami w następujących formach: 

• zlecanie organizacjom realizacji zadań gminy, 

• wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności  

 i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków, 

• konsultowanie listy zadań priorytetowych na kolejny rok budŜetowy, 

• konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

 działalności organizacji, 

• tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze   

 doradczym i inicjatywnym. 

KaŜda społeczność, w której istnieją silne więzi społeczne, winna organizować 

współpracę między samorządem a organizacjami pozarządowymi, aby współdziałać 

w kierunku uzupełnienia i usprawnienia instytucjonalnego form pomocy. PoniŜej 

prezentowane są organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Niedźwiada. 
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ORGANIZACJE POZARZ ĄDOWE DZIAŁAJ ĄCE NA TERENIE GMINY NIEDŹWIADA 

1. Ochotnicza StraŜ PoŜarna Berejów, 

2. Ochotnicza StraŜ PoŜarna Brzeźnica Bychawska, 

3. Ochotnicza StraŜ PoŜarna Brzeźnica KsiąŜęca, 

4. Ochotnicza StraŜ PoŜarna Górka Lubartowska, 

5. Ochotnicza StraŜ PoŜarna Klementynów, 

6. Ochotnicza StraŜ PoŜarna Pałecznica, 

7. Ochotnicza StraŜ PoŜarna Brzeźnica Leśna, 

8. Ochotnicza StraŜ PoŜarna Niedźwiada, 

9. Ochotnicza StraŜ PoŜarna Zabiele , 

10. Ochotnicza StraŜ PoŜarna Zabiele I, 

11. Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Pałecznicy, 

12. Uczniowski Klub Sportowy „Dystans” przy Publicznym Gimnazjum  

   w Niedźwiadzie, 

13. Gminny Klub Sportowy w Niedźwiadzie, 

14. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pałecznica, 

15. Związek MłodzieŜy Wiejskiej w Górce Lubartowskiej 

16. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Niedźwiada – Nowa Myśl Wspólne Działanie 

 

 Jednostki OSP  zrzeszają łącznie 339 członków. Najstarsza jednostka powstała 

w 1992 roku, a jest nią jednostka OSP w Brzeźnicy KsiąŜęcej. Najmłodszą jest 

jednostka w Zabielu I, która powstała w 1990 r. Funkcję komendanta Gminnego 

Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych pełni Tadeusz Tomasiak, natomiast funkcję 

prezesa Zarządu Gminnego ZOSP sprawuje Marek Jankowski, Wójt Gminy 

Niedźwiada. 

Rola, jaką odgrywają organizacje straŜackie w Ŝyciu społecznym wykracza daleko poza 

cele, do pełnienia których zostały powołane. DuŜą wagę w działalności OSP przykładają 

do tradycji. StraŜe poŜarne odgrywają wiodącą rolę w Ŝyciu społeczno-kulturalnym wsi. 

Organizują ćwiczenia, dyskoteki, pikniki, turnieje sportowe a takŜe zawody straŜackie, 

które cieszą się duŜym zainteresowaniem zwłaszcza wśród młodzieŜy. Remizy 

 i straŜnice są natomiast jedynymi ośrodkami działalności społecznej i kulturowej 

w naszym środowisku. 
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 Uczniowski Klub Sportowy „Dystans”  załoŜony został w 1997 r., prezesem 

klubu jest Mariusz Baranowski. Klub działa bardzo pręŜnie, zdobywa wysokie lokaty  

w dwóch wiodących sekcjach – tenisa stołowego i piłki noŜnej dziewcząt. DruŜyna UKS 

bierze udział w rozgrywkach II Ligi Kobiet na szczeblu ogólnopolskim. Co rok 

dziewczęta wygrywają eliminacje wojewódzkie i międzywojewódzkie do Ogólnopolskiej 

Olimpiady MłodzieŜy w piłce noŜnej. W 2007 r. wygrały turniej powiatowy, rejonowy, 

wojewódzki i międzywojewódzki – Piłkarska Kadra Czeka. W finałach ogólnopolskich  

w Słubicach zajęły wysokie 3 miejsce. 

W 2007 r. z rąk Prezesa Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Lublinie  Prezes UKS 

„Dystans” przyjął wyróŜnienie za całokształt wzorcowej działalności. 

 

 Gminny Klub Sportowy – jego prezesem jest Adam Czarnecki. Klub prowadzi 

sekcję piłki noŜnej seniorów i juniorów, uczestniczy w rozgrywkach piłki noŜnej 

w klasie A. 

 

Uczniowski Klub Sportowy w Pałecznicy – utworzony został w 1996 r., jego 

prezesem jest Tadeusz Grzegorczyk.- Zastępca Wójta Gminy Niedźwiada. Klub 

prowadzi sekcje piłki noŜnej oraz tenisa stołowego.  

 

 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pałecznica - powstało w 2002 roku z inicjatywy 

mieszkańców. Prezesem jest Grzegorz Bodzak. Stowarzyszenie zajmuje się 

działalnością na rzecz poprawy atrakcyjności i Ŝycia w tej miejscowości. Organizuje 

głównie imprezy integracyjne mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego 

dzieciom, młodzieŜy oraz całym rodzinom. Głównym priorytetem stowarzyszenia jest 

zagospodarowanie istniejącego w tej miejscowości zalewu.  

 

 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Nied źwiada - Nowa My śl Wspólne 

Działanie - zostało zarejestrowane w dniu 6 października 2008 r. Jego prezesem jest 

Iwona Cholewa. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy mieszkańców i zajmie się 

działalnością społeczną na rzecz poprawy warunków Ŝycia i rozwoju dzieci i młodzieŜy, 

rodzin oraz osób starszych z tereny całej gminy.  
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 Koła Gospody ń Wiejskich - na terenie gminy istnieje 6 Kół Gospodyń Wiejskich 

(organizacje nieformalne) w miejscowościach: Brzeźnica Bychawska, Górka 

Lubartowska, Brzeźnica KsiąŜęca, Niedźwiada, Zabiele, Brzeźnica Leśna. Są to 

jednocześnie amatorskie, aktywnie działające zespoły śpiewacze. Zdecydowaną 

większość członkiń stanowią rolniczki, jednak nie brakuje równieŜ innych osób  

ze środowiska wiejskiego. KaŜde koło ma swój charakterystyczny wielobarwny strój – 

haftowane fartuszki, kołnierzyki, kolorowe spódnice w kwiaty, czerwone korale. Panie  

z kół aktywnie włączają się w organizowanie gminnych uroczystości: doŜynek, biesiad, 

świąt religijnych. Przygotowują równieŜ obrzędy ludowe, np. “Swaty”, “Herody”, “Wielka 

Sobota”, “Wigilia”. Zespoły nagradzane są w róŜnych konkursach, przeglądach oraz na 

festiwalach, np. w Nałęczowie, Toruniu, Kraśniku. Najstarszy z zespołów (Niedźwiada) 

występuje razem od 1976 roku. Zespół ma za sobą konkursy i festiwale m.in. w 

Nałęczowie, Dąbrowie Górniczej, Kazimierzu Dolnym, itp.  

 Koła gospodyń promują sztukę ludową, pielęgnują polską tradycję 

wywierając tym samym silny wpływ na rozwój polskiej wsi. Swoim działaniem 

wspaniale integrują środowisko wiejskie i kultywują tradycje regionalne.  

 

Kościół - 

 Nauka i technika stają się przyczyną nowego pędu cywilizacyjnego. 

W społeczeństwie dominuje człowiek, który goni za dobrobytem. Słowo „dobrobyt” stało 

się obecnie popularne. Ludzie chcą za wszelką cenę mieć coraz więcej pieniędzy, 

jeździć lepszym samochodem, mieszkać w lepszym domu. W ten sposób 

społeczeństwo zmierza do sytuacji, w której człowiek będzie coraz bardziej bogatszy 

materialnie i coraz bardziej biedny duchowo. Wyraźnie to zjawisko moŜna 

zaobserwować na zachodzie Europy, gdzie juŜ od kilkudziesięciu lat większość ludzi 

Ŝyje w dobrobycie materialnym, któremu towarzyszy coraz większe ubóstwo psychiczne 

i duchowe. 

 Nasze społeczeństwo charakteryzuje jednolitość kulturowa i bogate tradycje 

religijne, które jednoczą społeczeństwo. Kościół jest nadal autorytetem udziela wsparcia 

duchowego i daje nadzieję. Na terenie gminy istnieją cztery parafie: w Niedźwiadzie, 

Brzeźnicy Bychawskiej, Brzeźnicy KsiąŜęcej i Tarle. Obejmują duszpasterską opieką 

mieszkańców, znają ich potrzeby moralne i materialne. Organizują spotkania rodziców  

 i dzieci (zwłaszcza tych, które przygotowują się do I Komunii Świętej), spotkania 
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oazowe, wycieczki i pielgrzymki do miejsc związanych z kultem religijnym. Kościół  

ma nadal mocno ugruntowaną pozycję społeczną i jest waŜnym (czasem nadrzędnym), 

„kierunkowskazem” postępowania w Ŝyciu. 

 

2.11.3 EDUKACJA 

 Zadaniem polityki społecznej jest m.in. Tworzenie warunków równego dostępu 

dzieci i młodzieŜy do instytucji oświatowych i kulturalnych bez względu na ich miejsce 

zamieszkania, pochodzenie społeczne, stan zdrowia czy status społeczny rodziny, 

 z której się wywodzą. Edukacja jest szczególnie waŜnym obszarem z uwagi  

na prowadzone w szkołach działania o charakterze oświatowym i profilaktycznym  

(np. profilaktyka uzaleŜnień, akcje doŜywiania dzieci, itp.). Szkoły prowadzą róŜnorodną 

działalność pozalekcyjną, np. w formie kół zainteresowań. Tego typu zajęcia mają 

przede wszystkim charakter edukacyjny (koła przedmiotowe, językowe), artystyczny 

(zespoły taneczne, teatralne, plastyczne), sportowo – rekreacyjny (szkolne kluby 

sportowe). Organizowane są takŜe zajęcia wyrównujące wiedzę oraz zajęcia gimnastyki 

korekcyjnej. MłodzieŜ ze szkół ma równieŜ moŜliwość uczestniczenia w róŜnorodnych 

akcjach środowiskowych i ogólnopolskich. W szkołach organizowane są imprezy 

rekreacyjno – sportowe, pogadanki i konkursy promujące zdrowy styl Ŝycia. Wszystkie 

placówki prowadzą doŜywianie dzieci, zapewniają pełną opiekę w czasie zajęć 

i przerw między lekcjami, przed i po zajęciach (w gimnazjum wprowadzono monitoring 

ograniczający niekontrolowany dostęp osób spoza szkoły na teren szkoły). Bardzo 

dobrze zorganizowany jest dowóz dzieci mieszkających w sąsiednich miejscowościach. 

 Koordynacją działań związanych z systemem edukacji w Gminie Niedźwiada 

zajmuje się Biuro Obsługi Oświaty.  

Bazę edukacyjn ą gminy stanowi ą: 

1. Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie,  

2. Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy KsiąŜęcej, 

3. Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Bychawskiej, 

4. Szkoła Podstawowa w Tarle, 

5. Szkoła Podstawowa w Pałecznicy,  

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Górce Lubartowskiej, 

7. Publiczne Gimnazjum w Niedźwiadzie. 
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Wymienione instytucje są jednostkami budŜetowymi samorządu gminnego. Łącznie   

we wszystkich placówkach zatrudnionych jest 79 nauczycieli na pełnych etatach,  

(łącznie z niepełnoetatowymi – 99 nauczycieli).  

W ciągu ostatnich lat , w związku z niŜem demograficznym daje się zauwaŜyć spadek 

liczby dzieci i młodzieŜy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, szkół  

i gimnazjum. Do oddziałów przedszkolnych łącznie uczęszczało w roku szkolnym 

2005/2006 - 77 dzieci, w roku szkolnym 2006/2007 było ich 71. 

