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WSTĘP 

 
Niniejsze opracowanie - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Pawłowiczki 

na lata 2021 – 2026 jest wyrazem komplementarnego i zintegrowanego planowania społecznego, 

którego celem była identyfikacja i ukazanie najważniejszych problemów społecznych, które występują 

w gminie Pawłowiczki. Określenie najważniejszych problemów społecznych stanowiło podstawę do 

wskazania określonej metodologii rozwiązania zidentyfikowanych trudności i problemów 

społecznych, zgodnie z możliwościami jakie wynikają z zadań nałożonych na gminę. Opracowana 

diagnoza stanu zastanego stanowiła punkt wyjścia do opracowania szczegółowych programów, 

których realizacja powinna przyczynić się do rozwiązania problemów społecznych oraz niwelowania 

różnic i dysproporcji społecznych. Należy podkreślić, że poszukiwanie skutecznych sposobów 

rozwiązywania problemów społecznych musi uwzględniać fakt, że poszczególne problemy zazwyczaj 

nie występują pojedynczo a wystąpienie jednego problemu implikuje szereg innych. Dlatego 

przystępując do planowania określonych sposobów rozwiązywania problemów społecznych 

występujących w gminie konieczne jest uwzględnienie wielokierunkowego i kompleksowego 

oddziaływania nie tylko na skutki wystąpienia danych problemów a przede wszystkim na źródło ich 

wystąpienia, które często ma różne podłoże. W związku z powyższym najważniejszym zadaniem jest 

stworzenie możliwości współpracy pomiędzy różnymi podmiotami działającymi w obszarze polityki 

społecznej, w celu integracji działań. Realizacja powyższych celów w tym zakresie wymaga 

podejmowania wieloaspektowych i wielokierunkowych działań strategicznych a zwłaszcza:  

 interwencyjnych – o cechach ratownictwa i likwidacji niedoborów, których źródłem jest 

niedostatek, ubóstwo, nierówności społeczne, niedostosowanie, patologie społeczne,  

 asekuracyjnych – uprzedzających pojawienie się sytuacji zagrażających bezpieczeństwu 

socjalnemu,  

 kompensacyjnych – niwelujących luki i deficyty,   

 partycypacyjnych – poszerzających uczestnictwo społeczne w życiu publicznym  

i zapobiegających wszelkim przejawom dyskryminacji, wykluczeniu społecznemu  

i marginalizacji.  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Pawłowiczki na lata 2021  

- 2026 składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza, ukazuje specyfikę społeczności lokalnej i 

ma na celu prezentację podstawowych informacji o gminie, ludności, rynku pracy, pomocy społecznej, 

edukacji, służby zdrowia i organów zapewniających bezpieczeństwo na terenie gminy. Część druga 

określa cele strategiczne, operacyjne i związane z nimi zadania. W części programowej dokumentu 

zostały przedstawione najistotniejsze założenia polityki społecznej gminy na najbliższe lata. Zostały 

one ujęte w formie misji, celów strategicznych, celów szczegółowych i kierunków działań. Ponadto 
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została zaprezentowana informacja na temat sposobu wdrożenia strategii oraz prowadzenia 

monitoringu i jej ewaluacji.  

I. Metoda pracy nad strategią 
 
1. Podstawa opracowania i metodyka pracy nad strategią 

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek „opracowania i realizacji Gminnej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów 

pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”. Art. 16 b 

wymienionej powyżej ustawy określa istotne elementy, które powinny znaleźć się  

w dokumencie Strategii. Skuteczna polityka społeczna powinna opierać się na rozpoznaniu 

rzeczywistych zjawisk i problemów społecznych występujących w danej społeczności lokalnej oraz 

ocenie znaczenia i roli czynników warunkujących te zjawiska. Opracowanie  

i realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika bezpośrednio z art. 19 

ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

Diagnoza problemów społecznych w Gminie Pawłowiczki opracowana została na podstawie 

danych z ostatnich lat tj. 2017-2019. Dane zawarte w diagnozie pochodzą z następujących instytucji:  

-  Urząd Gminy w Pawłowiczkach, 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach, 

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pawłowiczach, 

- Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie- Koźlu, 

- danych makroekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego, 

- statystyk gminnych. 
 
2. Powołanie i zadania zespołu zadaniowego 

Prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Pawłowiczki na lata 

2021- 2026 zostały rozpoczęte powołaniem Zespołu Zadaniowego zgodnie z Zarządzeniem nr 

0050.144.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21.09.2020r. w sprawie powołania członków 

Zespołu do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pawłowiczki na 

lata 2021- 2026 w następującym składzie:  

- Anna Sykuła- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach, 

- Danuta Perz- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pawłowiczkach, 

- Izabela Ksoll- Głowacka- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pawłowiczkach. 

Zadaniem zespołu było przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy Pawłowiczki w sprawie 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Pawłowiczki na lata 2021  

- 2026. Do zadań zespołu roboczego należało w szczególności: przygotowanie założeń koncepcyjnych 

i metodologicznych do opracowania projektu SRPS, opracowanie diagnozy problemów społecznych w 
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gminie, opracowanie projektu strategii i przedłożenie go Wójtowi  Gminy. Diagnoza stanu gminy na 

podstawie analizy danych i analiza przeprowadzonych ankiet stanowiły punkt wyjścia do wyboru 

priorytetów i ustalenia celów strategii. 

 
II. Dokumenty strategiczne istotne dla rozwoju gminy Pawłowiczki 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma stanowić podstawę realizacji trwałych 

wzorców interwencji społecznych podejmowanych w celu zmiany lub poprawy tych zjawisk 

występujących w obrębie społeczności, które oceniane są negatywnie. Różnorodność problemów 

społecznych występujących na terenie gminy powoduje konieczność wzięcia pod uwagę wszystkich 

aktów prawnych, które mają wpływ na rozwiązywania zadań społecznych. Strategia została 

opracowana o następujące dokumenty strategiczne, tj.: 

- Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej ( 

KPRES), 

- Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar 

aktywnej integracji (KPPUiWS), 

- Wojewódzka Strategia w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2016-2025, 

- Ustawa za 12 marca 2004r. o pomocy społecznej , 

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  

- Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi,  

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, 

- Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

- Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 

- Ustawa  z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

- Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

- Ustawa z dnia  13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym , 

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego,  

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie, 

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, 

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, 

- Ustawa z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 

publicznych , 
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- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, 

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych.  

Strategia jest dokumentem zgodnym z dokumentami strategicznymi i programowymi, które 

funkcjonują na poziomie europejskim, krajowym, wojewódzkim i gminnym. Unijne  i krajowe 

dokumenty strategiczne tworzą warunki do podejmowania działań opartych na zasadzie 

pomocniczości państwa przy wykorzystaniu zasobów tkwiących w środowisku lokalnym.  

Do unijnych dokumentów mających znaczenie społeczne możemy zaliczyć: 

- Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu- zakłada potrzebą stworzenia inteligentnej i zrównoważonej gospodarki, która 

sprzyja włączeniu społecznemu. 

- Komunikat Komisji Europejskiej „Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej” został 

wydany 25.10.2011r. – zwraca uwagę na znaczącą rolę ekonomii społecznej w aspekcie zwalczania 

ubóstwa i wykluczenia społecznego. 

- Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie polityki Unii Europejskiej i wolontariatu 

„Uznanie i propagowanie wolontariatu trans granicznego w UE” został wydany 20.09.2011r.- 

podkreśla znaczenie wolontariatu w tworzeniu i rozwijaniu kapitału ludzkiego i społecznego. 

Krajowe dokumenty strategiczne: 

- Raport „Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe” stanowi podstawę diagnostyczną do 

przygotowywania strategii rozwoju. W aspekcie rozwoju kapitału ludzkiego podkreśla się rosnące 

znaczenie Internetu dla społeczeństwa. Podkreślona jest rola nowoczesnych form komunikacji 

masowej rewolucjonizującej komunikację publiczną. 

- „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa strategia rozwoju kraju” 

przedstawia wizję rozwojową kraju w perspektywie do 2030r., identyfikując wyzwania stojące przed 

gospodarką i społeczeństwem oraz 3 obszary strategiczne: konkurencyjności, innowacyjności i 

równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski oraz efektywności i sprawności państwa. 

- Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego do roku 2020 z perspektywą do 2030r.- dokument 

określa działania zmierzające do podniesienia kompetencji obywateli, poprawy zdrowia obywateli i 

efektywności opieki zdrowotnej, poprawa wykorzystania potencjału ludzkiego na rynku pracy, 

redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz poprawa dostępu do świadczeń w odpowiedzi na 

wyzwania demograficzne. 

- „Krajowy program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy 

wymiar aktywnej integracji”- w dokumencie wskazano zadania priorytetowe dla polityki społecznej w 

zakresie przeciwdziałania ubóstwu oraz zmniejszenia liczby osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym oraz wzrost spójności społecznej. 
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- Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności 

Społecznej ( KPRES)- podstawowym założeniem wskazanym w dokumencie jest to, że ekonomia 

społeczna i solidarna stanie się istotnym elementem aktywnej polityki społecznej, wsparcia rozwoju 

społecznego oraz lokalnego. 

- „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. 

Solidarność”- pierwszy tego typu dokument rządowy uwzględniający wszystkie sfery życia dotyczące 

osób starszych, m.in. w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zdrowia, aktywnego 

uczestnictwa w życiu społecznym, a także potrzeby dostosowania infrastruktury, systemu służby 

zdrowia czy rynku pracy do potrzeb i możliwości osób starszych. 

Samorządowe dokumenty strategiczne: 

- Wojewódzką Strategią w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2016–2025- Planuje działania 

województwa w zakresie polityki społecznej w taki sposób aby przeciwdziałać najistotniejszym 

zagrożeniom społecznym przy aktywnym udziale samorządów lokalnych i organizacji 

pozarządowych. 

- Strategią Rozwoju Gminy Pawłowiczki na lata 2011-2021- Jest ona podstawowym 

instrumentem długofalowego zarządzania gminą. Pozwala na zapewnienie ciągłości i trwałości w 

realizacji zadań w perspektywie wieloletniej. Strategia umożliwia również efektywne gospodarowanie 

własnymi zasobami gminy takimi jak: zasoby ludzkie, infrastruktura czy też środki finansowe. W 

dokumencie zostały określone 4 cele strategiczne , a mianowicie: modernizacja i rozbudowa 

infrastruktury, tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego gminy, rozwój oświaty i rekreacji, 

poprawa życia mieszkańców. 
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CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA 
 
 
 

I. Charakterystyka gminy Pawłowiczki 

Gmina Pawłowiczki położona jest w południowo - wschodniej części województwa 

opolskiego i zachodniej części powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego. Gmina Pawłowiczki graniczy z 

gminą Reńska Wieś i Polska Cerekiew od wschodu, z gminą Baborów od południa, z gminą 

Głubczyce od południowego- zachodu, oraz z gminą Głogówek od północnego-zachodu. Gmina 

Pawłowiczki jest gminą wiejską o łącznej  powierzchni 153 km2. 