Dane statystyczne, potwierdzające istniejącą sytuację oświatową w gminie 

przedstawiają się następująco: 

 

Szkoła /Rok 2005/2006 2006/2007 

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie 115 114 

Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy KsiąŜęcej 140 135 

Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Bychawskiej 100 107 

Szkoła Podstawowa w Tarle 86 78 

Szkoła Podstawowa w Pałecznicy 107 99 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Górce Lubartowskiej 44 39 

Publiczne Gimnazjum w Niedźwiadzie 310 302 

 

 PowaŜnym problemem związanym z edukacją jest mała moŜliwość edukacji 

dzieci w wieku do 5 lat. Na terenie gminy niestety nie funkcjonowało do tej pory ani 

jedno przedszkole. Od 1 września 2008 r. rozpoczęło działalność przedszkole 

w Brzeźnicy Bychawskiej pn. „Radosne Przedszkolaki” utworzone ze środków 

Programu Integracji Społecznej Komponentu Poakcesyjnego Programu Wsparcia 

Obszarów Wiejskich. Do przedszkola uczęszcza 22 dzieci w wieku 4-5 lat z terenu całej 

gminy. Oprócz typowych zajęć szkolnych dzieci mają moŜliwość nauki języka 

angielskiego i rytmiki. Wychowanie przedszkolne jest warunkiem wyrównywania szans 

edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich a uczęszczanie do przedszkola moŜe pomóc 

zniwelować braki wyniesione z domu rodzinnego. Jest to szczególnie waŜne dla dzieci  

z rodzin o niŜszym statusie społecznym i materialnym, których w naszej gminie jest 

wiele. 
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2.11.4. OCHRONA ZDROWIA 

 Opiekę zdrowotną mieszkańcom gminy świadczy Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Niedźwiadzie z gabinetami: internistycznym, pediatrycznym, 

stomatologicznym i zabiegowym. NZOZ zatrudnia łącznie 2, lekarzy i 4 pielęgniarki 

(dodatkowo 1 pielęgniarkę na ½ etatu oraz 1 połoŜną). 

W 2007 r. Udzielono łącznie chorym 17 111 porad lekarskich, w tym: 

− dzieciom do 18 roku Ŝycia - 4491 

− dorosłym powyŜej 65 roku Ŝycia - 4258 

Osoby powyŜej 65 r.Ŝ. najczęściej zgłaszają się do zakładu opieki zdrowotnej  

z dolegliwościami: 

− układu krąŜenia – nadciśnienie tętnicze, niewydolność krąŜenia, choroby naczyń 

mózgowych, niedokrwienna choroba serca, 

− układu mięśniowo – szkieletowego, 

− układu trawiennego 

Pacjenci – mieszkańcy gminy często uskarŜają się na utrudniony dostęp  

do specjalistycznych usług medycznych. Przyczyn tego stanu rzeczy szukać naleŜy  

w ograniczonych nakładach finansowych na ochronę zdrowia. Liczba tego typu usług 

jest niewystarczająca w stosunku do rzeczywistych potrzeb, stąd teŜ długie kolejki 

 do lekarzy specjalistów oraz na niektóre badania. 

Dodatkowo w niektórych specjalnościach występuje mała liczba specjalistów, 

szczególnie w takich dziedzinach jak okulistyka, kardiologia, choroby naczyń, 

neurologia. Natomiast zupełnie inną kwestią są stale rosnące ceny lekarstw – coraz 

więcej osób, zwłaszcza rencistów i emerytów nie stać na realizację recept.   

Problemem jest takŜe brak dostępu do zabiegów i deficyt w zakresie prowadzenia 

dodatkowych akcji profilaktycznych (np. białe niedziele). 

Poza działaniami diagnostycznymi i poradnictwem, NZOZ prowadzi takŜe działania 

z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. W szkołach realizowane są programy 

profilaktyczne wobec dzieci i młodzieŜy, głównie są to akcje zachęcające do aktywności 

fizycznej i róŜnych zdrowych form wypoczynku. 

 W przyszłości naleŜałoby podjąć zintensyfikowane działania na rzecz profilaktyki, 

wprowadzać zmiany organizacyjne oraz stale podnosić kwalifikacje personelu w celu 

zwiększania dostępności i usprawniania podstawowej opieki zdrowotnej. 
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2.11.5. KULTURA 

 

Gminna Biblioteka Publiczna 

 Tradycje publicznego bibliotekarstwa powszechnego w Gminie Niedźwiada 

zwykło wiązać się z datą 27 IX 1909 roku, kiedy to przy ulicy Lubelskiej 16 w Lubartowie 

otwarto bibliotekę z czytelnią Polskiej Macierzy Szkolnej, która umoŜliwiła ludności tych 

terenów dostęp do ksiąŜki. Data ta jest symboliczna. W okresie międzywojennym 

reaktywowano działalność lubartowskiej placówki Polskiej Macierzy Szkolnej. W roku 

1917 Wydział Powiatowy chcąc rozszerzyć sieć biblioteczną zakupił około 2000 ksiąŜek 

beletrystycznych, jak równieŜ 20 szafek i tak powstały biblioteki wędrowne  

(z wymiennym księgozbiorem). Przed rokiem 1926 nabyto 4 takie biblioteki, w 1933 

roku (w ramach tzw. akcji bibliotecznej podjętej w związku z zapowiadanym - 

a niedoszłym - uchwaleniem ustawy bibliotecznej – 10). W pierwszej kolejności 

ruchome biblioteki przydzielano przewaŜnie miejscowościom, w których działały 

uniwersytety niedzielne m.in. była to takŜe Niedźwiada. Zakładanie bibliotek przyczyniło 

się do objęcia akcją oświatową i czytelniczą szerokich kręgów społeczeństwa. 

W kilkudziesięciotomowych kompletach, oprócz beletrystyki, było po kilka ksiąŜek  

z zakresu rolnictwa i gospodarstwa domowego, geografii i podróŜy, higieny i sportu, 

przyrody i techniki, przysposobienia rolniczego, spółdzielczości, zagadnień społeczno-

wychowawczych, gospodarczych i społeczno - kobiecych, krajoznawstwa i historii. 

Mogły z nich korzystać w pierwszej kolejności organizacje społeczne, w szczególności 

młodzieŜowe, zaś w miarę moŜliwości pozostali mieszkańcy danej gminy.  

Bardzo waŜną inicjatywę podjęto na posiedzeniu Zarządu Gminnego gminy Tarło  

w Niedźwiadzie dnia 6 sierpnia 1936 roku. Sekretarz Leonard Niezabitowski zgłosił 

wniosek załoŜenia biblioteki gminnej "[...] która by jeŜeli nie całkowicie, to przynajmniej 

częściowo, zaspokajała coraz bardziej przejawiającą się, zwłaszcza wśród młodzieŜy, 

potrzebę czytelnictwa". Inicjatywa nie doczekała się realizacji przed wojną, chociaŜ 

w projekcie budŜetu gminy na lata 1938/1939 przewidziano pewną  

kwotę na "załoŜenie i utrzymanie biblioteki i czytelni publicznych".  

 Gminna Biblioteka Publiczna w Niedźwiadzie powstała w 1949 roku licząc 

w chwili otwarcia 820 woluminów. W chwili obecnej Biblioteka łącznie z filiami posiada 

26995 pozycji ksiąŜkowych oraz 45 tytułów czasopism bieŜących (stan na dzień 

31.12.2008r.). Z biblioteki korzysta 1 589 czytelników. W roku 2007 wypoŜyczono  
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36982 pozycje (w tym 28129 ksiąŜek). W ramach ogólnopolskiej akcji "IKONKA" 

biblioteka została wyposaŜona w trzy stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem 

do internetu dla wszystkich zainteresowanych. W roku 2007 zakupiono 1946 pozycji 

ksiąŜkowych. Gminna Biblioteka Publiczna posiada trzy filie zlokalizowane 

w miejscowościach: Brzeźnica Bychawska, Pałecznica i Tarło.  

 

Zabytki 

 Zabytkiem nieruchomym najwyŜszej rangi (wpisanym do rejestru zabytków) jest 

park krajobrazowy podworski z XIX wieku w Pałecznicy Kolonii, którego ostatnim 

właścicielem był dziedzic Kazimierz Chromiński. Zabytkami ruchomymi (53 szt.)  

są obiekty sakralne znajdujące się w kościołach. Na terenie gminy znajdują się równieŜ 

dobra kultury zewidencjonowane, a nie wpisane do rejestru zabytków. Są to m.in. 

1) Zespół Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej w Brzeźnicy 

    Bychawskiej wzniesiony w latach 1805 – 1913, 

2) Zespół Kościoła Parafialnego pod wezwaniem św. Mikołaja w Brzeźnicy KsiąŜęcej 

    wzniesiony w latach 1935 – 1940, 

3) kapliczki przydroŜne w Górce Lubartowskiej (lata 20 XX wieku), w Niedźwiadzie  

    (z początku XX wieku), w Pałecznicy (lata 40 XX wieku), 

4) most kolejowy w Zabielu z około 1917 r. 

5) cmentarze parafialne w Brzeźnicy Bychawskiej załoŜony w 1919 r., w Brzeźnicy 

    KsiąŜęcej załoŜony w 1910 r. oraz cmentarz z czasów I wojny światowej w Tarle  

    z 1915 r. 

6) mogiła jeńców wojennych z 1941 roku w Pałecznicy Kolonii, 

7) wiele zagród i pojedynczych budynków z początku XX wieku. 

 

2.12. PODSUMOWANIE CZĘŚCI DIAGNOSTYCZNEJ 

 

Zespół dokonujący diagnozy problemów społecznych na terenie gminy korzystał 

z szeregu moŜliwości pozyskania informacji od jednostek organizacyjnych samorządu 

terytorialnego, jednostek pozarządowych oraz instytucji współdziałających w szeroko 

rozumianym obszarze polityki społecznej. Niewątpliwie jednak najcenniejszym źródłem 

informacji zwrotnej były konsultacje społeczne oraz warsztaty strategiczne. 
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Nie poprzestając na analizie źródeł zastanych, korzystano ze źródeł wywołanych,  

tj. badań ankietowych i analizy SWOT. 

Sumując uzyskane informacje i nakładając wyniki diagnozy na zakres moŜliwości 

kompetencyjnych samorządu, moŜemy wskazać najwaŜniejsze obszary problemowe, 

których rozwiązanie powinno stać się przedmiotem troski samorządu lokalnego, 

 a są one treścią części programowej niniejszego dokumentu.  

Zespół przygotowujący dokument uznał, iŜ problemami, dla których w pierwszej 

kolejności naleŜy zaprogramować działania, są dysfunkcje opiekuńczo-wychowawcze, 

które osłabiają rodziny, a tym samym nie pozwalają w pełni zaspokoić potrzeb 

rozwojowych dziecka. Równie waŜne jest przeciwdziałanie ubóstwu, głównie z powodu 

bezrobocia, stwarzającemu zagroŜenie bezdomnością. Odpowiedniego wsparcia naleŜy 

takŜe udzielić osobom niepełnosprawnym i starszym – grupom licznym w gminie  

i zarazem szczególnie podatnym na marginalizację i wykluczenie społeczne. Istotnym 

zagadnieniem jest równieŜ przeciwdziałanie uzaleŜnieniom, negatywnie wpływającym 

na kondycję lokalnej społeczności. W celu zwiększenia wydolności systemu wsparcia 

na terenie gminy, naleŜy ponadto rozwijać kapitał społeczny i ludzki w środowisku 

lokalnym, w tym ruch pozarządowy. 