Siedzibą władz gminy jest miejscowość Pawłowiczki, a w jej skład wchodzą 22 sołectwa: 

Borzysławice, Chrósty, Dobieszów, Dobrosławice, Gościęcin, Grodzisko, Grudynia Mała, Grudynia 

Wielka, Jakubowice, Kózki, Karchów – Ligota Wielka, Maciowakrze, Milice, Mierzęcin, 

Naczęsławice. Ostrożnica. Pawłowiczki, Przedborowice, Radoszowy, Trawniki, Ucieszków i 

Urbanowice. 

Położenie gminy jest korzystne ze względu na usytuowanie w pobliżu miast Kędzierzyn- 

Koźle i Głubczyce, przez które przebiegają ważne szlaki transportowe: drogowe, kolejowe i wodne.  

Według stanu na koniec 2019 r. gminę Pawłowiczki zamieszkuje 7547 osób, w tym 3837  

kobiet i 3710 mężczyzn. Osób w wieku od 0-17 r.ż. było 1267, w wieku produkcyjnym- 4702, w 

wieku poprodukcyjnym- 1225. Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Pawłowiczki jest 

porównywalna zarówno ze strukturą demograficzną województwa, jak i całej Polski i wykazuje 

tendencję do starzenia się. W ostatnich 5 latach zaobserwowano spadek liczby ludności gminy 

Pawłowiczki. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 13,8%.   

Gmina Pawłowiczki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -51. Odpowiada to przyrostowi 

naturalnemu -6,82 na 1000 mieszkańców gminy Pawłowiczki. W 2019 roku urodziło się 56 dzieci, w 

tym 44,6% dziewczynek i 55,4% chłopców. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek 

liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,68 i jest znacznie mniejszy od średniej dla 

województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju. 

Zmiany demograficzne na terenie gminy przebiegają w powolnym tempie. Z analizy danych 

demograficznych wynika, że liczba ludności w gminie z roku na rok systematycznie spada. Tendencja 

spadkowa związana jest z migracjami ludności, ujemnym przyrostem naturalnym i zjawiskiem 

starzenia się społeczeństwa. 

 
Wykres i tabela przedstawiają liczbę mieszkańców wg grup wiekowych i płci: 
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1.  Edukacja i kultura 

Edukacja szkolna na poziomie podstawowym w gminie Pawłowiczki realizowana jest w  6 

placówkach szkolnych: 4 zespoły szkolno- przedszkolne, 2 szkoły podstawowe. Oddziały 

przedszkolne są w stanie w pełni zabezpieczyć i objąć wychowaniem przedszkolnym wszystkie dzieci 

w wieku od 3 do 6 lat. Z uwagi jednak na przewidywany niż demograficzny liczba dzieci w tych 

placówkach będzie malała. Gmina nie posiada infrastruktury opieki nad dziećmi do 3 r.ż.- żłobków, 

opiekunów dla dzieci. 

Na terenie Gminy Pawłowiczki działalność kulturalną prowadzi Gminna Biblioteka Publiczna 

z siedzibą w Zespole Gimnazjalno- Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowiczkach oraz cztery filie 

biblioteczne ( w Gościęcinie, w Jakubowicach, w Maciowakrzu, w Trawnikach). 

 Gminną Bibliotekę Publiczną oraz jej filie odwiedzają przedszkolaki oraz młodzież szkolna. 

Dlatego organizowane są lekcje biblioteczne, spotkania autorskie ze znanymi pisarzami dla dzieci i 

młodzieży, konkursy recytatorskie, jak również wieczory poetyckie i warsztaty. W bibliotece goszczą 
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strażacy, dzielnicowi, którzy przeprowadzą prelekcję na temat bezpieczeństwa. W czasie ferii 

zimowych oraz wakacji letnich zorganizowane są zajęcia dla dzieci. W bibliotece są promowani 

lokalni twórcy poprzez spotkania autorskie, jak również zostały zorganizowane wystawy oraz 

wieczory poezji. Na spotkania autorskie zapraszane są znane osobistości ze świata kultury, literatury i 

sztuki. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach jest placówką, które stanowi prawdziwe 

centrum kultury w gminie. Mieszkańcy korzystają nie tylko z nowoczesnego księgozbioru, ale 

również czerpią z szerokiego wachlarza działań, przyczyniających się do rozbudzania aktywnego 

życia kulturalnego w gminie. 

W Gminie Pawłowiczki działalność sportową prowadzą n/w kluby sportowe, działające w 

formie stowarzyszeń, zarejestrowane w Ewidencji Klubów Sportowych prowadzonej przez Starostę 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego: 

- LZS „ZRYW” Pawłowiczki - piłka nożna  

- LUKS „POLONIA” Gościęcin - piłka nożna  

- Klub Sportowy LUKS Pawłowiczki - piłka nożna  

- LZS Maciowakrze - piłka nożna. 

2.  Sytuacja gospodarcza 

Gospodarka gminy Pawłowiczki przede wszystkim związana jest bezpośrednio z sektorem 

rolniczym i usługami świadczonymi na jego rzecz. Natomiast wśród działalności typowo 

produkcyjnych dominującą branżą jest produkcja żywności oraz rzemiosło produkcyjne, głównie 

związane z budownictwem. Gmina Pawłowiczki ukierunkowana jest na rolnictwo, przechowalnictwo, 

przetwórstwo rolno – spożywcze oraz usługi dla ludności. Obecna działalność gospodarcza związana z 

rolnictwem oraz tereny predysponowane do jego rozwoju zlokalizowane są na terenie całej gminy.  

Na terenie gminy liczba podmiotów gospodarczych wzrasta. Tendencja ta dotyczy sektora 

prywatnego. Wiodącą działalnością w gminie są usługi związane z budownictwem, działalność 

handlowa, usługi medyczne, usługi informatyczne, usługi fryzjerskie, hotele i restauracje. Znaczna 

ilość zarejestrowanych na terenie gminy Pawłowiczki podmiotów usługowych prowadzi działalność 

gospodarczą poza granicami gminy, głównie w Kędzierzynie – Koźlu i Głubczycach. Do 

największych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie gminy Pawłowiczki należą m.in.:  

- "Karol Kania i Synowie" Sp. z o.o. Pawłowiczki - wytwórnia podłoża pod uprawę pieczarek.  

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RUZIK"- piekarnictwo, organizacja imprez okolicznościowych, 

transport drogowy, kopalnia żwiru, handel kruszywami.  

- Gospodarstwo Rolne Fruitex Consolidated Sp. z o.o. Urbanowice- gospodarstwo działa w zakresie 

produkcji roślinnej: pszenicy, jęczmienia, rzepaku, kukurydzy ziarnowej, buraków cukrowych oraz 

zwierzęcej tj. krów mlecznych. Mleko dostarczane do dwóch odbiorców tj. mleczarni DANONE i 

Włoszczowa.  

- Przetwórstwo Mięsne Grzegorz Cibis. 
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Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Pawłowiczki 468 osób wyjeżdża do pracy 

do innych gmin, a 111 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i 

wyjazdów do pracy wynosi -357. 15,0% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Pawłowiczki 

pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,3% w przemyśle i 

budownictwie, a 19,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, 

zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym 

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).  

 

3. Zasoby mieszkaniowe 

W 2019r.  w zasobie mieszkaniowym gminy było 66 mieszkań komunalnych, w tym 9 lokali 

socjalnych. Poniższa tabela przedstawia liczbę mieszkań komunalnych i socjalnych w zasobie gminy 

Pawłowiczki oraz liczbę osób oczekujących na przydział lokalu a także liczbę wyroków eksmisji z 

lokali socjalnych. Spadek liczby mieszkań w zasobie gminy spowodowany jest sprzedażą lokali. 

 

 

4. Ochrona zdrowia 

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcy gminy Pawłowiczki obsługiwani są 

przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej mieszczące się w budynku Ośrodka Zdrowia w 

Pawłowiczkach przy ulicy Magnoliowej 3 oraz Indywidualną Specjalistyczną Praktykę prowadzącą 

działalność w Gościęcinie. Na terenie gminy funkcjonuje apteka oraz kilka punktów aptecznych. 

Stacja Opieki „Caritas” oraz Gabinet Rehabilitacyjny „Caritas” stara się wypełnić deficyt w 

zakresie publicznej opieki zdrowotnej w gminie Pawłowiczki. Cele Stacji Opieki zawarte w statucie to 

m.in.: medyczna i pielęgnacyjna opieka nad ludźmi chorymi i starszymi w kooperacji z lekarzem, 

opieka paliatywna nad pacjentami w terminalnym okresie choroby, opieka nad rodzinami, 

poradnictwo w sprawach medycznych, higieny i odżywiania, pośrednictwo w nawiązywaniu 
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kontaktów medycznych, socjalnych, z parafią, sąsiadami i urzędami, pomoc duchowa oraz religijna 

osobom chorym, wypożyczanie sprzętu technicznego, rehabilitacyjnego i ortopedycznego oraz 

środków medycznych dla celów opieki i leczenia, propagowanie tematów z zakresu opieki i leczenia. 

Zadaniem Gabinetu Rehabilitacyjnego jest prowadzenie gimnastyki i rehabilitacji ruchowej, 

wykonywanie masaży leczniczych, wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych. 

5.  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Na terenie gminy, w miejscowości Pawłowiczki przy ul. Wyzwolenia funkcjonuje Rewir 

Dzielnicowych. Nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy czuwa 1 dzielnicowy na czele z 

kierownikiem rewiru., który służą także pomocą społeczeństwu oraz współpracują w zakresie 

bezpieczeństwa z gminą, m.in. edukacja dzieci i młodzież, czuwanie nad bezpieczeństwem podczas 

festynów i imprez odbywających się na terenie gminy.  

Na terenie gminy Pawłowiczki działa 13 jednostek ochotniczej straży pożarnej, z czego 9 to 

jednostki typu S, 3 pozostałe typu M. 
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II.  Diagnoza problemów społecznych występujących w gminie 
Pawłowiczki 

1. Bezrobocie 

Bezrobocie jest to problem społeczny rozpatrywany jako stan bezczynności zawodowej osób 

zdolnych do pracy i jednocześnie zgłaszających gotowość jej podjęcia. Przez szerokie pojęcie 

bezrobotnego można rozumieć osobę niezatrudnioną, nieprowadzącą działalności gospodarczej i nie 

wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia. Jest to pojęcie, które 

skupia się na problemie jednostek dotkniętych brakiem pracy. 

Bezrobocie, przyczyniając się do zubożenia materialnego, w bezpośredni sposób wpływa na 

poziom życia rodzin, wywierając negatywne skutki w postaci: 

- dezintegracji rodziny; 

- zmniejszenia siły wsparcia emocjonalnego i solidarności pomiędzy członkami rodziny; 

-  zwiększenia ryzyka zaistnienia patologii życia społecznego. 

Długookresowe bezrobocie ma wpływ na ekonomiczną i psychospołeczną sferę życia bezrobotnego 

oraz jego rodzinę. Jednym z pierwszych skutków utraty pracy jest obniżenie standardu życia rodziny. 