Tworząc politykę społeczną na poziomie lokalnym, zgodnie z zasadami 

pomocniczości i partycypacji społecznej, nie sposób nie dostrzec w dokumencie 

programowym powyŜszych kwestii i wskazać dla nich właściwych moŜliwości rozwoju. 
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PROBLEMY SPOŁECZNE GMINY NIEDŹWIADA,  

KTÓRE NALEśY ROZWIĄZAĆ W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZWÓJ KAPITAŁU 

SPOŁECZNEGO  

I LUDZKIEGO  

MOśE ZWIĘKSZYĆ 

WYDOLNOŚĆ SYSTEMU 

WSPARCIA 

 

PROBLEMY 

OPIEKUŃCZO- 

WYCHOWAWCZE 

W RODZINACH 

WYKLUCZENIE  

Z POWODU WIEKU, 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, 

UBÓSTWA, BEZROBOCIA, 

BEZDOMNOŚCI I UZALEśNIEŃ 

MIESZKAŃCY  

GMINY NIEDŹWIADA 

RODZINY, DZIECI, 

OSOBY STARSZE, 

NIEPEŁNOSPRAWNE, 

DOTKNIĘTE PROBLEMAMI 

UBÓSTWA, BEZROBOCI A, 

BEZDOMNOŚCI 

I UZALEśNIEŃ 

KWESTIE PIERWSZOPLANOWE – NAJWAśNIEJSZE 

KWESTIE POŚREDNIO WPŁYWAJĄCE NA ROZWIĄZYWANIE 

LOKALNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
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ZWIĄZEK ZIDENTYFIKOWANYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

Z PROGRAMOWANIEM DZIAŁA Ń 

 

 

PowyŜszy diagram przedstawia związek zidentyfikowanych w procesie 

badawczym problemów społecznych z czynnikami, które naleŜy brać pod uwagę 

w programowaniu działań słuŜących rozwiązywaniu problemów społecznych 

środowiska lokalnego. Oczywiście wpływ poszczególnych czynników jest złoŜony 

i niejednorodny. Największe znaczenie przy projektowaniu działań mają moŜliwości 

kompetencyjne samorządu lokalnego oraz warunki finansowe, nieco mniejsze, choć 

takŜe istotne, inne dokumenty strategiczne omówione w części wstępnej. 

ZIDENTYFIKOWANE 

PROBLEMY SPOŁECZNE 

MOśLIWOŚCI FINANSOWE 

I ORGANIZACYJNE 

ZADANIA SAMORZĄDU 

GMINNEGO 

PROGRAMOWANI

E 

ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW 

INNE DOKUMENTY 

STRATEGICZNE 
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3. CZĘŚĆ PROGRAMOWA 
 

W tej części dokumentu przedstawiono najistotniejsze załoŜenia polityki 

społecznej gminy na najbliŜsze lata. Zostały one ujęte w formie misji, celów 

strategicznych, celów szczegółowych i kierunków działań.  
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3.1. WIZJA ROZWOJU SPOŁECZNEGO GMINY 

      Wizja rozwoju gminy to wyobraŜony stan przyszły, jaki nastąpi  

po pomyślnym zrealizowaniu podstawowych planów i kierunków strategicznych. 

Tworząc wizję gminy starano się określić jakie cechy powinny ją w przyszłości 

charakteryzować. Określenie poŜądanego przez lokalną społeczność obrazu ich 

miejsca zamieszkania jest bardzo istotne z punktu widzenia formułowania celów 

rozwoju i kierunków podejmowanych działań. Cele rozwoju oraz konkretne 

projekty związane z ich realizacją, powinny prowadzić do osiągnięcia 

określonego stanu gminy, uznanego przez jej społeczność za poŜądany  

i atrakcyjny. 

 

 

GMINA NIEDŹWIADA 

– SOLIDARNI MIESZKAŃCY,  

AKTYWNI WE WSPIERANIU RODZIN 

I ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

  

 

Gmina Nied źwiada  to miejsce zwracające uwagę kaŜdego, kto 

przemieszcza się wzdłuŜ wschodniej granicy Polski. Przygotowana przez gminę 

atrakcyjna oferta inwestycyjna przyciąga wielu otwartych na rozwój 

przedsiębiorców. Wszędzie widać gospodarność i zaradność. Mieszkańcy nie 

mają juŜ potrzeby emigrowania za granicę lub do innych miast i regionów kraju, 

tutaj mają zapewnione źródła utrzymania związaną z tym stabilizację i warunki 

wszechstronnego rozwoju. 

 Odpowiednio rozwinięta i wyposaŜona sieć infrastruktury społecznej 

zapewnia jakość Ŝycia na odpowiednim poziomie. Mieszkańcy są solidarni, 



STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY NIEDŹWIADA  103 

 

zorganizowani, wspierają się wzajemnie w rozwiązywaniu problemów 

społecznych.  

 Na tych, którzy zdecydują się na przyjazd do Niedźwiady czeka duŜa ilość 

miejscowych atrakcji. Kalendarz wypełniony jest cyklicznymi i przyciągającymi 

turystów z zewnątrz imprezami kulturalnymi oraz sportowymi i rekreacyjnymi.  

Tutejsze środowisko jest nieskazitelnie czyste a olbrzymie połacie lasów 

dają schronienie wielu chronionym gatunkom roślin i zwierząt. Powstało mnóstwo 

gospodarstw agroturystycznych, gwarantujących turystom aktywny wypoczynek, 

tradycyjną i zdrową kuchnię oraz zwiedzanie gminy. 

 Gmina zachowała swoją toŜsamość, a struktura etniczna i obecność 

innych kultur i mniejszości narodowych nie jest źródłem konfliktów społecznych, 

ale czynnikiem stymulującym rozwój społeczny i gospodarczy. 

 O Gminie Niedźwiada moŜna powiedzieć, Ŝe wykorzystała wszystkie 

szanse rozwojowe wynikające z wykorzystania zewnętrznych źródeł 

finansowania róŜnych przedsięwzięć dla dobra gospodarki oraz lokalnej 

społeczności. 

 

3.2. CELE STRATEGICZNE, SZCZEGÓŁOWE I KIERUNKI DZIA ŁAŃ 

 

 W wyniku przeprowadzonych warsztatów i analizy środowiska lokalnego 

wyodrębniono cztery obszary priorytetowe polityki społecznej w gminie Niedźwiada: 

1. Edukacja, kultura, sport i rekreacja 

2. Pomoc społeczna, zdrowie i bezpieczeństwo 

3. Rozwój gospodarczy, rynek pracy, ochrona środowiska 

4. Integracja i aktywność społeczna. 

Są to podstawowe obszary rozwoju społecznego gminy, które będą odzwierciedlać 

zasadnicze pola działań w ciągu najbliŜszych 5 lat.  

W ramach obszarów priorytetowych ustalono cele strategiczne (kierunkowe) 

o długofalowym terminie realizacji; cele operacyjne, które wskazują określone narzędzia 

realizacji celów strategicznych (głównych) oraz zadania - czyli konkretne działania 
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słuŜące realizacji powyŜszych celów. Zadania będą podstawą wdraŜania strategii, 

posiadają zatem określone ramy organizacyjne (partnerów, termin realizacji, źródła 

finansowania). Są to nie tylko zadania inwestycyjne, rozwijające infrastrukturę 

społeczną, ale przede wszystkim dotyczące inwestycji w sferę społeczną, kulturalną 

i edukację. Część zadań stanowi jednorazowe bądź cykliczne przedsięwzięcia, będą 

równieŜ zadania ciągłe (wdraŜane na bieŜąco) a ich realizacja będzie miała duŜy wpływ 

na rozwój społeczny gminy w ciągu najbliŜszych lat. 

 

 EDUKACJA, KULTURA, SPORT I REKREACJA 

Cel strategiczny 1. 

Gmina Nied źwiada zapewnia mieszka ńcom równy dost ęp do edukacji, 

kultury i sportu 

Cel szczegółowy 1: 

1.1.1.1.    Doskonalenie systemu edukacji w gminie 

Kierunki działań do celu szczegółowego: 

1. Modernizacja placówek szkolnych i doposaŜenie ich w nowoczesny sprzęt 

dydaktyczny. 

2. Poprawa jakości kształcenia w szkołach oraz rozwój nowoczesnych form i metod 

kształcenia. 

3. Pomoc stypendialna dla dzieci i młodzieŜy uzdolnionej. 

4. Podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej. 

5. Wsparcie rodzin najuboŜszych w dostępie do edukacji. 

6. Edukacja dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej. 

7. Tworzenie i wspieranie kół zainteresowań w szkołach. 

8. Organizacja dla dzieci i młodzieŜy spotkań z ludźmi sztuki, kultury, literatury, itp.  

Cel szczegółowy 2: 

     2. Tworzenie warunków sprzyjaj ących wszechstronnemu rozwojowi dzieci 

      Kierunki działań do celu szczegółowego: 
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1. Tworzenie sieci świetlic wiejskich, w tym środowiskowych, socjoterapeutycznych, 

opiekuńczo–wychowawczych, działających w poszczególnych miejscowościach, 

oferujących pomoc i wsparcie dzieciom i młodzieŜy. 

2. Tworzenie bogatej ofert kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej. 

3. Kształtowanie postaw pro sportowych wśród dzieci i młodzieŜy poprzez róŜnego  

rodzaju akcje (np.: informacyjne). 

4. Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci i młodzieŜy z rodzin ubogich poprzez  

m. in.: organizowanie i finansowanie doŜywiania w trakcie nauki w szkole, 

zapewnienie odzieŜy i wyposaŜenia w artykuły szkolne, organizowanie 

i finansowanie wypoczynku letniego i zimowego. 

5. Zapewnienie dzieciom i młodzieŜy szerszego dostępu do alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego, m.in.: poprzez zwiększanie liczby zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych (zajęcia muzyczne, plastyczne, rekreacyjno-

sportowe, koła zainteresowań, festyny rodzinne, wycieczki, itp). 

 

Cel szczegółowy 3: 

     3. Podniesienie poziomu wykształcenia i wiedzy mies zkańców gminy 

Kierunki działań do celu szczegółowego: 

1. Promowanie i rozwój kształcenia ustawicznego. 

2. Działania edukacyjne wspierające rodzinę w pełnionych przez nią funkcjach 

(edukacja psychologiczna i pedagogiczna). 

3. Organizacja szkoleń, kursów, konsultacji (np. kursów językowych, 

informatycznych). 

Cel szczegółowy 4: 

     4. Ochrona oraz promocja dziedzictwa kulturowego o raz dorobku kulturalnego    

 gminy 

Kierunki działań do celu szczegółowego: 

 1. Promocja dziedzictwa kulturowego poprzez wykorzystanie nowoczesnych

 technologii informatycznych. 

2. Wypełnianie kalendarza imprez cyklicznymi imprezami kulturalnymi o znaczeniu 

lokalnym i regionalnym, tworzenie atrakcyjnej i kompleksowej oferty kulturalnej. 

     3.  Wsparcie i promocja twórców ludowych i rzemiosła regionalnego. Podjęcie

 działań w kierunku utworzenia izby regionalnej. 
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     4.  Rozwój infrastruktury słuŜącej upowszechnianiu dóbr kultury, promocję

 czytelnictwa oraz poprawę jakości usług kulturalnych. 

     5.  Upowszechnianie kultury oraz wzrost uczestnictwa społeczeństwa w szeroko 

 pojętym Ŝyciu kulturalnym. 

     6.  Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez rewaloryzację wartościowych 

 obiektów, tworzenie turystycznych szlaków kultury lokalnej i regionalnej. 

Cel szczegółowy 5: 

     5. Popularyzacja aktywnego stylu Ŝycia w śród mieszka ńców 

    Kierunki działań do celu szczegółowego: 

1. Budowa, rozbudowa i kompleksowa modernizacja istniejących obiektów 

sportowych i rekreacyjnych. 

2. Upowszechnianie aktywnych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego. 

3. Działania promujące tematykę kultury fizycznej i sportu. 

4. DąŜenie do zapewnienia nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. 

5. Popularyzacja na terenie gminy mało znanych dyscyplin sportowych, w stosunku 

do których istnieją na terenie sprzyjające warunki do ich uprawiania. 

 

POMOC SPOŁECZNA, ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO 

Cel strategiczny 2. 

Gmina ze sprawnie działaj ącym systemem pomocy społecznej, 

zapewniaj ąca mieszka ńcom warunki Ŝycia na odpowiednio wysokim 

poziomie 

Cel szczegółowy 1: 

1.1.1.1.    Tworzenie warunków sprzyjaj ących poprawnemu funkcjonowaniu rodziny 

Kierunki działań do celu szczegółowego: 

1. Realizacja programu pomocy rodzinom wielodzietnym, niepełnym 

i patologicznym. 
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2. Systematyczne współdziałanie Ośrodka Pomocy Społecznej z placówkami 

oświatowymi w celu bieŜącej analizy sytuacji dzieci i młodzieŜy uczęszczającej 

do szkół, a w szczególności przeciwdziałanie pojawiającym się patologiom. 

3. Pomoc materialna dla rodzin pozostających w trudnej sytuacji ekonomicznej 

realizowana przez OPS z systemu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. 

4. Zapewnienie rodzinom i osobom samotnie wychowującym dzieci dostępu  

do pomocy pedagogicznej, psychologicznej i prawnej – podjęcie działań  

w kierunku utworzenia na terenie gminy punktu porad psychologiczno-prawnych. 

5. Promocja rodziny wielopokoleniowej przekazującej bogaty dorobek kultury. 

Cel szczegółowy 2: 

2. Pomoc osobom i rodzinom, u których stwierdzono b ezradno ść w sprawach 

opieku ńczo-wychowawczych 

Kierunki działań do celu szczegółowego: 

     1. Systematyczna praca socjalna z rodzinami z problemem opiekuńczo-

 wychowawczym polegająca na: 

� diagnozie deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, wydolności 

opiekuńczo – wychowawczej, zaniedbań względem dzieci, 

� diagnozie – ocenie sytuacji dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym, 

rówieśniczym. 

2. Systematyczna współpraca z istniejącymi w powiecie jednostkami 

zapewniającymi opiekę dla dzieci. 

3. Systematyczna współpraca z wymiarem sprawiedliwości właściwym ze względu 

na połoŜenie gminy, w szczególności z sądem rodzinnym oraz kuratorami 

sądowymi dla dzieci i młodzieŜy. 

4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dziecka 

i rodziny. 

5. Tworzenie grup samopomocowych, w szczególności dla samotnych matek. 

6. Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci i młodzieŜy z rodzin ubogich poprzez 

m.in.: organizowanie i finansowanie doŜywiania w trakcie nauki w szkole, 

zapewnienie odzieŜy i wyposaŜenia w artykuły szkolne, organizowanie 

i finansowanie wypoczynku letniego i zimowego. 
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Cel szczegółowy 3: 

     3. Aktywizacja i integracja osób i rodzin z grup s zczególnego ryzyka 

Kierunki działań do celu szczegółowego: 

1. Wspieranie i wdraŜanie programów usamodzielniania osób niepełnosprawnych. 

2. Prowadzenie szkoleń osób działających w imieniu i na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

3. Wsparcie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 

4. Rozwój systemu pomocy osobom starszym w ich środowisku zamieszkania 

poprzez: 

• propagowanie aktywnego i zdrowego stylu Ŝycia, 

• ułatwianie kontaktu z placówkami słuŜby zdrowia, 

• uwraŜliwienie społeczności lokalnej na potrzeby osób starszych, 

• rozwijanie usług opiekuńczych, specjalistycznych, w szczególności poprzez 

podnoszenie kwalifikacji kadry, co ma bezpośredni wpływ na jakość 

świadczonych usług, 

• rozwój oferty kulturalnej adresowanej do osób w podeszłym wieku w celu ich 

aktywizacji. 

           5. Systematyczna współpraca z Domami Pomocy Społecznej i Zakładami Opieki     

    Zdrowotnej działającymi na terenie powiatu. 

     6. Współpraca z instytucjami, organizacjami i kościołem katolickim, które prowadzą    

         akcje na rzecz ludzi starszych. 

     7. Propagowanie rozwoju wolontariatu. 

     8. Przeciwdziałanie uzaleŜnieniom wśród młodzieŜy. 

     9. Edukacja osób zagroŜonych uzaleŜnieniami, uzaleŜnionych i ich rodzin. 

   10. Rozwój edukacji społecznej na rzecz integracji. 

   11. Podjęcie działań w kierunku utworzenia na terenie gminy Punktu Usług   

          Socjalnych. 

   12. Wsparcie osób zagroŜonych bezdomnością i bezdomnych m.in. poprzez: pracę  

socjalną, pomoc finansową i medyczną, zapewnienie dostępu do poradnictwa 

specjalistycznego, tworzenie mieszkań socjalnych, zapewnienie schronienia, 

opracowywanie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności oraz 

organizowanie zatrudnienia socjalnego dla osób objętych programem wychodzenia  

z bezdomności. 
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13. Podjęcie działań w kierunku organizacji Klubu Seniora w oparciu o tradycje 

wspólnoty sąsiedzkiej, ewentualnie, w sprzyjających okolicznościach, utworzenie 

Domu Dziennego Pobytu. 

Cel szczegółowy 4: 

    4. Zapewnienie systemu bezpiecze ństwa socjalnego oraz przeciwdziałanie  

         ubóstwu, uzale Ŝnieniom, przemocy domowej i wykluczeniu społecznemu . 

     Kierunki działań do celu szczegółowego: 

1. Zmniejszanie skutków ubóstwa i bezrobocia poprzez systematyczną pomoc 

finansową i rzeczową realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

2. Zapobieganie problemom niedoŜywienia zwłaszcza wśród dzieci. 

3. Zapewnienie lepszego dostępu do usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych  

i rehabilitacyjnych. 

4. Rozwój profilaktyki rodzin zagroŜonych dysfunkcjami. 

5. Podnoszenie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych oraz 

ich praw i uprawnień, w szczególności poprzez rozpowszechnianie informacji 

o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych oraz dostępnych formach 

pomocy m.in. za pośrednictwem Internetu. 

6. Podjęcie działań w kierunku utworzenia na terenie gminy Punktu Usług 

Socjalnych. 

7. Zapewnienie najuboŜszej ludności gminy jednego gorącego posiłku dziennie – 

podjęcie działań w kierunku utworzenia na terenie gminy jadłodajni. 

8. Prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz osób i rodzin ubogich, np.: 

organizowanie zbiórek Ŝywności i odzieŜy. 

9. Systematyczne dokształcanie pracowników socjalnych z zakresie wdraŜania 

nowych instrumentów w pracy socjalnej – kontraktu socjalnego. 

10.  Monitorowanie problemu uzaleŜnień na terenie gminy. 

11.  DąŜenie do zmiany zachowań i postaw mieszkańców w sytuacjach związanych  

z alkoholem i innymi uŜywkami. 

12.  Zwiększenie skuteczności i dostępności leczenia i terapii osobom uzaleŜnionym  

i współuzaleŜnionym w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania 

problemów uzaleŜnień oraz wzmacnianie efektów leczenia – podjęcie działań  

w kierunku utworzenia na terenie gminy Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, 
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powoływania grup wsparcia oraz zapewnienia dostępu do lecznictwa 

odwykowego w systemie niestacjonarnym. 

13.  Przeciwdziałanie przemocy domowej – opracowanie i realizacja lokalnego 

programu przeciwdziałania przemocy domowej. 

14.  Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Państwowym Funduszem 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie: 

• likwidacji barier architektonicznych, w szczególności w obiektach uŜyteczności 

publicznej, 

• aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych – podjęcie 

działań w kierunku utworzenia na terenie gminy Warsztatów Terapii 

Zajęciowej. 

Cel szczegółowy 5:  

5. Poprawa stanu zdrowia mieszka ńców gminy 

Kierunki działań do celu szczegółowego: 

1. Poprawa jakości i dostępności usług medycznych. 

2. Promocja edukacji zdrowotnej. 

3. Promocja i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz aktywnego 

wypoczynku we wszystkich grupach wiekowych. 

4. Prowadzenie akcji informacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzaleŜnieniom. 

     5.   Prowadzenie akcji profilaktycznych (tzw. „białych niedziel”). 

6. Podnoszenie świadomości mieszkańców nt. profilaktyki chorób, zwłaszcza 

nowotworowych. 

7. Rozszerzanie usług NZOZ-u poprzez pozyskanie lekarzy specjalistów. 

8. Pozyskiwanie dodatkowych środków na potrzeby słuŜby zdrowia. 

9. Zintensyfikowanie stosowanych form profilaktyki alkoholowej i narkotykowej 

kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieŜy. 

10.  Zwiększanie świadomości społeczności lokalnej odnośnie zagroŜeń 

wynikających ze stosowania uŜywek. 

11.  Prowadzenie wśród dzieci i młodzieŜy edukacji eliminującej czynniki 

zagraŜające prawidłowemu funkcjonowaniu społecznemu i psychologicznemu – 

promowanie zdrowego stylu Ŝycia. 
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Cel szczegółowy 6: 

6. Poprawa stanu bezpiecze ństwa mieszka ńców gminy  

Kierunki działań do celu szczegółowego: 

1. Akcje szkoleniowe i informacyjne dla dzieci i młodzieŜy na temat zasad 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

2. Organizowanie konkursów i turniejów wiedzy o ruchu drogowym. 

3. Dobre oznakowanie niebezpiecznych odcinków dróg. 

4. Budowa chodników dla pieszych oraz poprawa stanu nawierzchni dróg 

publicznych. 

5. Rozwój współpracy z Policją w zakresie zwiększania bezpieczeństwa 

publicznego i zapobiegania rozwojowi przestępczości, w szczególności wśród 

osób młodych. 

6. Zwiększenie liczby patroli policyjnych. 

 

ROZWÓJ GOSPODARCZY, RYNEK PRACY, OCHRONA ŚRODOWISKA 

Cel strategiczny 3 

Niedźwiada – Gmina o dobrym poziomie rozwoju przedsi ębiorczo ści, 

duŜej atrakcyjno ści inwestycyjnej, nieska Ŝonym środowisku 

 i wysokiej atrakcyjno ści turystycznej 

Cel szczegółowy 1: 

1. Podjęcie działa ń w kierunku likwidacji bezrobocia i wzrostu poziomu  

zatrudnienia 

Kierunki działań do celu szczegółowego: 

1. Doradztwo zawodowe dla osób zagroŜonych zwolnieniem z pracy oraz osób 

zwolnionych z pracy. 

2. Szkolenia słuŜące nabywaniu nowych umiejętności oraz przekwalifikowania 

zawodowe. 
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3. Wsparcie osób długotrwale bezrobotnych. 

4. Tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju gospodarczego. 

5. Rozwijanie i utrzymywanie stałej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy  

w zakresie monitorowania zjawiska bezrobocia na terenie gminy, obejmującej 

m.in. Organizowanie staŜów absolwenckich i przygotowania zawodowego, prac 

interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie uŜytecznych a takŜe 

szkoleń i kursów umoŜliwiających zmianę kwalifikacji zawodowych. 

6. Współudział w programach realizowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego przez instytucje rynku pracy. 

7. BieŜący monitoring ofert programowych i ewentualne opracowanie projektów 

mających na celu rozwiązywanie problemu bezrobocia, w szczególności wśród 

kobiet i osób długotrwale bezrobotnych. 

8. Tworzenie na terenie gminy sprzyjającego klimatu dla organizacji 

pozarządowych mogących zorganizować Klub Integracji Społecznej. 

9. Objęcie pracą socjalną osób marginalizowanych, w tym bezrobotnych, w celu 

zachęcenia ich do systematycznego poszukiwania zatrudnienia, w szczególności 

udzielanie wszechstronnej pomocy w zakresie poradnictwa i zapoznania 

z aktywnymi technikami poszukiwania pracy. 

10.  Podjęcie działań w kierunku utworzenia na terenie gminy Punktu Konsultacyjno-

Informacyjnego dla osób bezrobotnych. 

Cel szczegółowy 2: 

2. Wsparcie rozwoju przedsi ębiorczo ści na terenie gminy 

Kierunki działań do celu szczegółowego: 

1. Wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenie gminy poprzez 

stosowanie ulg i preferencji. 