Sytuacja materialna osób dotkniętych bezrobociem zależy od ich standardu życia w czasie trwania 

zatrudnienia, a zwłaszcza od posiadanych dóbr trwałego użytku, oszczędności i długów. 

Formą bezrobocia jest również tzw. bezrobocie ukryte – jest to pozostawanie przez osoby 

gotowe do podjęcia pracy bez jakiejkolwiek pracy przy jednoczesnej bierności w jej poszukiwaniu. Są 

to najczęściej osoby długotrwale bezrobotne zniechęcone do dalszego poszukiwania pracy oraz do 

rejestrowania w urzędach pracy. Statystyka rynku pracy nie uwzględnia bezrobocia ukrytego, które 

formalnie zarejestrowane mogłoby wpłynąć na stopę bezrobocia. 

Wykres i tabela przedstawiają liczbę bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych oraz liczbę osób 

bezrobotnych z prawem do zasiłku w 2019r. w powiecie kędzierzyńsko- kozielskim: 

Status Ogółem Mężczyźni Kobiety 
 

Bezrobotni ogółem 
 

2 476 976 1 500 

Bezrobotni z prawem do 
zasiłku 

223 98  125 

Długotrwale bezrobotni 
 

 1 376 459 917 
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Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie- Koźlu liczba osób bezrobotnych na 

terenie gminy Pawłowiczki na dzień 31.12.201r. wyniosła 210 osób, w tym 134 kobiety.  

Bezrobocie rejestrowane w gminie Pawłowiczki wynosiło w 2019 roku 7,5% (10,4% wśród kobiet i 

5,0% wśród mężczyzn), a stopa bezrobocia wyniosła 7,9%. 

Wykres przedstawia wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej. Na tej podstawie 

można wywnioskować, że spada liczba osób bezrobotnych wśród osób korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej. 

 

 

Ważnym elementem rozwiązywania problemu bezrobocia jest aktywizacja osób bezrobotnych. 

Programy rynku pracy dzielą się na:  

1. programy pasywne- które obejmują zasiłki dla bezrobotnych.  
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2. programy aktywnego- które obejmują szkolenia, prace interwencyjne, staże, roboty 

publiczne, prace społeczno-użyteczne, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundację 

kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, organizacja poradnictwa indywidulanego, 

zajęć aktywizacyjnych i szkolenia w klubie pracy, organizowanie targów i giełdy pracy.  

Jednym z zadań gminy związanych z rozwiązywaniem problemu bezrobocia jest 

dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników po ukończeniu przez nich przygotowania zawodowego, zatrudnianie w ramach prac 

społecznie- użytecznych oraz robót interwencyjnych osób bezrobotnych. 

2.  Ubóstwo 
Zjawisko ubóstwa jest kolejnym ważnym problemem społecznym dostrzeganym  

w gminie Pawłowiczki. Za ubóstwo uznaje się stan, kiedy jednostce, czy grupie społecznej brakuje 

środków na zaspokojenie uznawanych za niezbędne potrzeb. Za potrzeby podstawowe, poza 

wyżywieniem, uznaje się: ubranie, mieszkanie, ochronę zdrowia, wykształcenie. Przepisy ustawy o 

pomocy społecznej definiują przesłankę ubóstwa jako sytuację, gdy dochód rodziny nie przekracza 

ustawowego kryterium dochodowego ( 528zł na osobę w rodzinie, 701zł na osobę samotnie 

gospodarującą).  

Ubóstwo jest zjawiskiem bardzo negatywnym, które wyraźnie oddziałuje na jakość i poziom 

życia, a przez to na zadowolenie społeczne. Niestety zjawisko to staje się coraz bardziej widoczne, ze 

względu na pogłębiające się dysproporcję w społeczeństwie. Ubóstwo jest zjawiskiem 

niebezpiecznym, ponieważ może powodować trwałe urazy psychiczne i długotrwałe skutki społeczne. 

Jednym z najważniejszych skutków ubóstwa jest fakt jego samodzielnej reprodukcji – ubodzy rodzą 

dzieci skazane na pozostawanie w tej sferze. Dlatego też forma pomocy dla osób ubogich powinna z 

jednej strony zabezpieczać ich byt, a z drugiej motywować ich do podjęcia starań zmiany swego życia. 

Osoby trwale ubogie cechuje poczucie bezradności, bezsilności oraz zepchnięcia na margines. Z 

powodu podejmowania prac dorywczych i potrzeby oszczędzania, takie osoby nie uczestniczą czynnie 

w życiu społecznym ani nie korzystają z dóbr kulturowych. Do grup szczególnie zagrożonych 

ubóstwem można zaliczyć rodziny, w których członkowie utrzymują się z niezarobkowych źródeł, 

innych niż renta czy emerytura. Utrwalanie się biedy powoduje zmianę stylu życia rodziny oraz 

przyczynia się do powstania wielu niekorzystnych zjawisk, jak: zaniedbania w opiece i wychowaniu, 

alkoholizm, przemoc w rodzinie, przestępczość. Ubóstwo staje się coraz istotniejszym problemem 

społecznym, o czym świadczy wzrastająca liczba rodzin kwalifikująca się do świadczeń z pomocy 

społecznej z tytułu ubóstwa.  

W 2019 roku ubóstwo jako powód udzielania pomocy i wsparcia dotyczył 97 rodzin, w 2018 

roku – 105, natomiast w 2017 roku 72 rodzin. Skala problemu ubóstwa w gminie Pawłowiczki jest 

zbliżona na przestrzeni kolejnych latach.  
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3.  Problemy osób starszych i samotnych 

Ważnym problemem społecznym, który w kolejnych latach będzie przybierał na znaczeniu 

jest problem ludzi starszych. W związku ze zmianami demograficznymi i procesem starzenia się 

społeczeństwa, konieczne będzie podejmowanie skutecznych działań zmierzających do rozwiązania 

najważniejszych problemów ludzi starszych. Starzenie ma ogromne znaczenie w sensie 

indywidualnym, społecznym, i ekonomicznym. Jeszcze niedawno starzenie postrzegane było, jako 

całkowita utrata zdrowia czy też niedołęstwo. Aktualnie często wysoka aktywność społeczna osób 

starszych, wskazuje na możliwości w zakresie dalszego kierowania własnym rozwojem. Zmiany 

postaw społecznych wobec starości przyczyniły się do wytyczenia nowych kierunków polityki 

społecznej, realizowanej wobec osób starszych. Zwłaszcza w kontekście prognoz demograficznych 

wskazujących, na stały procentowy wzrost osób w starszym wieku wśród populacji ludzkiej. Efektem 

tej zmiany jest przeniesienie akcentu ze sprawowania opieki nad tą grupą społeczną, na rzecz 

dostarczenia im takiej pomocy, która pozwoliłaby utrzymywać jak najdłużej aktywność społeczną. 

Podstawową ideą tak rozumianej pomocy jest wsparcie społeczne.  

Na terenie gminy Pawłowiczki widoczna jest tendencja wzrostu liczby osób wieku 

poprodukcyjnym. Wynika to przede wszystkim z ujemnego przyrostu naturalnego oraz rosnącej liczby 

zgonów. Uwzględniając powyższe dane konieczne jest podejmowanie odpowiednich działań 

ukierunkowanych na tą grupę społeczną. W pomoc osobom starszym, szczególnie tym wymagającym 

pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnacyjną włącza 

się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach. Usługi opiekuńcze oferowane przez 

Ośrodek, wykonywane są w miejscu zamieszkania osób samotnych, które ze względu na wiek lub 

choroby wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Od 2019r. w gminie Pawłowiczki 

realizowany jest program „Opieka 75+”, dzięki któremu możliwe jest zwiększenie liczby osób 

powyższej 75 r.ż., których można objąć wsparciem opiekunki w miejscu zamieszkania. 

Wykres i tabela poniżej przedstawiają liczbę osób korzystających z usług opiekuńczych, 

których zapotrzebowanie na tę formę pomocy z roku na rok wzrasta. 
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Dodatkowe wsparcie dla starszych oraz długotrwale chorych mieszkańców gminy 

Pawłowiczki świadczy Stacja Opieki „Caritas” oraz  Gabinet Rehabilitacyjny „Caritas”, których celem 

jest między innymi medyczna i pielęgnacyjna opieka nad ludźmi chorymi i starszymi w kooperacji z 

lekarzem, opieka paliatywna nad pacjentami w terminalnym okresie choroby, opieka nad rodzinami, 

prowadzenie gimnastyki i rehabilitacji ruchowej, wykonywanie masaży leczniczych oraz 

wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych. 

Znaczna część osób w wieku starszym mieszka samotnie i nie ma możliwości uzyskania 

pomocy ze strony najbliższej rodziny. Najczęściej osoby te utrzymują się z niewielkich emerytur lub 

rent rolniczych, które nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb takich jak zakup leków 

czy opału w okresie zimowym. Osoby te coraz częściej zgłaszają się do GOPS o udzielenie pomocy 

finansowej. Z obserwacji pracowników socjalnych wynika, że podstawowe potrzeby tych osób nie 
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zawsze są zaspokajane i wobec tego stanowią oni ukrytą, niezauważaną przez państwo grupę osób 

wymagających wsparcia.  

Osoby starsze, które wymagają całodobowej opieki kierowane są do domu pomocy 

społecznej. Jest to rozwiązanie ostateczne, kiedy wszystkie metody pracy środowiskowej okazują się 

niewystarczające. Starzenie się lokalnej społeczności powoduje zarówno wzrost liczby osób 

obejmowanych pomocą w domach pomocy społecznej, jak i wzrost wydatków na ten cel. Sytuację tę 

obrazuje tabela poniżej. 

Tabela przedstawia liczbę osób umieszczonych w domach pomocy społecznej oraz wydatki na ten cel 

w latach 2017-2019 

Rok 2017r. 2018r. 2019r. 

Liczba osób umieszczonych w domach pomocy 

społecznej 

13 osób 19 osób 19 osób 

Kwota wydatków 295 535 zł 405 404 zł 534 050zł 

 

Z pewnością można stwierdzić, że zapotrzebowanie na pomoc usługową, nadzorującą oraz ciągłą i 

kompleksową, w tym instytucjonalną wobec ludzi starszych będzie nieuchronnie rosnąć. Zmiany 

wynikające ze starzenia się ludności dotyczącą nie tylko społeczeństwa, ale także gospodarki i 

środowiska. 

4. Niepełnosprawność i długotrwała choroba 
 

Niepełnosprawność to wszelkie ograniczenia lub wynikające z tych ograniczeń brak zdolności 

wykonywania jakiejś czynności w sposób lub zakresie, który jest uważany za normalny dla człowieka. 