2. Stworzenie dogodnych warunków prawno-organizacyjnych do powstawania  

i funkcjonowania małej i średniej przedsiębiorczości oraz ograniczanie barier 

administracyjnych. 

3. Udostępnienie potencjalnym inwestorom atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, 
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promocja oferty inwestycyjnej 

4. Stworzenie systemu ulg podatkowych dla nowo zakładanych firm. 

5. Powołanie instytucji wspierających lokalny rozwój gospodarczy i małej 

przedsiębiorczości. 

6. Szkolenia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. 

Cel szczegółowy 3: 

3. Gmina przygotowana do wyzwa ń cywilizacji informatycznej i globalizacji  

      gospodarki 

Kierunki działań do celu szczegółowego:  

1. Podjęcie przygotowań do wdraŜania nowych rozwiązań technologicznych. 

2. Upowszechnianie nauki informatyki oraz języków obcych. 

3. Podnoszenie kwalifikacji przez działające na rynku firmy w zakresie 

nowoczesnego prowadzenia biznesu za pośrednictwem internetu.   

Cel szczegółowy 4: 

4. Usprawnianie i zwi ększanie aktywno ści osób niepełnosprawnych 

Kierunki działań do celu szczegółowego: 

1. Tworzenie dogodnych warunków do podejmowania róŜnych form działalności 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 

2. Wspieranie programów usamodzielniania osób niepełnosprawnych. 

3. Rozwój edukacji społecznej na rzecz integracji. 

4. Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych  

i rehabilitacyjnych. 

5. Rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego umoŜliwiające 

integrację zawodową i społeczną osobom ze specyficznymi trudnościami  

na rynku pracy. 

 

 



STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY NIEDŹWIADA  114 

 

Cel szczegółowy 5: 

5. DąŜenie do rozwoju nowoczesnego i efektywnego rolnictw a 

Kierunki działań do celu szczegółowego: 

1. Doradztwo w zakresie nowoczesnych metod gospodarki rolnej, wspieranych 

pomocą unijną. 

2. Wzrost i promowanie produkcji ekologicznej. 

3. Organizacja szkoleń, kursów, wizyt studyjnych zachęcających do poszukiwania 

nowych, alternatywnych źródeł dochodów. 

Cel szczegółowy 6: 

6. Podnoszenie w śród mieszka ńców świadomo ści ekologicznej 

Kierunki działań do celu szczegółowego: 

1. Powszechna edukacja ekologiczna skierowana do dzieci i młodzieŜy połączona  

z promocją postaw proekologicznych wśród mieszkańców (np. segregacja 

odpadów). 

2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska (sieć 

kanalizacyjna, oczyszczalnia ścieków). 

Cel szczegółowy 7: 

7. Wykorzystanie potencjału turystycznego gminy pop rzez tworzenie miejsc 

atrakcyjnych turystycznie 

Kierunki działań do celu szczegółowego:  

1. Budowa i znakowanie szlaków turystycznych i ścieŜek rowerowych. 

2. Promocja gminy jako miejsca do uprawiania sportu i rekreacji. 

3. Organizowanie ogólnodostępnych imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych. 

4. Propagowanie modelu aktywnego spędzania wolnego czasu. 

5. Zapewnienie dostępu mieszkańcom gminy do bazy sportowej, rekreacyjnej  

i szkoleniowej. 

6. Zagospodarowanie na cele rekreacyjne zalewu w Pałecznicy. 
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Cel szczegółowy 8: 

8. Podniesienie atrakcyjno ści gminy pod wzgl ędem ró Ŝnorodno ści przyrodniczej  

i krajobrazowej 

Kierunki działań do celu szczegółowego:  

1. Rozwój turystyki w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe. 

2. Umiejętne wykorzystanie potencjału gminy wynikającego z połoŜenia gminy na 

terenach czystych ekologicznie. 

3. Wspieranie powstawania gospodarstw agroturystycznych jako jednej  

z najwaŜniejszych dziedzin pozarolniczej działalności gospodarczej poprzez 

prowadzenie spotkań i usług doradczych dla potencjalnych beneficjentów. 

 

INTEGRACJA I AKTYWNO ŚĆ SPOŁECZNA 

Cel strategiczny 4. 

Niedźwiada – Gmina zamieszkiwana przez aktywne społecze ństwo 

obywatelskie 

 

Cel strategiczny 1: 

1. Inicjowanie integracji i aktywizacji społeczno ści lokalnej 

Kierunki działań do celu szczegółowego: 

1. Promowanie pozytywnych postaw społecznych oraz innowacyjnych w celu 

pobudzenia aktywności społeczności. 

2. Wspieranie osób i rodzin najbardziej naraŜonych na wykluczenie społeczne. 

3. Aktywizacja mieszkańców i organizacji społecznych w ramach samopomocy. 

4. Wspieranie instytucji pozarządowych (OSP, KGW) w ramach podejmowanych 

przez nie róŜnych form aktywności. 

5. Utworzenie wraz z sąsiednimi gminami Lokalnej Grupy Działania w ramach której 

zostanie wdroŜone podejście typu LEADER – zakłada się wykorzystanie środków 

w ramach PROW na lata 2007 -2013. 

6. Inicjowanie integracji społeczności lokalnej. 
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7. Doskonalenie systemu informacyjnego o moŜliwościach udzielania pomocy 

społecznej i wsparcia mieszkańcom gminy, m.in. poprzez Internet oraz 

utworzenie na terenie gminy punktu informacyjnego.  

8. Propagowanie idei samopomocy, wolontariatu i obywatelskiego uczestnictwa  

w Ŝyciu społeczności lokalnej. 

 

Cel szczegółowy 2: 

2. Wsparcie istniej ących organizacji pozarz ądowych oraz stwarzanie korzystnych 

warunków dla powstawania nowych organizacji na tere nie gminy 

Kierunki działań do celu szczegółowego: 

1. Stała współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi poprzez realizację 

programu współpracy z tymi organizacjami. 

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wykorzystania  

na potrzeby lokalnej infrastruktury pomocowej obiektów budowlanych będących  

w posiadaniu gminy, np. budynku po starej szkole oraz wykorzystywanych 

okazjonalnie remiz straŜackich. 

3. Rozwijanie ruchu pozarządowego na terenie gminy poprzez uczestnictwo  

w szkoleniach dla liderów. 

4. Wspieranie organizacyjne, prawne i lokalowe powstających i istniejących 

organizacji pozarządowych oraz świadczenie poradnictwa dla organizacji 

pozarządowych w zakresie pozyskiwania grantów i dotacji, środków finansowych 

z innych źródeł niŜ samorządowe. 

5. Promocja istniejących organizacji na poziomie gminy, regionu i województwa. 

6. Organizacja prezentacji, wizyt studyjnych i spotkań w celu nabycia i wymiany 

doświadczeń. 

 

Cel szczegółowy 3:  

3. Współpraca z partnerami zewn ętrznymi zmierzaj ąca do rozbudowy struktur 

pozarządowych 

Kierunki działań do celu szczegółowego: 

1. Analiza ofert organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie powiatu  

 i województwa. 
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2. Rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi o działalności ponadlokalnej 

i ogólnopolskiej poprzez zaprezentowanie im walorów i moŜliwości 

samorealizacji na terenie gminy. 

 

Cel szczegółowy 4: 

4. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej 

Kierunki działań do celu szczegółowego: 

1. Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów szkolnych i kulturalnych. 

2. Rozbudowa i modernizacja istniejących obiektów oraz urządzeń sportowych 

i rekreacyjnych -boisk sportowych, placów zabaw, tras rowerowych. 

3. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do bazy sportowej, rekreacyjnej 

i szkoleniowej. 

Odpowiedzialni za realizacj ę kierunków działa ń: 

Rada Gminy i Urząd Gminy, jednostki organizacyjne samorządu gminnego, w tym szkoły, 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, organizacje pozarządowe. 

 

Środki finansowe: 

BudŜet samorządu lokalnego, środki pozyskane z funduszy zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów celowych. 

 

Partnerzy: 

• Urząd Gminy w Niedźwiadzie, 

• Rada Gminy Niedźwiada, 

• Szkoły  

• Kluby sportowe 

• Posterunek Policji w Niedźwiadzie 

• Niepubliczny zakład Opieki Zdrowotnej w Niedźwiadzie 

• Organizacje pozarządowe  

• Sektor gospodarczy 

• Parafie 
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• Starostwo Powiatowe w Lubartowie 

• Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie 

• Media lokalne i regionalne 

• Gminy sąsiednie 

• Inni partnerzy 

 

3.3. MONITORING I WDRAśANIE STRATEGII 

 

3.3.1. MONITORING I EWALUACJA 

Monitoring i ewaluacja zapisów strategicznych polegają na systematycznej 

ocenie realizowanych działań oraz modyfikacji kierunków działania w przypadku 

istotnych zmian społecznych, które mogą pojawić się poprzez zmianę regulacji 

prawnych czy teŜ narastanie poszczególnych dolegliwości społecznych. Całościowa 

ocena wymaga odpowiedzi na pytania o zgodność ocenianej polityki z przyjętymi 

wartościami i zasadami. Ewaluacja jest działalnością z natury normatywną, gdyŜ  

z  jednej strony wykorzystuje się w niej istniejące normy, z drugiej zaś w jej wyniku 

mogą pojawić się propozycje wprowadzenia nowych norm i procedur. Jest takŜe 

działalnością instrumentalną, poniewaŜ jej podstawowym celem jest dostarczenie 

podmiotom polityki społecznej praktycznej wiedzy potrzebnej przy podejmowaniu 

decyzji. 

Prowadzeniem monitorowania i wdraŜania strategii zajmować się będzie zespół 

monitorująco – wdraŜający powołany Zarządzeniem Nr 24/08 Wójta Gminy Niedźwiada 

z dnia 29 września 2008 r. Bezpośrednią pieczę nad prawidłowym procesem jej 

wdraŜania powierzono Wójtowi Gminy Niedźwiada. Realizacja zadań oparta zostanie 

na wdraŜaniu programów i projektów zapisanych w dokumencie oraz osiąganiu 

wyznaczonych wskaźników. Będzie istniała moŜliwość wprowadzania nowych projektów 

wpisujących się w cele przedstawionego dokumentu, pod warunkiem zagwarantowania 

pełnej realizacji oraz środków finansowych przez ich wykonawców 

i zaakceptowaniu zmian przez Radę Gminy. Zmianie moŜe ulec równieŜ harmonogram 

działań, w trybie wyŜej przedstawionym.  

Weryfikacja strategii powinna odbywać się odpowiednio do zachodzących  

w otoczeniu zmian i potrzeb środowiska, nie rzadziej jednak niŜ raz na rok 

w formie uchwały Rady Gminy. Ocena realizacji strategii pod względem finansowym 
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i merytorycznym odbywać się będzie na podstawie rocznych sprawozdań 

poszczególnych zespołów zadaniowych. Bardzo istotną rolę w realizacji strategii będzie 

miała Rada Gminy, która na podstawie raportu sporządzonego przez zespół d/s 

aktualizacji strategii będzie oceniać co rok stopień realizacji załoŜeń dokumentu. Do jej 

kompetencji naleŜało będzie m.in. wprowadzanie na wniosek zespołu lub wójta 

ewentualnych zmian i korekt w dokumencie. 

 

Elementami skutecznego wdraŜania strategii, monitoringu i ewaluacji będą 

przede wszystkim: 

• Koordynator realizacji strategii – Ewa Markiewicz 

Do zadań koordynatora naleŜeć będzie: 

- organizowanie posiedzeń i współpraca z zespołem wdraŜającym strategię 

- koordynowanie prac w celu przygotowanie planów zadaniowych na kolejne lata 

- wnioskowanie do Wójta Gminy o aktualizację Strategii 

- przygotowywanie oceny realizacji zadań wynikających ze strategii  

 

• Zespół wdra Ŝający strategi ę 

Zespół został wyłoniony na spotkaniu w dniu 15 lutego 2008 r. a następnie powołany 

Zarządzeniem Nr 4/08 Wójta Gminy Niedźwiada z dnia 31 marca 2008 r. Do zadań 

zespołu naleŜeć będzie diagnozowanie sytuacji społecznej w gminie, analiza 

problemów społecznych, ustalanie zakresu aktualizacji dokumentu, przygotowanie oraz 

ocena realizacji planu zadaniowego na dany rok. Oceny realizacji zadań zespół dokona 

raz w roku na sesji Rady Gminy. 

 

• Zespoły zadaniowe 

Zespoły zadaniowe zostały powołane Zarządzeniem Nr 24/08 Wójta Gminy Niedźwiada 

z dnia 29 września 2008 r. 

Do zadań zespołów zadaniowych naleŜeć będzie przygotowywanie propozycji 

projektów do rocznego planu zadaniowego, wdraŜanie projektów oraz inicjowanie zmian 

do aktualizacji strategii.  
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3.3.2. WSKAŹNIKI STOPNIA EFEKTYWNOŚCI REALIZACJI STRATEGII 

W obszarze polityki społecznej dysponujemy stosunkowo szeroką gamą 

wskaźników społecznych, za pomocą których moŜemy skutecznie oceniać poziom 

wdraŜanych w wybranym sektorze zmian. Zespół wdraŜający strategię będzie mógł 

korzystać z szerokiego wachlarza wskaźników odzwierciedlających waŜne wartości 

zakładane do osiągnięcia i ukierunkowujące proces rozwoju. 

 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

1. liczba osób korzystających z pomocy społecznej osoby 

2. kwota zasiłków wypłacona przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

zł 

3. liczba osób korzystających z poradni psychologiczno-
prawnej  

osoby 

4. liczba osób samotnie wychowujących dzieci osoby 

5. liczba przestępstw popełnianych przez młodocianych szt. 

6. liczba dzieci i młodzieŜy korzystających ze świetlic 
wiejskich 

osoby 

7. liczba osób niepełnosprawnych na terenie gminy osoby 

8. liczba osób niepełnosprawnych korzystających ze 
wsparcia szkoleniowego 

osoby 

9. liczba osób niepełnosprawnych korzystających z usług 
opiekuńczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych 

osoby 

10. liczba osób bezrobotnych  osoby 

11. liczba osób dorosłych podnoszących kwalifikacje osoby 

12. liczba podmiotów gospodarczych działających na 
terenie gminy 

szt. 

13. liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą wg. PKD 

szt. 

14. liczba osób zatrudnionych poza rolnictwem szt. 

15. liczba osób w wieku 15-64 lata utrzymująca się 
wyłącznie lub głównie z pracy w gospodarstwie rolnym 

osoby 

16. przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego na terenie 
gminy 

ha 

17. liczba osób działających w ramach wolontariatu osoby 
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18. liczba powstałych grup samopomocowych szt. 

19. liczba zrealizowanych inicjatyw kulturalnych szt. 

20. poziom wykształcenia mieszkańców gminy w wieku 15 
lat i więcej 

% 

21. liczba uczniów objętych nauką języków obcych  osoby 

22. liczba godzin kształcenia pozaszkolnego dzieci i 
młodzieŜy 

godz/tydzień 

23. zachorowalność mieszkańców gminy % 

24. liczba porad lekarskich udzielanych przez NZOZ w 
Niedźwiadzie 

szt. 

25. struktura wiekowa mieszkańców gminy (wiek 
przedprodukcyjny i poprodukcyjny) 

% 

26. liczba zorganizowanych imprez sportowych i 
rekreacyjnych 

szt. 

27. liczba dzieci korzystających z zajęć pozalekcyjnych i 
wyrównujących wiedzę 

osoby 

28. liczba dzieci uczęszczających do oddziałów 
przedszkolnych 

osoby 

29. liczba powstałych szlaków turystycznych oraz ścieŜek 
rowerowych 

km 

30. liczba zorganizowanych imprez kulturalnych i 
sportowych 

szt. 

31. liczba powstałych gospodarstw agroturystycznych szt. 

32. liczba organizacji pozarządowych działających na 
terenie gminy 

szt. 

33. liczba inicjatyw/projektów realizowanych przez 
organizacje społeczne na terenie gminy 

szt. 

34. liczba turystów odwiedzających gminę w ciągu roku osoby 

35.  liczba obiektów poddanych remontowi, modernizacji 
lub rozbudowie 

szt. 

36. liczba opracowanych i udostępnionych stron 
internetowych o charakterze kulturalnym i 
promocyjnym 

szt. 

37. liczba powstałych organizacji pozarządowych szt. 
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Dodajmy, Ŝe istnieją równieŜ wskaźniki – instrumenty polityki społecznej,  

za pomocą których cele mogą być osiągnięte lub które mogą wspomagać procesy 

osiągania celów. Są to m.in. procentowe udziały: 

• osób dotkniętych problemami alkoholowymi korzystających z pomocy w tym 

zakresie w ogóle osób dotkniętych tymi problemami, 

• osób dotkniętych problemami alkoholowymi naleŜących do klubów AA itp. 

w ogóle osób dotkniętych tymi problemami, 

• młodzieŜy wyedukowanej w zakresie zagroŜeń alkoholowych w ogóle młodzieŜy, 

• młodzieŜy wyedukowanej w zakresie zagroŜeń związanych z narkotykami 

w ogóle młodzieŜy, 

• osób dotkniętych problemami narkomanii korzystających z pomocy w tym 

zakresie w ogóle osób dotkniętych tymi problemami, 

• osób dotkniętych problemami ubóstwa korzystających z pomocy w tym zakresie 

w ogóle osób dotkniętych tymi problemami, 

• osób dotkniętych problemami dotyczącymi niepełnosprawności korzystających 

z pomocy w tym zakresie w ogóle osób dotkniętych tymi problemami. 

PowyŜsze wskaźniki są w większości dostępne w zbiorach statystyki publicznej 

oraz w zasobach informacyjnych instytucji zajmujących się pomocą społeczną. Część 

danych moŜe być zbierana okresowo poprzez badania ankietowe wśród mieszkańców 

gminy oraz w kluczowych dla rozwiązywania problemów społecznych instytucjach. 

Ostateczny kształt systemu monitoringu powinien zostać skorelowany 

z projektami, które będą realizowane w ramach strategii. Najpowszechniej wskaźniki 

lokalnej efektywności osiąganych celów są pogrupowane wokół najwaŜniejszych 

obszarów realizacyjnych strategii i odnoszą się do poszczególnych zagadnień. 

Podstawowymi wskaźnikami, jakie mogą być przyjęte dla pomiaru efektywności 

wdraŜania strategii, są wskaźniki ekonomiczne i społeczne. 

• Ekonomiczne:  stopień poniesionych nakładów, koszty jednostkowe uzyskania 

efektu, ilość środków finansowych przeznaczonych na realizację danego 

projektu. 

• Społeczne:  liczba programów i projektów socjalnych zrealizowanych 

w odniesieniu do poszczególnych celów strategicznych, liczba uczestników 

szkoleń i warsztatów, ocena wartości merytorycznej realizowanych projektów, 
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inicjatywy społeczne w obszarze aktywizacji i integracji społecznej, liczba osób 

usamodzielnionych.  

Zarówno Urząd Gminy, jak i podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie 

do okresowego badania jakości świadczonych usług społecznych. Badanie to będzie 

odbywało się za pomocą narzędzi takich, jak ankiety, wywiady i innych dostosowanych 

do specyfiki świadczonej usługi. 

Wyniki badania będą upubliczniane na stronie internetowej Urzędu Gminy i na tablicach 

ogłoszeń. Upubliczniona zostanie takŜe lista potencjalnych i aktualnych dostawców 

usług społecznych. 

3.3.3. CECHY PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 

 

Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych będzie skuteczna, 

o ile przedstawiciele samorządu lokalnego znajdą zasoby umoŜliwiające budowę 

i realizację programów celowych zgodnych z przyjętymi kierunkami działań. Programy 

moŜna realizować w okresach rocznych, dłuŜszych lub krótszych, w zaleŜności 

od charakteru danego projektu. Przy budowie projektów znaczenie będą miały środki, 

które Rada Gminy rocznie będzie przeznaczała na ten cel. Projekty winny być 

realizowane w ramach: 

• własnych zasobów samorządu (np. projekty OPS-u), 

• poprzez organizacje pozarządowe, 

• poprzez inne instytucje zewnętrzne. 

Projekty i programy mogą być przyjmowane przez Radę Gminy stosownymi 

uchwałami, które winny przybierać formułę załączników do niniejszej strategii. Projekty 

i programy realizowane w ramach strategii powinny być zgodne z przyjętymi kierunkami 

działań. Ponadto powinny je cechować: efektywność, skuteczność i celowość. 

• Efektywno ść – jest to jedna z najbardziej poŜądanych cech polityki 

społecznej i jednocześnie kryterium jej oceny. Stosowana jest w polityce 

społecznej w znaczeniach nadawanych jej przez ekonomię, prakseologię  

i socjologię. Jest to relacja między osiągniętymi bądź planowanymi celami 

(korzyściami) danego działania a ponoszonymi lub planowanymi nakładami. 

MoŜna tego dokonać dwoma sposobami: osiągając maksymalny stopień 

realizacji celu przy danym nakładzie zasobów (zwiększenie wydajności) lub 

uŜywając minimalnego nakładu środków, by w jak największym stopniu zbliŜyć 
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się do realizacji celu (oszczędzanie zasobów). Efektywne programy, 

realizowane w ramach strategii, rozwiązują jedną kwestię społeczną, nie 

przyczyniając się do powstania nowych. SłuŜą zachowaniu równowagi między 

interesami róŜnych grup społecznych oraz podnoszą poziom zaspokajania 

potrzeb społeczeństwa, oszczędnie i wydajnie dysponując posiadanymi 

środkami. 

• Skuteczno ść – jest to zgodność między stanem rzeczy, określanym jako 

skutek danego działania, a zakładanym celem. Skuteczność jest stopniowalna: 

za skuteczne uznaje się nie tylko działania, których skutki są toŜsame z celem, 

ale i te, które zbliŜają do jego osiągnięcia. Skuteczność jest oceną, dla której 

punktem odniesienia jest wzorzec stanu docelowego. Ten stan docelowy 

w polityce społecznej moŜe być postrzegany bardziej konkretnie – jako 

poŜądane i zaplanowane zmiany w jakiejś dziedzinie Ŝycia społecznego (np. 

ograniczanie obszarów biedy). 

• Celowo ść – jest to cecha oznaczająca dotarcie z danym programem  

do środowiska osób rzeczywiście go potrzebujących. Ocena celowości powinna 

się opierać na rzetelnie przeprowadzonej diagnozie problemu. 

 

3.3.4. PROPOZYCJE  PROJEKTÓW ROZWIĄZUJĄCYCH PROBLEMY SPOŁECZNE  

GMINY NIEDŹWIADA 

 

Projekt Podmiot wiod ący 

w realizacji 

projektu 

Cel strategiczny 

projektu 

Beneficjenci 

projektu 

Środki 

niezbędne 

do realizacji 

projektu 

Czas 

realizacji 

projektu 

(lata) 

1. Zajęcia 

wyrównujące 

wiedzę oraz koła 

zainteresowań  

- szkoły 

podstawowe 

- Publiczne 

Gimnazjum w 

Niedźwiadzie  

- zorganizowanie 

czasu wolnego, 

prowadzenie zajęć 

dodatkowych, kół 

zainteresowań 

- dzieci i 

młodzieŜ,  

ok. 60 000 zł od roku 

2009 

2. Klub Seniora - Stowarzyszenie 

Rozwoju Gminy 

Niedźwiada Nowa 

Myśl Wspólne 

Działanie 

- zorganizowanie 

czasu wolnego 

osobom starszym 

- poprawa integracji 

międzypokoleniowej 

- osoby starsze, 

rodziny, osoby 

starsze + dzieci 

Ok. 50 000 zł 2008-2010 

3. Świetlica 

socjoterapeutyczna 

- Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

- pomoc 

psychologiczna 

- dzieci  

z rodzin 

Ok.100 000 zł 2008- 2011 
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- szkoły - ograniczanie 

skutków wykluczenia 

społecznego i 

marginalizacji 

zagroŜonych 

patologią 

społeczną, 

- rodziny 

- młodzieŜ 

 

 

3.3.5. Osoby, instytucje i organizacje uczestnicz ące w pracach nad budow ą  

i aktualizacj ą Strategii Integracji i Rozwi ązywania Problemów Społecznych Gminy 

Niedźwiada. 