Osoba niepełnosprawna to człowiek niemogący samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić 

sobie możliwości normalnego życia indywidualnego lub społecznego wskutek wrodzonego lub 

nabytego upośledzenia sprawności psychicznych lub fizycznych. Niepełnosprawność jest problemem 

społecznym i nie ogranicza się do konkretnej osoby. Mówiąc o niepełnosprawności mamy na 

względzie relację między zdrowiem człowieka (uwzględniając jego wiek, płeć i wykształcenie), 

a społeczeństwem i środowiskiem, które go otacza. Osoby niepełnoprawne napotykają liczne 

przeszkody związane z samodzielnym funkcjonowaniem. Są to problemy w życiu codziennym, 

rodzinie, pracy, przybierające często postać barier architektonicznych, psychicznych, materialnych, 

prawnych czy społecznych. Często od stopnia niepełnosprawności zależy czy osoba osiągnie 

odpowiednie wykształcenie, uzyska zatrudnienie, zapewni sobie warunki do życia, dostęp do 

infrastruktury medycznej i rehabilitacyjnej, do systemu edukacji i kultury. Poza tym osoby 

niepełnosprawne zmagają się nadal z funkcjonującymi społeczeństwie barierami świadomościowymi 

w postaci bierności, niezrozumienia, niechęci i niewiedzy wobec nich samych. Problem 
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niepełnosprawności oraz długotrwałej lub ciężkiej choroby staje się kluczowym problemem 

społecznym nie tylko na poziomie lokalnym ale także ogólnokrajowym. 

Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 

dnia 2 kwietnia 1997r. Zapewnia ona prawo do niedyskryminacji stanowiąc, że nikt nie może być 

dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 

32 pkt 2). Ustawa zasadnicza nakłada też na władze publiczne obowiązek zapewnienia szczególnej 

opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym (art. 68), a także obowiązek pomocy tym osobom w 

zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej (art. 69)  Prawa 

osób niepełnosprawnych są też przedmiotem regulacji ONZ w formie deklaracji pod nazwą 

Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych. Zasady zostały przyjęte 

podczas 48 sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w dniu 20 grudnia 1993r. 

(Rezolucja 48/96). Chociaż zasady nie są prawnie wiążące, dokument podkreśla, że mogą stać się 

międzynarodowym prawem zwyczajowym, gdy zostaną uznane przez większość państw. 

Szczegółowemu uregulowaniu pomocy dla osób niepełnosprawnych w Polsce służy ustawa z dnia 27 

sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. Nr123, poz. 776 ze zm.). Ustawa wprowadziła trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, 

umiarkowany i lekki. W powiecie kędzierzyńsko- kozielskim funkcjonuje Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który na podstawie w/w ustawy  oraz w oparciu o 

rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydaje odpowiednio orzeczenia.  

Polityka społeczna powinna promować aktywne działania na wszystkich szczeblach życia 

społecznego oraz aktywnie wspierać wszelkie działania na rzecz równouprawnienia osób 

niepełnosprawnych, a także przeciwdziałać ich dyskryminacji i tworzyć mechanizmy wyrównujące ich 

szanse życiowe oraz warunki do korzystania z przysługujących im praw. 

W populacji niepełnosprawnych także w gminie Pawłowiczki znajduje się wiele osób, które 

doświadczają szczególnych barier i dyskryminacji. Osoby te narażone są na większe ryzyko 

wykluczenia i ogólnie rzecz biorąc mniej uczestniczą w życiu społecznym a przecież mają takie same 

prawa jak inni członkowie społeczeństwa a więc powinno się im zapewnić równy dostęp do opieki 

zdrowotnej, rehabilitacji, edukacji, zatrudnienia i integracji społecznej poprzez dostęp do środków 

transportu, obiektów budowlanych, informacji i komunikacji oraz udział w życiu publicznym i 

kulturalnym. Osoby niepełnosprawne z powodu poważnego i ogólnego obniżenia sprawności 

wymagają jednocześnie wysokiego poziomu wsparcia. Jakość ich życia w bardzo dużym stopniu 

zależy od dostępności odpowiednich i należytej jakości usług, odpowiadających potrzebom ich 

samych jak też ich rodzin. Przede wszystkim, ze względu na fakt, że osoby niepełnosprawne żyją w 

trudnych warunkach ekonomicznych powinny być objęte ochroną socjalną, która wyraża się w 

zabezpieczeniu społecznym, opiece i pomocy społecznej oraz usługach społecznych, które 

przyczyniają się do poprawy jakości ich życia. Osoby dotknięte niepełnosprawnością mają 
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ograniczoną możliwość korzystania z pomocy instytucjonalnej. W zależności od rodzaju i stopnia 

schorzenia, instytucje udzielają pomocy finansowej bądź poza finansowej. W 2019r. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki stałe dla 32 osób legitymujących się orzeczeniem o co najmniej 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i spełniających kryteria dochodowe określone  

w ustawie o pomocy społecznej. Wypłacono także świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, 

specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, zasiłki okresowe, zasiłki celowe i specjalne zasiłki 

celowe specjalne dla rodzin, w których występuje niepełnosprawność lub długotrwała choroba. GOPS 

realizował również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Niepełnosprawność jest czwartym najliczniejszym powodem kwalifikującym się do skorzystania z 

pomocy społecznej w gminie Pawłowiczki. 

5. Przemoc w rodzinie 

Przemocą w rodzinie określane jest każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, 

którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, 

wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny naruszające jego godność oraz 

podstawowe prawa i wolności, powodujące cierpienie i szkody. Podstawowym aktem prawnym, 

regulującym zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zasady postępowania 

wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie jest Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie . 

Trudno jednoznacznie określić skalę zjawiska przemocy w gminie Pawłowiczki z uwagi na 

fakt występowania przemocy ukrytej. Z doświadczenia pracowników pomocy i organizacji 

zajmujących się przemocą wynika, że statystyki nie odzwierciedlają wielkości zjawiska przemocy. 

Innymi ważnymi problemami gminy Pawłowiczki związanymi z przeciwdziałaniem przemocy 

domowej jest: 

- brak infrastruktury socjalnej dla ofiar przemocy, 

- zbyt mała współpraca interdyscyplinarna, 

-  niska świadomość społeczna, 

- funkcjonowanie stereotypów na temat przemocy. 

W gminie Pawłowiczki co 3 lata opracowywany jest Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie, którego celem jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie 

dostępności pomocy ofiarom przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz zwiększenie 

skuteczności działań korekcyjnych wobec sprawców przemocy. Za koordynację realizacji Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odpowiedzialny jest Zespół Interdyscyplinarny do 

spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Stanowi go grupa profesjonalistów (przedstawiciele GOPS w 

Pawłowiczkach, PCPR w Kędzierzynie-Koźlu, Dzielnicowi Rewiru Pawłowiczki, Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty, jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia, 
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kuratorów Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu), którzy współpracują ze sobą, aby nie powielać 

działań podejmowanych przez poszczególne instytucje i opracować możliwie najlepszą strategię 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy: realizacja 

działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, integrowanie i 

koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład zespołu, diagnozowanie problemu 

przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie 

mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w przypadku przemocy 

domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie, informacji o instytucjach, 

osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, zapewnienie osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie specjalistycznego poradnictwa oraz miejsc w ośrodkach wsparcia i 

interwencji kryzysowej. 

Do Zespołu Interdyscyplinarnego wpływają dotyczące podejrzenia występowania przemocy w 

rodzinie. Członkowie Zespołu i grup roboczych spotykają się na spotkaniach grup roboczych w trybie 

interwencyjnym celem niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych. Podejmowanie 

interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę 

„Niebieskiej Karty”. 

Tabela przestawia liczbę wszczętych procedur w związku z przemocą w rodzinie w latach 2018-2020 

Rok 2018 2019 30.09.2020 

Liczba procedur 10 9 12 

 
Tabela przestawia liczbę interwencji Policji w gminie Pawłowiczki w latach 2018-2020 

 2018r. 2019r. 30.09.2020r. 
Liczba interwencji domowych- ogółem 

 
41 39 36 

Liczba interwencji w ramach procedury Niebieska Karta 
 

15 10 9 

 
6. Alkoholizm i narkomania 
 

Ważnym problemem społecznym w gminie Pawłowiczki jest zjawisko uzależnienia od 

alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych. Obecnie spotyka się również inne 

typy uzależnień, szczególnie wśród dzieci i młodzieży jak: uzależnienie od komputera, gier 

komputerowych, czy też telefonu komórkowego. Uzależnienia jest to specyficzny stan organizmu 

człowieka oraz zmian w zachowaniu towarzyszącym zawężaniu się wachlarza umiejętności radzenia 

sobie w życiu wraz z pojawiającym się przymusem pomimo negatywnych konsekwencji 

wcześniejszego ulegania przymusowi robienia czegoś lub myślenia o czymś. Według Światowej 

Organizacji Zdrowia (WHO), uzależnienie to psychiczny i fizyczny stan wynikający z interakcji 

między żywym organizmem, a substancją chemiczną, (do których należą: alkohol, narkotyki, 
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nikotyna, leki), charakteryzujący się zmianami i innymi reakcjami takimi jak: konieczność 

przyjmowania danej substancji w sposób ciągły lub okresowy, w celu doświadczania jej wpływu na 

psychikę lub by uniknąć objawów towarzyszących brakowi substancji. Alkoholizm i  narkomania  

należą do poważnych problemów społecznych. Zjawiska te powodują szkody we wszystkich sferach 

życia człowieka, mając istotny wpływ zarówno na poczucie bezpieczeństwa społecznego, jak również 

na ogólny stan zdrowia oraz relacje rodzinne i międzyludzkie.  

Wśród różnego rodzaju uzależnień występujących wśród dorosłej ludności zamieszkującej 

gminę Pawłowiczki, najczęstszym problemem jest uzależnienie od alkoholu. Definiując problem 

alkoholizmu, przyjmuje się, że jest to całokształt problemów związanych ze spożywaniem napojów 

alkoholowych. Problem rozpatrywany jest w dwóch płaszczyznach: 

- jako choroba alkoholowa, 

- jako zagadnienie spożywania alkoholu akceptowane przez społeczeństwo. 

Alkoholizm był powodem objęcia wsparciem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Pawłowiczkach  w 2019r. 17 rodzin,. Należy tylko wspomnieć, że dane GOPS  nie odzwierciedlają w 

pełni skali tego zjawiska, które jest zdecydowanie większe z uwagi, na to że statystyki dotyczą jedynie 

klientów Ośrodka a nie wszystkich osób dotkniętych problemem uzależnienia. 

Aby skutecznie przeciwdziałać problemom uzależnień oraz eliminować ich niekorzystny 

wpływ na społeczeństwo, konieczne jest prowadzenie działań profilaktycznych i różnych form 

promocji zdrowego stylu życia. Ważną rolę w tym procesie odgrywa Gminna Komisja ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która realizuje szeroką działalność profilaktyczną oraz 

prowadzi postępowanie wobec osób nadużywających alkoholu.. Zadania Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  obejmują m.in.: motywowanie osób uzależnionych od 

alkoholu do podjęcia leczenia oraz kierowanie na badania przez biegłych psychiatrę i psychologa, 

podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się 

leczeniu w placówce uzależnienia od alkoholu. Komisja organizuje również wycieczki dla dzieci w 

czasie wakacji z pogadanką na temat uzależnień. Poza tym Komisja realizuje Gminny Program 

Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Założenia 

programu są realizowane w ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i 

edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci 

młodzieży poprzez programy profilaktyczne, szkolenia, warsztaty, koncerty i konkursy realizowane w 

szkołach. 