 

Zespół Zadaniowy d/s aktualizacji i oceny zgodno ści strategii integracji  

i rozwi ązywania problemów społecznych z Programem Integracj i Społecznej 

1. Renata Olszta – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej (Przewodniczący 
Zespołu) 

2. Zdzisława Pietrzela – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

3. Barbara Jankowska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Niedźwiadzie 

4. Krzysztof Malesa  – Punkt Konsultacyjny 

5. Ewa Markiewicz    –  Pracownik Urzędu Gminy 

6. Anna Barczak        –  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie 

7. Maria Listosz        –  Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich 
w Brzeźnicy Leśnej 

8. Tadeusz Tomasiak – Radny Gminy Niedźwiada 

9. Mariusz Muszyński – Przewodniczący ZMW w Górce Lubartowskiej 

 

Grupa Lokalnych Liderów 

 

Grupa Lokalnych Liderów 

Lp. Imi ę i Nazwisko Pełniona Funkcja 

1. Mariusz Muszyński Przewodniczący ZMW w Górce Lubartowskiej 
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2. Roman Rybak Sołtys wsi Brzeźnica KsiąŜęca Kolonia 

3. Józef Budzyński Sołtys wsi Brzeźnica KsiąŜęca  

4. Ryszard Góźdź Sołtys wsi Klementynów 

5. Mieczysław Wróbel Sołtys wsi Zabiele 

6. Tadeusz Tomasiak Radny Gminy Niedźwiada - Pałecznica Kolonia 

7. Stanisław Kowalczyk Sołtys wsi Pałecznica 

8. Ewa Kaczor Tarło 

9. Krystyna Wiśniewska Przewodnicząca KGW w Górce Lubartowskiej 

10. Mirosław Topyła Przedsiębiorca 

11. Małgorzata Wawerek Brzeźnica Bychawska Kolonia 

12. GraŜyna Piesta Nauczyciel- Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy KsiąŜęcej 

13. Bogumiła Bodziacka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy Bychawskiej 

14. Irena Stanisławska Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Górce 
Lubartowskiej 

15. Anna Barczak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie 

16. GraŜyna Szafrańska Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Niedźwiadzie 

17. Anna Krupa  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy KsiąŜęcej 

18. Barbara Jankowska  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Niedźwiadzie  

19.  Maria Listosz Przewodnicząca KGW w Brzeźnicy Leśnej 

20. Kazimiera Greguła Przewodnicząca KGW w Brzeźnicy Bychawskiej  

21. Jan Pękala Radny Gminy Niedźwiada -Zabiele Kolonia 

22. Mariusz Baranowski Prezes UKS “Dystans”- Publiczne Gimnazjum 
w Niedźwiadzie 

23. Ks. Andrzej Sarna Proboszcz Parafii w Niedźwiadzie 

24.  Ks. Władysław Poździk Proboszcz Parafii w Brzeźnicy Bychawskiej 

25. Urszula Iwanek  KGW w Tarle 

26. Roman Goździkowski Radny Gminy Niedźwiada - Zabiele 

27. Zdzisława Pietrzela Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

Zespoły Zadaniowe 

Zespół zadaniowy: POMOC SPOŁECZNA, ZDROWIE I BEZPIECZE ŃSTWO 

Imię i nazwisko Funkcja Reprezentowana instytucja 

Jagoda Romańska - Zielińska Przewodniczący Zespołu Ośrodek Pomocy Społecznej 
 w Niedźwiadzie 

Barbara Jankowska Członek Zespołu Gminna Biblioteka Publiczna 
 w Niedźwiadzie 
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Krzysztof Kirylak Członek Zespołu Komenda Powiatowa Policji 
 w Lubartowie 

Renata Olszta Członek Zespołu Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Niedźwiadzie  

Renata Pyła Członek Zespołu Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Niedźwiadzie 

 

Zespół zadaniowy: EDUKACJA, KULTURA, SPORT I REKREA CJA 

Imi ę i nazwisko Funkcja Reprezentowana instytucja 

Anna Barczak Przewodniczący Zespołu Szkoła Podstawowa  
w Niedźwiadzie 

Bogumiła Bodziacka Członek Zespołu Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy 
Bychawskiej 

GraŜyna Piesta Członek Zespołu Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy 
KsiąŜęcej 

Mariusz Baranowski Członek Zespołu Uczniowski Klub Sportowy 
„Dystans”  

Aneta Walenciuk Członek Zespołu Biuro Obsługi Oświaty  
w Niedźwiadzie 

 

 

Zespół zadaniowy: ROZWÓJ GOSPODARCZY, RYNEK PRACY,  
OCHRONA ŚRODOWISKA 

Imię i nazwisko Funkcja Reprezentowana instytucja 

Zdzisława Pietrzela Przewodniczący Zespołu Urząd Gminy Niedźwiada 

Ewa Markiewicz Członek Zespołu Urząd Gminy Niedźwiada 

Krzysztof Malesa Członek Zespołu Osoba fizyczna 

Piotr Tomasiak Członek Zespołu Urząd Gminy Niedźwiada 

Mirosław Topyła Członek Zespołu P.P.H.U. „Mat” s.j. 

 

 

Zespół zadaniowy: INTEGRACJA I AKTYWNO ŚĆ SPOŁECZNA 

Imię i nazwisko Funkcja Reprezentowana instytucja 

Maria Listosz Przewodniczący Zespołu Koło Gospodyń Wiejskich 
 w Brzeźnicy Leśnej   

Mariusz Muszyński Członek Zespołu Związek MłodzieŜy Wiejskiej 
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w Górce Lubartowskiej 

Małgorzata Wawerek Członek Zespołu Osoba fizyczna 

Krystyna Wiśniewska Członek Zespołu Koło Gospodyń Wiejskich  
w Górce Lubartowskiej 

Adrian Kossak Członek Zespołu Związek MłodzieŜy Wiejskiej 
w Górce Lubartowskiej 

 

 

ZESPÓŁ MONITORUJ ĄCO - WDRAśAJĄCY 

Ewa Markiewicz Koordynator Realizacji Strategii 

Jagoda Romańska - Zielińska Przewodniczący Zespołu d/s pomocy społecznej, zdrowia 
 i bezpieczeństwa 

Anna Barczak Przewodniczący Zespołu d/s edukacji, kultury, sportu 
 i rekreacji 

Zdzisława Pietrzela Przewodniczący Zespołu d/s rozwoju gospodarczego, rynku 
pracy i ochrony środowiska 

Maria Listosz Przewodniczący Zespołu d/s integracji i aktywności 
społecznej 
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4. UWAGI KOŃCOWE 

 

Zapisy zawarte w strategii będą realizowane w ramach kierunków 

poszczególnych działań, w zaleŜności od posiadanych przez samorząd i pozyskanych 

z zewnątrz środków finansowych. 

Inne dokumenty programowe w zakresie lokalnej polityki społecznej powinny być 

zgodne z wytyczonymi w niniejszym dokumencie celami strategicznymi i kierunkami 

działań. Powinny je równieŜ rozwijać i uszczegóławiać. Odnosi się to zarówno do 

programów przyjmowanych przez organy samorządu corocznie, jak i dokumentów 

wieloletnich, m.in. do: 

• Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

• Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, 

• Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, 

• Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

• Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

Autorzy niniejszego dokumentu pragn ą złoŜyć serdeczne podzi ękowania 

tym wszystkim, którzy przyczynili si ę do identyfikacji najwa Ŝniejszych problemów 

społecznych środowiska lokalnego, oraz maj ą nadziej ę na dalsz ą współprac ę 

prowadz ącą do polepszenia sytuacji społecznej. 
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5. ZAŁĄCZNIKI 

 

5.1. Ankieta anonimowa: Problemy społeczne w środowisku lokalnym 

5.2. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 
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5.1. ANKIETA ANONIMOWA: PROBLEMY SPOŁECZNE W ŚRODOWISKU 
LOKALNYM 

 

1. Kto najbardziej zagroŜony jest ubóstwem w Państwa gminie? (podkreślić jedną  

 odpowiedź) 

osoby bezrobotne;  osoby uzyskujące niskie dochody;  rodziny wielodzietne;    osoby 

dotknięte problemem uzaleŜnień;   osoby  niepełnosprawne; osoby  starsze  

i samotne; osoby chore; osoby samotnie wychowujące dzieci;     

inne .................................................................................................................................... 

2. Jakie są przyczyny popadania w ubóstwo? (podkreślić jedną odpowiedź) 

bezrobocie;  dziedziczenie ubóstwa;  uzaleŜnienia;  wielodzietność;  

niepełnosprawność;  choroby;  niedostosowanie  społeczne; rozpad  rodziny; inne 

........................................................................................................................................... 

3. Kto zagroŜony jest problemem uzaleŜnień w Państwa gminie? (podkreślić jedną 

odpowiedź) 

osoby bezrobotne;  osoby pracujące, osoby uzyskujące niskie dochody;  rodziny 

wielodzietne; rodziny dysfunkcyjne; osoby niepełnosprawne;  

osoby starsze; osoby samotne; osoby bezdomne;    

inne ..................................................................................................................................  

4. Jaka jest skala problemu uzaleŜnień na terenie Państwa gminy? (właściwe  

podkreślić) 

 wysoka, średnia, niska,              trudno powiedzieć 

5. Czy oferta pomocy osobom uzaleŜnionym (konsultacyjna, terapeutyczna, lecznicza) 

realizowana w gminie jest  wystarczająca? (właściwe pokreślić) 

tak,      raczej tak, raczej nie, nie,      trudno powiedzieć. 

6. Jakie problemy społeczne najczęściej dotykają osoby starsze? (podkreślić jedną 

odpowiedź) 
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ubóstwo i bieda; niepełnosprawność; brak opieki ze strony rodziny; choroby; 

samotność; niedostosowanie społeczne; inne 

........................................................................................................................................... 

7. Czy oferta pomocy osobom starszym (opieka, pomoc, wsparcie, usługi opiekuńcze) 

jest wystarczająca? (właściwe  podkreślić) 

tak,      raczej tak, raczej nie, nie,      trudno powiedzieć. 

8. Czy osoby niepełnosprawne są akceptowane w środowisku lokalnym? (właściwe 

podkreślić) 

tak,      raczej tak, raczej nie, nie,      trudno powiedzieć. 

9. Czy oferta pomocy osobom niepełnosprawnym (m.in. dostęp do placówek 

rehabilitacyjnych) jest wystarczająca? (właściwe podkreślić) 

tak,      raczej tak, raczej nie, nie,      trudno powiedzieć. 

10. Jakie problemy społeczne najczęściej dotykają osoby niepełnosprawne? (podkreślić 

jedną odpowiedź) 

bariery architektoniczne; utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych; utrudniony 

dostęp do usług opiekuńczych; brak  akceptacji w środowisku lokalnym; ubóstwo;  

inne .................................................................................................................................... 

11. Czy według Pani/Pana oceny w rodzinach zamieszkujących na terenie Państwa  

gminy istnieje zjawisko przemocy domowej?  (właściwe podkreślić) 

znam takie przypadki;  słyszałem o takich przypadkach;  nie znam takich 

przypadków;  nie słyszałem o takich przypadkach. 

12. Czy na terenie Państwa gminy zamieszkują osoby chore psychicznie? (właściwe  

podkreślić) 

 tak, znam takie osoby;    słyszałem o takich osobach;    nie znam takich osób;       

nie słyszałem o takich osobach. 

13. Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie w miejscu zamieszkania? (właściwe podkreślić) 

 tak,    raczej tak,   raczej nie,   nie. 

14. Jeśli nie, to jakie są przyczyny braku bezpieczeństwa? (podkreślić jedną 

odpowiedź) 
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częste włamania i kradzieŜe; częste napady; brak patroli policyjnych; słabe oświetlenie; 

inne..................................................................................................................................... 

15. Czy Państwa wiedza na temat stanu bezpieczeństwa w gminie jest wynikiem 

doświadczeń własnych czy innych osób?  (właściwe podkreślić)   doświadczenia 

własne,     doświadczenia innych osób. 

16. Czy pomoc Ośrodka Pomocy Społecznej jest wystarczająca? (właściwe podkreślić) 

 tak,      raczej tak, raczej nie, nie,      trudno powiedzieć. 

17. Jaką formę wsparcia przede wszystkim powinien oferować Ośrodek Pomocy 

Społecznej? (właściwe podkreślić) 

 pomoc finansowa;  wsparcie rzeczowe;      doradztwo;    praca socjalna;    usługi 

opiekuńcze; aktywizacja bezrobotnych. 

18. Jak Państwo oceniają pracę pracowników socjalnych? (właściwe podkreślić) 

 bardzo dobrze,    dobrze, przeciętnie,        źle,      nie mam zdania. 

19. Czy oferta pomocy świadczona przez organizacje pozarządowe zaspokaja potrzeby 

środowiska lokalnego? (właściwe  podkreślić) 

 tak,      raczej tak, raczej nie, nie,      trudno powiedzieć. 

20. Na jakie bariery natrafiają dzieci i młodzieŜ mieszkający na terenie gminy 

(wpisujemy nie więcej niŜ trzy odpowiedzi): 

1......................................................................................................................................... 

2........................................................................................................................................ 

3......................................................................................................................................... 

21. Proszę wskazać najwaŜniejsze problemy związane z dziećmi i młodzieŜą na terenie 

gminy..................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

22. Sytuacja dziecka w środowisku: 

 - Czy duŜo jest rodzin ubogich? (właściwe podkreślić) 

 znam wiele takich rodzin,     znam nieliczne takie rodziny,      słyszałem o takich 

rodzinach,  nie słyszałem o takich rodzinach. 
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 - Jaki jest dostęp do rehabilitacji i wsparcia rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi 

w gminie? (właściwe podkreślić) 

 bardzo dobry,     dobry,     dostateczny,    niewystarczający,      nie mam zdania. 

 - Jak Pani/Pan ocenia organizację czasu wolnego dzieci i młodzieŜy w gminie 

(róŜnorodność form, dostępność)? (właściwe  podkreślić) 

 bardzo dobra, dobra,  dostateczna,   niewystarczająca,     nie mam zdania. 

 - Jak Pani/Pan ocenia realizowane w gminie działania związane z profilaktyką 

alkoholową i narkomanią (powszechność,  dostępność, róŜnorodność ofert)? 

(właściwe podkreślić) 

 bardzo dobrze,   dobrze,    dostatecznie,   niewystarczająco,    nie mam zdania. 

 -  Czy szkoły i miejsca publiczne w gminie są bezpieczne dla dzieci? (właściwe 

podkreślić) 

 tak,    nie,    nie mam zdania. 

 -  Czy zdarzają się w gminie przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci? 

(właściwe podkreślić)  

 wiem o takich przypadkach,     słyszałem o takich przypadkach,     nie wiem o 

takich zdarzeniach. 

 -  Czy zna Pani/Pan rodziny, w których dzieci są bite i krzywdzone (doznają 

krzywdy fizycznej i psychicznej)? (właściwe  podkreślić) 

 znam wiele takich rodzin,    nam nieliczne takie rodziny,    słyszałem o takich 

rodzinach,     nie słyszałem o takich rodzinach. 

 -  Czy dzieci w gminie mają łatwy dostęp do alkoholu i narkotyków? (właściwe 

podkreślić) 

 tak,   nie,    dostęp jest zróŜnicowany,   nie wiem. 

23. Czy naleŜałoby zorganizować więcej miejsc w przedszkolu/przedszkolach? 

(właściwe podkreślić) 

 tak,    nie,    nie mam zdania. 



STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY NIEDŹWIADA  135 

 

24. Jak moŜna poprawić sytuację dziecka i rodziny w środowisku lokalnym, mając  

na uwadze przede wszystkim takie obszary funkcjonowania, jak? 

 - działania w zakresie sportu i wypoczynku: 

           ............................................................................................................................... 

 - działania w zakresie poprawy stanu zdrowia i sprawności: 

 ................................................................................................................................. 

 - działania w zakresie poprawy sytuacji dzieci niepełnosprawnych: 

 ................................................................................................................................. 

 - działania w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieŜy: 

 ................................................................................................................................. 

 - działania w zakresie wsparcia dzieci z rodzin ubogich: 

 ................................................................................................................................ 

 - inne moŜliwości (np. dotąd niewykorzystane): 

 ................................................................................................................................. 

25. Czy są w gminie rejony (miejsca niebezpieczne), wymagające szczególnej 

interwencji ze względu na sytuację dziecka? 

tak,      nie,      nie wiem. 

Jeśli tak, proszę 

wymienić:............................................................................................................................ 

 

Prosimy o wypełnienie ankiety do dn..........................................................i dostarczenie 

jej do: OPS. 

Równocześnie prosimy Państwa o dostarczenie dokumentów lub ich części, które 

mogłyby pomóc w przygotowaniu Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów 

Społecznych. 

             

     Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety 
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5.2. PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI GMINY 
NIEDŹWIADA NA ROK 2008 
  

Wstęp 

W trosce o lepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, 

którą tworzą jej mieszkańcy, wykorzystując instrumenty prawne zawarte w ustawie  

o działalności poŜytku publicznego i wolontariatu gmina Niedźwiada przyjmuje program 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

I. Cele programu 

1. Ukształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku poprzez    

    budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną i organizacjami    

    pozarządowymi.  

2. Zwiększenie wpływu organizacji pozarządowych na kreowanie polityki  

    społecznej w gminie.   

3. Uczestnictwo podmiotów pozarządowych w tworzeniu programów  

    współpracy. 

4. Poprawa zaspokajania zbiorowych potrzeb społecznych.   

 

II. Postanowienia ogólne 

• Program określa formy i zasady współpracy organów samorządowych  

a takŜe sposoby określania priorytetów zadań publicznych, których realizacja 

związana będzie z udzielaniem pomocy publicznej. 

• Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o: 

ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

poŜytku publicznego i wolontariacie, 

organizacjach pozarz ądowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, 

oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego  
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i wolontariacie, 

Programie –  rozumie się przez to Program współpracy Gminy Niedźwiada  

z organizacjami pozarządowymi. 

• Zakres współpracy Gminy Niedźwiada z organizacjami pozarządowymi    

     obejmuje sferę zadań publicznych o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. 

• Jako zadanie priorytetowe samorządu gminy w roku 2008 określa się  

z  zakresu:  

1) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

2) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości; 

3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

4) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy; 

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

6) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

7) ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

8) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom 

społecznym. 

Szczegółowy wykaz określonych w ramach art. 4 ustawy na 2008 rok w formie 

zarządzenia przyjmuje i podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty oraz ogłasza w BIP Wójt Gminy Niedźwiada w terminie 14 dni od uchwalenia 

budŜetu na 2008 rok. 

 

III.  Formy współpracy 

1. Zlecenie realizacji zadań gminy organizacjom odbywa się poprzez: 

       1) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji  

na finansowanie ich realizacji 

       2) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji  

na dofinansowanie ich realizacji. 
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2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i    

      współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków odbywa się   

      poprzez: 

1) podanie do publicznej wiadomości waŜnych informacji w sposób   

     zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy                    

i ogłoszenie ich w BIP   

2) udział przedstawicieli organizacji w sesjach Rady Gminy oraz komisjach rady 

      3) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych  

       w 2008 roku zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa się w oparciu  

      o środki inne niŜ wynikające z Programu.  

3.  Konsultowanie listy zadań priorytetowych o których mowa w rozdziale II na  

      kolejny rok budŜetowy. 

4.   Konsultowanie projektów aktów normatywnych  w dziedzinach dotyczących 

      działalności organizacji odbywa się poprzez:       

• udostępnianie projektów uchwał na stronach internetowych gminy, 

• informowanie organizacji o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy, 

Sesjach Rady Gminy, na których porządek obrad będzie przewidywał 

zagadnienia związane z profilem działalności tych organizacji. 

• Tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze 

doraźnym i inicjatywnym w celu: 

1)  przygotowania projektów uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących     

     poŜytku publicznego, 

2)  przygotowania opinii w sprawach związanych z Programem, 

• Przygotowania sprawozdania z realizacji Programu. 
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IV.  Zasady współpracy 

1. Zlecenie realizacji zadań gminy organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności  

te zadania, które Wójt Gminy określi jako zadania priorytetowe  

i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba,  

Ŝe przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie moŜna zrealizować 

w inny sposób, określony w odrębnych przepisach. W szczególności poprzez zakup 

usług na zasadach i trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych przy 

porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania. 

2. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy   

ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. 

3. Współpraca Gminy Niedźwiada z organizacjami opiera się na zasadach: 

• pomocniczości i suwerenności stron – organy gminy respektując odrębność  

i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznając ich prawo  

do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym naleŜących 

do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracują z tymi organizacjami,  

a takŜe wspierają ich działalność oraz umoŜliwiają realizację zadań publicznych 

na zasadach i w formie określonej w ustawie, 

• partnerstwa – organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej  

w ustawie oraz według trybu wynikającego z odrębnych przepisów uczestniczą  

w identyfikowaniu problemów społecznych, wypracowaniu sposobów ich 

rozwiązywania oraz wykonaniu zadań publicznych, 

• efektywności – Wójt Gminy przy zlecaniu organizacjom pozarządowym 

zadań publicznych, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu 

wykorzystania środków publicznych przestrzegając zasad uczciwej konkurencji 

oraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 25 i art. 28 ust. 3 ustawy 

o finansach publicznych. 

• jawności – Wójt Gminy udostępnia wszystkim organizacjom pozarządowym 

informacji o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań 

publicznych, w których moŜliwa jest współpraca z tymi organizacjami oraz  

o kosztach realizacji zadań publicznych juŜ wprowadzonych w tym zakresie 

przez jednostki podległe organom, wraz z informacją o sposobie obliczania tych 
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kosztów, tak aby było moŜliwe ich porównanie z kosztami realizacji 

analogicznych zadań przez inne instytucje i osoby.  

4. Wykaz zagadnień priorytetowych w roku 2008 nie stanowi kryterium podjęcia 

współpracy. Do pozostałych kryteriów naleŜą: wiarygodność organizacji, wykazana 

efektywność i skuteczność w realizacji załoŜonych celów, nowatorstwo metod działania 

oraz posiadane zasoby. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złoŜyć ofertę realizacji 

zadań publicznych, takŜe tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, np.  

przez organy administracji publicznej. Przy rozpatrzeniu takiej oferty stosuje  

się odpowiednio przepisy ustawy.     

 

V. Postanowienia ko ńcowe 

1. W terminie nie późniejszym niŜ do 31 grudnia 2007 roku Rada Gminy uchwali 

Program Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok biorąc pod 

uwagę w szczególności: 

     1)  formy współpracy, o których mowa w rozdziale II niniejszego Programu 

• informacje Wójta Gminy o współpracy z organizacjami, 

• informację Wójta Gminy o realizacji zadań publicznych objętych Programem,  

a powierzonych do wykonania w trybie wynikającym z odrębnych przepisów. 

2. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli 

wykonania zleconego zadania określa ustawa. 

 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych 

określa uchwała budŜetowa Rady Gminy na 2008 rok. 

4. Organizacja, w okresie otrzymywania dotacji, jest zobowiązana do zamieszczania  

w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu 

zadania przez gminę Niedźwiada.     