W ramach zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu w gminie Pawłowiczki funkcjonuje  Punkt konsultacyjny, który zapewnia 

wsparcie i pomocą psychospołeczną osobom uzależnionym i ich rodzinom, dostarcza informacji o 

możliwości podjęcia profesjonalnej terapii, motywuje do leczenia. Punkt ww. mieści się w Ośrodku 

Zdrowia w Pawłowiczkach i prowadzony jest przez psychologa, który pozostaje do dyspozycji 

mieszkańców 2 razy w miesiącu w godz. od 9.30 do 12.30. 
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7.  Problemy opiekuńczo- wychowawcze 

 
Bezradność wychowawczą i opiekuńczą, rozumieć można, jako poczucie braku sprawczości w 

sytuacjach wychowawczo – opiekuńczych. O bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

mówimy wówczas, kiedy rodziny nie posiadają wystarczających zasobów osobistych i zasobów 

systemu rodzinnego, by same mogły poradzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Uogólniając 

rodziny te charakteryzują się  niskim poziomem spójności, elastyczności i wytrzymałości w sytuacji 

kryzysu. Jest to jeden z powodów szukania wsparcia w pomocy społecznej. Znacząca część klientów 

GOPS w Pawłowiczkach stanowią rodziny z trudnościami opiekuńczo- wychowawczymi, rodziny 

niezdolne do stworzenia dzieciom podstawowych warunków bytowych i opiekuńczo- 

wychowawczych. Najpoważniejsze problemy niektórych rodzin wiążą się z sytuacją dzieci  

w rodzinach dysfunkcyjnych, czyli takich, które nie zaspokajają w niezbędnym zakresie materialnych, 

psychicznych i społecznych potrzeb swoich członków. W skrajnych przypadkach niezaradność 

rodziny w opiece i wychowaniu dzieci łączy się z innymi problemami, takimi jak: 

 uzależnienia, 

 przemoc domowa, 

 zaburzenia równowagi systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, 

 konflikty z prawem z powodu zachowań buntowniczych, agresji, łamania przez dzieci i 

młodzież panujących obyczajów, wartości i norm. 

W rodzinach, w których występują trudności opiekuńczo - wychowawcze, rodzicom brakuje wzorców 

komunikacji i stworzenia poczucia bezpieczeństwa, umiejętności tworzenia odpowiedniego klimatu 

życia rodzinnego, rozładowania napięć powstałych poza domem, a także obdarzania dzieci uwagą. 

Trudności opiekuńczo - wychowawcze występujące w rodzinie w stosunku do ogółu korzystających z 

pomocy społecznej były bardzo często powodem objęcia ich pomocą. Specyfika środowiska klientów 

GOPS w Pawłowiczkach, w którym znaczna część osób kończy edukację na poziomie szkoły 

podstawowej, borykającego się z problemem długotrwałego bezrobocia i związanymi z tym faktem 

trudnościami natury materialnej sprawia, że zjawisko bezradności w sprawach opiekuńczo  

- wychowawczych w tych rodzinach pojawia się dosyć często. W 2019r. GOPS udzielił pomocy 

finansowej i materialnej dla 18 rodzin, w których jednym z powodów przyznania świadczenia była 

bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.  

Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczej przez gminę wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dnia 9 

czerwca 2011 roku. W Gminie Pawłowiczki obowiązek ten jest realizowany w oparciu o Gminny 

Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. 

Praca z rodzinami jest procesem złożonym i długotrwałym. Efekty pracy z rodzinami w 

przeważającym stopniu zależą od aktywności rodzin, otwarcia na otrzymywane wsparcie, chęci 

wprowadzenia w swoim życiu zmian. Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 
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funkcji opiekuńczo wychowawczych jak również w prowadzeniu gospodarstwa domowego Gmina 

Pawłowiczki realizuje podejmując działania polegające na zapobieganiu powstania sytuacji 

kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywanie już istniejących, w szczególności 

poprzez: 

1) systematyczne monitorowanie rodzin zagrożonych kryzysem przez pracowników socjalnych, 

asystenta rodziny, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz przedstawicieli innych 

zawodów kontaktujących się z rodziną, w tym lekarzy i pielęgniarek świadczących usługi medyczne 

mieszkańcom, psychologów, pedagogów,  

2) zapewnienie poradnictwa specjalistycznego w  poradni pedagogiczno - psychologicznej  

3) zatrudnienie asystenta rodziny w celu aktywnego wspierania rodziny wychowującej dzieci poprzez: 

- zapobieganie sytuacjom oddzielania dzieci od rodziny,  

- pomoc w odzyskaniu dzieci przez rodzinę,  

- pomoc w przywracaniu funkcji opiekuńczo -wychowawczych ról w rodzinie,  

- współpraca z instytucjami sprawującymi pieczę nad rodziną. 

Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 

wychowawczych jak również trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego Gmina Pawłowiczki 

realizuje poprzez zatrudnienie asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Pawłowiczkach. Praca asystenta rodziny prowadzona jest w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu 

wskazanym przez rodzinę. Celem asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego 

poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej prawidłowe pełnienie funkcji opiekuńczo – 

wychowawczej, zapobieganie sytuacjom oddzielania dzieci od rodziny, niesieniu pomocy w 

odzyskaniu dzieci przez rodzinę, przywracaniu funkcji opiekuńczo -wychowawczych ról w rodzinie, 

oraz prowadzeniem współpracy z instytucjami sprawującymi pieczę nad rodziną. 

Zadaniem asystentów jest wspieranie rodzin niezaradnych życiowo, dotkniętych ubóstwem, 

bezrobociem, uzależnieniami, którym grozi zabranie dzieci. Powierzając asystentowi rodziny pracę z 

daną rodziną, uwzględnia się przede wszystkim zakres pomocy, jaka powinna być udzielona rodzinie. 

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę 

do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną.   

Tabela przedstawia liczbę rodzin i dzieci objętych wsparciem asystenta rodziny w latach 2017-2019 

Rok 2017 2018 2018 

Liczba rodzin 14 15 10 

Liczba dzieci 39 37 27 

 

Bezradność występować może także w kwestii prowadzenia gospodarstwa domowego – 

problem z zapewnieniem żywności, odzieży, mieszkania itp. Bezradności tej nie należy jednak mylić z 

problemem posiadania przez rodzinę niewystarczających środków finansowych na zabezpieczenie 
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tych potrzeb. O bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego powinno mówić się w 

odniesieniu do rodzin, które posiadają wystarczające środki finansowe na zabezpieczenie 

podstawowych potrzeb, lecz środkami tymi dysponują w nieodpowiedni sposób. Problem ten w 

przeciwieństwie do problemów opiekuńczo-wychowawczych może dotyczyć zarówno rodzin jak i 

osób samotnych.  
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III. Pomoc społeczna w gminie.  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach 

 
 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną organizują 

organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, 

wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz 

wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Organy te realizując zadania pomocy 

społecznej współpracują, na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, 

związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

Zadania z zakresu pomocy społecznej, leżące w kompetencji gminy realizowane są za 

pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach. GOPS jest wyodrębnioną, 

samodzielną jednostką budżetową i organizacją powołaną na podstawie Uchwały nr XI/41.90 Gminnej 

Rady Narodowej w Pawłowiczkach z dnia 30.04.1990r. w celu realizacji zadań z zakresu pomocy 

społecznej. Ośrodek świadcząc pomoc społeczną winien realizować jej podstawowy cel, którym jest 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w 

stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Jego działania powinny 

zmierzać do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej lub jej 

przedstawiciela ustawowego, bądź innych osób, za zgodą zainteresowanego lub przedstawiciela 

ustawowego. Natomiast diagnozowanie spraw odbywa się w oparciu o wywiad środowiskowy,   a  

decyzje w sprawach świadczeń wydawane są w pisemnej formie.  

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej powody pomocy, której udziela ośrodek są 

następujące: 

 Ubóstwo. 

 Sieroctwo.  

 Bezdomność. 

 Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności. 

 Bezrobocie. 

 Niepełnosprawność. 

 Ciężka lub długotrwała choroba. 

 Przemoc w rodzinie. 
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 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. 

 Alkoholizm. 

 Narkomania. 

 Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego. 

 Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-

wychowawcze. 

 Klęska żywiołowa. 

 Klęska ekologiczna. 

 Trudności w integracji uchodźców. 

 Zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa. 

 Do obowiązków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach należy: 

-  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. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach wykonuje swoje zadania w 

szczególności w zakresie: 

1. Pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej z 

uwzględnieniem podziału na następujące typy zadań: 

a) Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, 

b)  Zadania własne gminy, 

c) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

2. Dodatków mieszkaniowych, zgodnie ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach 

mieszkaniowych, które jest realizowane jako zadanie własne gminy; 

3. Świadczeń rodzinnych, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 

rodzinnych, które jest wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej; 

4. Świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów, które jest wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej; 

5. Zasiłków dla opiekunów, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów, które jest wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji 

rządowej; 

6. Jednorazowe świadczenie zgodnie z ustawą dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w 

ciąży i rodzin „Za życiem”, które jest wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej; 
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7. Świadczeń wychowawczych, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w 

wychowaniu dzieci, które jest wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji 

rządowej; 

8. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które jest realizowane jako zadanie własne gminy; 

9. Wsparcia rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, które jest realizowane jako zadanie własne gminy; 

10. Karty dużej rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, które 

jest wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej; 

11. Jednorazowe świadczenie „Dobry Start” zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 30 maja 2018r. w 

sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, które jest 

wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej; 

12. Dodatek energetyczny na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, 

które jest wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 

 

2. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia w gminie Pawłowiczki. 

Przyczyny kwalifikujące do świadczeń z pomocy społecznej. 

Najczęstszymi przyczynami kwalifikującymi do świadczeń z pomocy społecznej  

w gminie Pawłowiczki są niezmiennie od kilku lat ubóstwo, które jest głównie spowodowane 

bezrobociem, kolejne powody to: długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach 

opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz  alkoholizm. Najczęściej 

w systemie pomocy społecznej mamy do czynienia z osobami oraz rodzinami wieloproblemowymi, 

(takimi, które korzystają ze wsparcia z kilku powodów).  

Odbiorcy systemu wsparcia to przede wszystkim mieszkańcy w wieku produkcyjnym, którzy 

z  różnych powodów nie pozostają w zatrudnieniu. Przyczyny korzystania z pomocy społecznej nie 

ulegają większym zmianom, zwiększyła się również liczba osób długotrwale korzystających ze 

świadczeń. Z analizy danych wynika, że spada liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej 

Ośrodka, zwłaszcza rodzin z dziećmi. Wśród odbiorców systemu pomocy społecznej powyżej 18. 

roku życia, większość beneficjentów nie pracuje lub pracuje dorywczo, a tylko nieliczni pozostają na 

emeryturze lub zasiłku dla bezrobotnych. 

W gminie Pawłowiczki wskaźnik deprywacji lokalnej pozostaje na niskim poziomie,  liczba 

osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej  ( 161) w przeliczeniu na liczbę mieszkańców 

(7 547) jest niska.  Wskazana liczba korzystających nie w pełni może obrazować skalę lokalnego 

ubóstwa, należy jednak zwrócić uwagę, że dane odzwierciedlają jedynie sytuację osób korzystających 

z systemu pomocy. Osoby korzystające z pomocy społecznej gminie Pawłowiczki stanowią 2,13% 

ogółu ludności gminy. 
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Statystyki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach obrazują powody przyznawania 

pomocy oraz charakter rodzin, którym udzielono wsparcia w latach 2017-2019. 

Tabela przedstawia powody przyznawania pomocy w talach 2017-2019 

 
Powody przyznawania pomocy 

 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Ubóstwo 135 105 97 

Sieroctwo 0 0 0 

Bezdomność 7 7 4 

Bezrobocie 123 101 87 

Niepełnosprawność 76 79 67 

Długotrwała lub ciężka choroba 103 104 82 

Przemoc w rodzinie 3 4 3 

Potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 0 

Potrzeby ochrony macierzyństwa 26 22 9 

Bezradność w sprawach opiekuńczo- 
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 
wielodzietnych 

 

 

18 

 

 

21 

 

 

18 

 

Trudności w integracji cudzoziemców 0 0 0 

Trudności w przystosowaniu się do życia po 
opuszczeniu zakładu karnego 

3 3 4 

Alkoholizm lub narkomania 24 22 18 

Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa 2 0 7 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 1 0 5 

 

ŁĄCZNIE 

 

521 

 

468 

 

401 

 
Tabela przedstawia typy rodzin objętych pomocą GOPS za 2017-2019 

Typ rodziny 2017 2018 2019 

Rodziny ogółem 188 177 161 

W tym rodziny z dziećmi 52 44 30 

W tym rodziny niepełne 18 16 14 

Rodziny emerytów i rencistów 44 45 44 
 

 

Tabela przestawia liczbę, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej w podziale na wiek i 
płeć w latach 2018- 2019r. z prognozą na 2020r. Dane pozyskano z Oceny Zasobów Pomocy 
Społecznej za 2019r. 
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3. Działania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez GOPS w 
Pawłowiczkach. 

3.1. Praca socjalna 

Bardzo ważne i istotne miejsce w ustawie o pomocy społecznej odgrywa praca socjalna, która 

jest zadaniem obligatoryjnym gminy. Praca socjalna to działalność profesjonalna. To zespół 

powiązanych ze sobą i umiejętnie zaplanowanych działań prowadzonych przez wykształconych 

pracowników socjalnych we współpracy z osobą wspieraną. To mechanizm polityki społecznej 

służący rozwiązywaniu problemów społecznych, zapobieganiu ich natężeniu oraz aktywizowaniu 

jednostek i grup do samopomocy. To działalność profesjonalna polegająca na udzielaniu pomocy 

jednostkom, grupom lub społecznościom we wzbogacaniu lub odbudowywaniu ich zdolności 

społecznego funkcjonowania oraz na tworzeniu sprzyjających warunków społecznych. Celem pracy 

socjalnej jest pomoc w nauczeniu się samodzielności.  
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Pracownik socjalny podejmuje szereg działań w ramach pracy socjalnej na rzecz zapewnienia 

godziwych warunków mieszkaniowych, poprawy stanu zdrowia klienta, zapewnienia opieki osobom 

starszym i niepełnosprawnym, poprawy funkcjonowania rodziny, poprawy funkcjonowania osób 

zaburzonych psychicznie, poprawy funkcjonowania osób i rodzin z problemem alkoholowym, na 

rzecz rozwiązywania problemu bezrobocia, na rzecz zapewnienia /uzyskania niezbędnych środków 

materialnych. Praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pawłowiczkach polega w szczególności na: 

 zapewnianiu uzyskiwania niezbędnych środków materialnych, 

 zapewnianiu godziwych warunków mieszkaniowych, 

 rozwiązywaniu problemu bezrobocia, 

 poprawie stanu zdrowia klienta, 

 zapewnianiu opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, 

 wskazywaniu uprawnień osób niepełnosprawnych, 

 wspieraniu i pomaganiu we właściwym rozwoju psychospołecznym dzieci  

i młodzieży, 

 poprawianiu funkcjonowania rodziny, 

 poprawianiu funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie, 

 poprawianiu funkcjonowania osób i rodzin z problemem alkoholowym. 

Tabela przedstawia wskaźnik pracy socjalnej w 2019r. 

 2017r. 2018r. 2019r. 

Wskaźnik pracy socjalnej 44,39% 47,98% 44,65% 

Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie 187 173 159 

Praca socjalna ogółem 83 83 71 

 

Tabela poniżej przedstawia liczbę rodzin objętych pracą socjalną w stosunku do liczby mieszkańców 

gminy w 2019r. 

 

3.2 Zadanie własne i zlecone 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach realizuje zadania własne i zlecone z 
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zakresu administracji rządowej w ramach polityki społecznej.  

Do zadań własnych gminy wskazanych w ustawie o pomocy społecznej należy m.in.: 

1. umieszczenie i pokrycie kosztów utrzymania osoby w domu pomocy społecznej wymagającej 

opieki całodobowej z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie 

funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług 

opiekuńczych, 

2. realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez działania Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pawłowiczkach, 

3. opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy 

społecznej, 

4. wypłata zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe. 

GOPS w Pawłowiczkach udziela potrzebującym pomocy rzeczowej. Formą udzielonej pomocy są 

rzeczy darowane, używane lecz w dobrym stanie m.in. meble, sprzęt AGD, odzież, obuwie, pościel, 

małe sprzęty codziennego użytku np. wózki dziecięce, wanienki dla niemowlaków, zabawki itp. 

Pomoc udzielana jest bezpośrednio zainteresowanym osobom potrzebującym. 

4. wypłata zasiłków stałych z powodu wieku lub niepełnosprawności, 

5. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, 

6. świadczenie usług opiekuńczych u osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych, wymagających 

pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki. Usługi opiekuńcze obejmują 

pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości 

zapewnienie kontaktu z otoczeniem. 

Od 2019r. gmina przystąpiła do programu „Opieka 75+”, dzięki któremu może zwiększyć 

świadczenie usług opiekuńczych wśród osób w wieku powyżej 75 r.ż. Ponadto również 2019r. gmina 

przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego „Nie- Sami- Dzielni II”, dzięki któremu została 

zwiększona kadra Ośrodka na stanowisku opiekuna w wymiarze 1 etatu. 

7. zapewnienie gorącego posiłku lub przyznanie pomocy na zakup żywności 

Zadanie to jest realizowane zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata  2019 - 2023. Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży 

oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i 

samotnych poprzez udzielenie pomocy w formie posiłku lub pomocy finansowej na zakup posiłku lub 

żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, jeżeli dochód nie 

przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej.  

Do zadań zleconych gminy wskazanych w ustawie o pomocy społecznej należy m.in.: 

1. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w wysokości ustalonej przez sąd dla opiekuna 

osoby ubezwłasnowolnionej, 

2. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
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3. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską 

żywiołową lub ekologiczną 

 Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach realizuje zadania w ramach 

innych delegacji ustawowych. Wśród nich można wyliczyć zadania własne i zlecone: 

1. zadania własne: 

- dodatki mieszkaniowe stanowią formę pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć wydatków 

związanych z utrzymaniem mieszkania, 

- udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty. Pomoc ta ma umożliwić pokonywanie 

barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 

- zatrudnianie asystenta rodziny którego zadaniem jest praca z rodziną w zakresie właściwego 

sprawowania funkcji opiekuńczo-wychowawczej nad dziećmi, właściwego prowadzenia gospodarstwa 

domowego, poprawy  funkcjonowania rodziny. Na realizację tego zadania gmina pozyskuje środki z 

Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej9 finansowanego ze środków budżetu 

państwa. 

- pokrywanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej 

2. zadania zlecone 

- przyznanie i wypłata dodatku energetycznego reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 

energetyczne dla odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, jest to osoba, której przyznano dodatek 

mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,  

- na podstawie art. 7 ust.2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych należy wydawanie decyzji potwierdzających prawo do 

świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium 

dochodowe, 

- realizacja programu Karta Dużej Rodziny adresowanego do członków rodziny wielodzietnej, bez 

względu na jej dochód.  

4. Realizacja zadań zleconych przez GOPS w Pawłowiczkach 
 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach realizuje zadania zlecone ze środków 

budżetu państwa. 

4.1.Świadczenia wychowawcze 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z 

wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka do dnia 

ukończenia przez dziecko 18 r.ż. w wysokości 500zł na dziecko. 

4.2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
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ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

Świadczenia rodzinne obejmują: 

-zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad 

dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, 

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscowością zamieszkania, 

- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy, 

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

- świadczenie rodzicielskie. 

Wśród świadczeń na rzecz rodzin z niepełnosprawnościami można wyróżnić: 

- zasiłek dla opiekuna, 

- jednorazowe świadczenie „Za życiem” przysługuje z tytułu urodzenia dziecka, u którego 

zdiagnozowano ciężkie nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, 

które powstały w okresie prenatalnym lub w czasie porodu. 

4.3. Fundusz alimentacyjny 

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów na 

podstawie tytułu wykonawczego, środkami z budżetu państwa oraz działania podejmowane wobec 

dłużników alimentacyjnych: 

4.4.Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne 

Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne przyznawane są osobom, którym 

przyznano prawo do świadczeń pielęgnacyjnych.  

4.5 Świadczenie „Dobry Start” 

Jest to świadczenia jednorazowe dla dzieci i młodzieży na pokrycie kosztów związanych z 

rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł  wypłacane zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 30 

maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.  

W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków finansowych jakie samorząd przeznacza na 

realizację zadań z zakresu polityki społecznej, które z roku na rok są coraz większe z uwagi na 

zmieniające się potrzeby społeczne spowodowane negatywnymi zmianami demograficznymi. 
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CZĘŚĆ STRATEGICZNA 
 
 
 
I. Ocena i oczekiwania mieszkańców wobec problemów 
społecznych gminy- analiza ankiet 
 

Na potrzebę kreowania danej Strategii została opracowana ankieta w celu poznania  poglądu 

mieszkańców Gminy Pawłowiczki w obszarze problemów społecznych ich gminy. Niniejszy 

kwestionariusz ankiet został udostępniony lokalnemu społeczeństwu, zarówno w formie 

elektronicznej, jak i papierowej oraz rozkolportowany w różnych jednostkach użytku publicznego, aby 

móc udostępnić udział w ankietowaniu jak najszerszej lokalnej grupie ludzi. Analiza otrzymanych 

wyników umożliwiła dopełnienie wyników analizy SWOT oraz wiarygodniejsze określenie celów i 

wyznaczenie działań skierowanych na efektowne zminimalizowanie występujących problemów 

społecznych, z którymi zmagają się mieszkańcy Gminy Pawłowiczki. 

W ankiecie wzięło udział 43 osoby z podziałem na 77% kobiet i 23% mężczyzn. Ankietowani  

w 9% są w przedziale wiekowym 18-30 lat, 84% ogółu 31-60 lat, 7% powyżej 61 roku życia.  

Sposób postrzegania i radzenia sobie z problemami społecznymi jest uwarunkowane świadomością 

ich istnienia, dlatego też zostało zdiagnozowane pytanie w zakresie wyksztalcenia. Wykształcenie 

wyższe posiada 51% spośród osób, które wypełniły ankietę, 34% ukończyło szkołę średnią , 9% 

posiada pomaturalne, natomiast 6% podstawowe. Już na poziomie aktywności zawodowej zaczyna 

kształtować się hierarchia problemów społecznych osób / rodzin, które się z nimi zmagają. Wśród 

grupy respondentów 79% jest pracownikami, 9% prowadzi samodzielną działalność gospodarczą, 

5% to rolnicy,5% nie posiada zatrudnia, jako emeryt / rencista  zadeklarowano się 2% ogółu. 

Po zanalizowaniu lokalnego społeczeństwa pod względem ogólnie przyjętych podziałów 

analizie zostały poddane poszczególne obszary życia społecznego. 

Obszar problemów społecznych  

W pytaniu „Jakie problemy społeczne występują najczęściej na terenie Gminy Pawłowiczki?”  

spośród wszystkich osób wypełniających kwestionariusz danej ankiety 25% ogółu stwierdziło, że 

największym problemem lokalnej społeczności są problemy osób starszych, 25%  uzależnienia, 17% 

problemy opiekuńczo- wychowawcze, 13% bezrobocie, 10% niepełnosprawność i długotrwała 

choroba, 9% przemoc w rodzinie, 1% ubóstwo. 

W pytaniu „Czy na terenie Gminy Pawłowiczki mieszkają rodziny ubogie?”  ankietowani  

odpowiedzieli, że: znają niewiele takich rodzin lub  tylko słyszeli o takich rodzinach. 1/3 

ankietowanych odpowiedziała, że zna wiele takich rodzin,  a 1/5 nie słyszała o takich rodzinach. 
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W pytaniu „Jakie są przyczyny popadania w ubóstwo?” ankietowani najczęściej udzieli następujących 

odpowiedzi: niechęć do pracy, uzależnienia,  dziedziczenie ubóstwa, brak pracy, brak wykształcenia , 

niepełnosprawność,  wielodzietność. Wśród innych przyczyn ubóstwa wskazywano na problemy z 

dojazdem do pracy lub choroby. 

Obszar osób niepełnosprawnych   

Na pytanie „Jakich problemów najczęściej doświadczają osoby niepełnosprawne?” badani 

respondenci najczęściej odpowiadali: utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych,  brak ofert 

pracy, brak ofert spędzania czasu wolnego, bariery architektoniczne,  problemy finansowe, problemy 

natury psychologicznej/ psychicznej, brak akceptacji w środowisku. 

Ankietowani wskazywali „Jakie działania ułatwiłyby osobom niepełnosprawnym pełniejszy udział w 

życiu społecznym na ternie Gminy Pawłowiczki?” Najczęściej pojawiały się odpowiedzi: zapewnienie 

większego dostępu do usług opiekuńczych i likwidacja barier architektonicznych utworzenie 

bezpłatnego punktu wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego. Wśród innych działań wspomagających 

wskazano: działalność wolontariatu, utworzenie domu dziennego pobytu. 

Obszar osób starszych  

Na pytanie „Jakich problemów najczęściej doświadczają osoby starsze?” na pierwszym miejscu 

znalazła się samotność, następnie brak odpowiedniej opieki medycznej, problemy finansowe, brak 

ofert spędzania czasu wolnego, brak opieki ze strony rodziny. Wśród innych problemów osób 

starszych wskazano na wyjazd dzieci zagranicę. 

„Jakie działania umożliwiłyby osobom starszym pełniejszy udział w życiu społecznym na terenie 

Gminy Pawłowiczki? Wskazywano: zwiększenie dostępu do opieki medycznej, rehabilitacji, 

utworzenie domu dziennego pobytu, zapewnienie usług opiekuńczych, organizowanie imprez dla 

seniorów, uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby osób starszych. Wśród innych działań 

wspomagających wskazano ponownie: działalność wolontariatu. 

Obszar bezrobocia 

Ankietowani wskazali „Jakie są ich zdaniem główne powody bezrobocia w Gminie Pawłowiczki?”: 

niechęć do podjęcia pracy, uzależnienia, trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy, brak możliwości 

zapewnienia opieki nad dziećmi. Wśród innych przyczyn bezrobocia wskazywano na problemy z 

dojazdem do pracy oraz prawo do świadczeń wychowawczych ( 500+). 

Według badanych: „ kroki należałoby podjąć w celu poprawy sytuacji osób bezrobotnych w Gminie 

Pawłowiczki” należą w pierwszej kolejności: organizowanie prac społecznie- użytecznych i robót 

interwencyjnych, aktywizacja społeczno- zawodowa dla osób bezrobotnych, współpraca z 

Powiatowym Urzędem Pracy w Kędzierzynie- Koźlu, korzystne warunki do założenia własnej 

działalności gospodarczej, inne jak: lepszy dojazd do miejsc pracy, zapewnienie opieki nad dziećmi w 

żłobku. 
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Obszar bezpieczeństwa 

Mieszkańcy gminy Pawłowiczki odpowiadali również na pytanie „czy czują się bezpiecznie w miejscu 

zamieszkania?” Zdecydowana większość odpowiedziała, że czuje się bezpiecznie ( tak, raczej tak). 

Tylko kilku respondentów udzieliło odpowiedzi raczej nie. 

Respondenci wskazali,  „jakie są przyczyny braku bezpieczeństwa”: brak patroli policji, słabe 

oświetlenie, zagrożenia na drodze. 

Obszar przemocy domowej 

Na pytanie: „Czy w Pana/i najbliższym otoczeniu występuje zjawisko przemocy w rodzinie?” 

najczęściej podała odpowiedź: tylko słyszałem/łam o takich rodzinach, pozostali: nie słyszeli o takich 

rodzinach, znają niewiele takich rodzin, znają wiele takich rodzin.  

Ankietowani wskazali „jakie są  przyczyny przemocy domowej”: uzależnienia występujące w rodzinie, 

wzorce pokoleniowe przemocy, nieumiejętność radzenia sobie z problemami wychowawczymi, 

zazdrość, brak pracy. 

Na pytanie „jakie działania byłyby najskuteczniejsze wobec ofiar przemocy w rodzinie” udzielono 

następujących odpowiedzi:  zwiększenie dostępności poradnictwa prawnego i psychologicznego, 

uczestnictwo w grupach wsparcia/ terapeutycznych, rozpowszechnianie informacji o instytucjach 

udzielających pomocy, organizowanie ogólnodostępnych akcji społecznych. Wskazano również 

natychmiastowe odseparowanie sprawcy przemocy. 

Wskazano „Jakie działania byłyby najskuteczniejsze wobec sprawców przemocy w rodzinie?”:  

izolowanie sprawców przemocy np. izba wytrzeźwień, kierowanie wniosków do sądu ws. 

obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu, szybka interwencja policji i wdrożenie 

procedury Niebieska Karta, kierowanie i motywowanie sprawców do udziału w programach 

korekcyjno- edukacyjnych. 

Obszar uzależnień (alkoholizm, narkomania) 

Na pytanie: „Jaka jest skala problemu uzależnień na terenie Gminy Pawłowiczki?” ankietowani 

udzielili najczęściej odpowiedzi: średnia bądź trudno powiedzieć, tylko kilka osób odpowiedziało, że 

wysoka, a 1 osoba, że niska. 

Ankietowani wskazali „Jakie są przyczyny występowania uzależnień?”: utrwalone wzorce kulturowe/ 

pokoleniowe, rozpad rodziny, niedostosowanie społeczne, bezrobocie, stres, samotność. 

Obszar problemów dzieci i  młodzieży 

Za najważniejsze problemy dzieci i młodzieży na terenie Gminy Pawłowiczki ankietowani wskazali: 

uzależnienie od komputera/ gier/ internetu,  brak ofert spędzania czasu wolnego, brak wsparcia i 

kontroli rodziców, brak pozytywnych wzorców, autorytetów, papierosy/ e-papierosy, dopalacze/ 

narkotyki, przemoc domowa, leki. 

Wśród działań, jakie należy prowadzić w rodzinach zmagających się z problemami opiekuńczo- 

wychowawczymi wskazano: prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie świetlic opiekuńczo-
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wychowawczych, szersza oferta spędzania czasu wolnego dla rodzin,  wsparcie asystenta rodziny, 

pomoc rodzin wspierających. 

Na podstawie przeprowadzonej ankiety można wskazać przyczyn, skutki oraz powiązania pomiędzy 

poszczególnymi problemami. Zdaniem ankietowanych przyczyną ubóstwa jest bezrobocie 

uzależnienia oraz dziedziczenie ubóstwa. Bezrobocie wynika z niechęci do pracy i uzależnień, czyli od 

czynników indywidualnych a dalej od czynników zewnętrznych jak brak możliwości zapewnienia 

opieki nad dziećmi, trudnej sytuacji na rynku pracy, czy kłopotów z dojazdem. Jednoznaczne jest 

wskazanie na wzorce pokoleniowe bezrobocia, uzależnień, przemocy w rodzinie, a dalej 

nieumiejętności opiekuńczo- wychowawczych. Wszystko to stanowi tzw. zaklęty krąg, gdzie jeden 

problem przyczynia się do powstawania kolejnego.  

 
II. Analiza SWOT- podsumowanie 
 

Jedną z najczęściej stosowanych metod analizy strategicznej jest analiza SWOT (z ang. 

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), która poprzez scalenie otoczenia zewnętrznego i 

wewnętrznego danej jednostki umożliwia wyznaczenie dla niej celów strategicznych. Polega ona na: 

 analizie mocnych i słabych stron na podstawie diagnozy obecnego stanu badanej  jednostki,  

 prognozowaniu szans i zagrożeń analizując elementy środowiska zewnętrznego. 

Pierwszą składową analizy SWOT jest określenie mocnych stron (Strengths) oceniając 

istniejące zasoby Gminy Pawłowiczki. Należy przez to rozumieć wskazanie tych zasobów gminy, 

które ją pozytywnie wyróżniają i czynią atrakcyjniejszą od pozostałych gmin i które należy 

kontynuować oraz umacniać. W otoczeniu wewnętrznym badanej organizacji należy uwzględnić 

równie istotne jej słabe strony (Weaknesses), wobec których powinny być wystosowane działania 

minimalizujące ich negatywny wpływ w tym otoczeniu, a tym samym są szkodzące mocnym stronom. 

Na funkcjonalność gminy ma wpływ pośredni lub bezpośredni polityka powiatu, województwa oraz 

państwa, które tworzą również jej otoczenie zewnętrzne. Dlatego analiza SWOT uwzględnia jego 

pozytywne i negatywne oddziaływanie na działalność gminy. Jako pozytywne działania, czyli szanse  

(Weaknesses) należy rozumieć zjawiska i tendencje, które poprzez właściwe ich zastosowanie 

korzystnie wpłyną na pracę gminy dla jej mieszkańców. Poprzez prawidłowe zidentyfikowanie 

zagrożeń, czyli zjawisk negatywnych, barier hamujących rozwój i prawidłowe funkcjonowanie Gminy 

Pawłowiczki zostanie zwiększona siła wpływu szans. 

Zderzenie ze sobą czynników ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego gminy, które mają 

obecny i przyszły wpływ na  pozycję badanej jednostki umożliwia stworzenie Strategii. Co więcej jest 

on ukierunkowany na wydobycie potencjału i zwiększenia efektywności działania badanej jednostki 

organizacyjnej kosztem ograniczenia lub zaprzestania wpływu tych czynników, które jej szkodzą. 

Opracowanie analizy SWOT jest istotnym etapem procesu planowania strategicznego. Stanowi punkt 

wyjściowy dla określenia celów strategicznych oraz projektów socjalnych. 



 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pawłowiczki na lata 2021-2026 

40 
 

Zastosowanie metody analizy SWOT pozwala na w miarę przejrzyste wyodrębnienie 

kluczowych czynników mających wpływ na rozwój sfery społecznej. W metodzie tej wykazuje się 

czynniki wewnętrzne, tj. silne i słabe strony naszej gminy jako badanego podmiotu oraz czynniki 

zewnętrzne, tj. szanse i zagrożenia tkwiące w otoczeniu gminy. W zasadzie nie można bezpośrednio 

planować z poziomu władz lokalnych wszystkich kierunków działań w polityce społecznej z uwagi na 

silny związek tej sfery z polityką centralną państwa, ale uwzględniać należy czynniki stymulujące do 

rozwiązywania problemów społecznych na jego terenie. Dlatego jako mocną stronę uwzględniono 

zainteresowanie naszych władz promowaniem polityki społecznej w skali gminy. Ponadto zwrócono 

się do mieszkańców gminy Pawłowiczki za pomocą badania ankietowego o wskazanie mocnych i 

słabych stron oraz zagrożeń i szans dla gminy Pawłowiczki. 

Poniższa analiza SWOT prezentuje mocne i słabe strony oraz zagrożenia i szanse dla Gminy 

Pawłowiczki: 

 

MOCNE STRONY 

 

SŁABE STRONY 

 Wykwalifikowana kadra Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach. 

 Bardzo dobra znajomość środowiska 

lokalnego przez pracowników Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Pawłowiczkach 

 Świadczenia i programy realizowane przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Pawłowiczkach. 

 Skuteczne zajmowanie się szeroko rozumianą 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych, w tym także interwencją i 

pomocą rodzinom, w których dochodzi do 

przemocy. 

 Gminna Biblioteka Publiczna służąca 

zaspakajaniu i rozwijaniu potrzeb 

czytelniczych społeczeństwa oraz 

upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. 

 Dostępność do programów i środków 

finansowych ukierunkowanych na aktywizację 

zawodową osób bezrobotnych oraz na rzecz 

promocji zatrudnienia. 

 Niedostateczna ilość środków finansowych na 

pomoc i wsparcie dziecka i rodziny. 

 Bariery architektoniczne utrudniające 

funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. 

 Ubóstwo utrudniające egzystencje i 

zaspokajanie podstawowych potrzeb 

życiowych. 

 Brak lekarzy specjalistów i pracowników 

medycznych. 

 Niewystarczająca profilaktyka zdrowotna u 

dzieci i dorosłych. 

 Niewystarczająca oferta pozaszkolna. Brak 

klubów i miejsc spotkań dla młodzieży.  

 Brak organizacji charytatywnych i podmiotów 

ekonomii społecznej działających w sferze 

pomocy społecznej. 

 Zbyt niska aktywność mieszkańców  

uniemożliwiająca realizację wszystkich 

programów. 

 Położenie na obrzeżu województwa, w 

znacznej odległości od Opola.  

 Brak dogodnych połączeń komunikacyjnych.  
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 Istnienie gabinetu rehabilitacji, stacji opieki 

Caritas, 

 Dostęp do lekarzy POZ, 

 Łatwy dostęp do szkół, 

 Wystarczająca liczba miejsc dla dzieci w 

przedszkolach, 

 Zatrudnianie osób bezrobotnych w ramach 

prac społecznie- użytecznych i robót 

publicznych, 

 Istnienie domu pomocy społecznej w 

Jakubowicach i Grudyni Wielkiej, 

 Duża liczba zakładów pracy, 

 Poszanowanie obyczajowości kulturowej 

  

 
 

 Brak miejsc publicznych sprzyjających 

integracji mieszkańców gminy. 

 Niski poziom aktywności gospodarczej.  

 Malejąca liczba mieszkańców gminy. 

 Ubóstwo i bezrobocie dziedziczne. 

 Brak placówki wsparcia dziennego dla osób 

starszych i niepełnoprawnych. 

 Niewystarczająca liczba mieszkań socjalnych. 

 Brak żłobka. 

 Ubogi lokalny rynek pracy. 

 Wysokie zapotrzebowanie na miejsce w domu 

pomocy społecznej i wzrost kosztów na ten 

cel. 

 

SZANSE 

 

ZAGROŻENIA 

 Realizacja inwestycji w gminie. 

 Współpraca pomiędzy instytucjami i 

organizacjami w sprawach dotyczących 

pomocy społecznej. 

 Aktywizacja gospodarcza gminy z udziałem 

funduszy strukturalnych. 

 Położenie przygraniczne.  

 Sprzyjająca polityka regionalna nastawiona na 

rozwój obszarów wiejskich.  

 Rozwój usług opiekuńczych. 

 Utworzenie domu dziennego pobytu. 

 Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla 

dzieci i młodzieży, 

 Rozwój wolontariatu świadczącego 

dodatkową pomoc dla osób i rodzin z różnymi 

problemami 

 Utworzenie dodatkowych mieszkań 

socjalnych 

 Zmiany modelu życia – rozbijanie więzi 

rodzinnych i społecznych. 

 Bezradność rodzin w rozwiązywaniu własnych 

problemów. 

 Roszczeniowe postawy klientów pomocy 

społecznej. 

 Ograniczanie wysokości środków finansowych 

przeznaczonych z budżetu centralnego na 

pomoc społeczną. 

 Konieczność obsługi dodatkowych zadań 

przez GOPS bez zwiększenia zatrudnienia. 

 Warunki lokalowe GOPS w Pawłowiczkach 

uniemożliwiające stworzenie nowych miejsc 

pracy. 

 Emigracja zarobkowa i migracja na inne 

tereny. 

 Ograniczona mobilność zawodowa 

mieszkańców gminy. 
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 Możliwość pozyskiwania środków w ramach 

funduszy unijnych 

 

 Niedostateczna oferta spędzania czasu 

wolnego przez dzieci i młodzież. 

 Kryzys demograficzny - niski przyrost 

naturalny.  

 Wzrost zapotrzebowania na skierowanie do 

DPS. 

 Upadek wartości moralnych i autorytetów 

 Dziedziczenie postawa konsumpcyjnych i 

bierności 

 Degradacja pojęcia praca jako wartości 

 
III. Misja polityki społecznej w Gminie Pawłowiczki 
 
 Misja wskazuje naczelny cel polityki społecznej w Gminie Pawłowiczki, wokół którego 

powinny się koncentrować się działania lokalnych instytucji publicznych i środowisk. Misja powinna 

oddać aspiracje mieszkańców i stanowić czynnik integracji lokalnej społeczności wokół zasadniczych 

spraw służących długofalowemu rozwojowi społecznemu gminy. Misja to przesłanie będące podstawą 

podtrzymania istniejących i tworzenia nowych, silnych więzi społecznych pomiędzy mieszkańcami 

gminy oraz ich różnych reprezentantami. 

 Priorytetem działań gminy jest dążenie do zapewnienia mieszkańcom jak najwyższego 

poziomu życia i stworzenia im warunków do wszechstronnego rozwoju. Nie można zapomnieć o tych, 

którzy z różnych przyczyn nie biorą udziału w postępujących procesach rozwoju i awansu 

społecznego. Solidaryzm społeczny nakazuje pamiętać o tych osobach, zaś standardem powinno być 

bytowanie osoby ludzkiej w warunkach szanujących jej godność. 

 Zdefiniowanie poszczególnych potrzeb i problemów Gminy Pawłowiczki, ocena 

uwarunkowań zewnętrznych oraz przeprowadzone badanie ankietowe wskazuje na ukształtowanie się 

następującej misji: 

Wspieranie lokalnej społeczności w jej działaniach na rzecz podnoszenia jakości życia oraz 

zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych 

 

IV. Cele strategii polityki społecznej  w Gminie Pawłowiczki 
 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pawłowiczki na lata 2021-2026 

jest dokumentem, który ma umożliwić i ułatwić uporządkowanie działań podejmowanych w celu 

minimalizowania i rozwiązywania problemów społecznych na obszarze Gminy. W celu realizacji 

przyjętej misji określono cel główny oraz cele szczegółowe, które sformułowano w sposób ogólny, 

dotyczą bowiem wieloletniego horyzontu czasowego. Pochodną celów szczegółowych są priorytety i 
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kierunki interwencji, formułowane w sposób bardziej szczegółowy i stanowią podstawę do określania 

konkretnych działań inwestycyjnych. 

 
Priorytetowymi działaniami w sferze przeciwdziałania problemom społecznym na terenie 

Gminy Pawłowiczki powinny być: przeciwdziałanie skutkom bezrobocia, wspieranie rodzin w 

pełnieniu ich funkcji społecznych, stworzenie systemu wsparcia dla osób starszych, tworzenie 

warunków sprzyjających aktywizacji osób niepełnosprawnych. Ujęcie w Strategii instytucji 

publicznych, jako realizatorów poszczególnych zadań określonych w celach strategicznych nie 

wymagało przeprowadzenia konsultacji. Realizacja zadań została określona w regulaminach i 

Statutach poszczególnych jednostek. 

Plan wdrażania Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminie Pawłowiczki prezentuje się 

następująco: 

CELE STRATEGICZNE 

I. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i niekorzystnym zjawiskom bezrobocia, 
uzależnień w gminie Pawłowiczki. 

II. Wsparcie i integracja społeczna osób starszych i niepełnosprawnych w gminie 
Pawłowiczki. 

III. Wsparcie rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi  w gminie Pawłowiczki. 
IV. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

I. 

1.1 Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

1.2 Zmniejszenie poziomu bezrobocia, wsparcie osób pozostających bez pracy 

1.3 Rozwijanie systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. 

II. 

2.1 Przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu ludzi starszych i niepełnosprawnych. 

2.2  Poszerzenie i poprawa jakości świadczonych usług. 

III. 

3.1 Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka, zapewnienie szczególnej ochrony 
dziecku w rodzinach zagrożonych 

 
3.2 Zapobieganie powstawania sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywaniu 

już istniejących 

IV. 

4.1 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy. 
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KIERUNKI DZIAŁAŃ 

 
1.1 Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
 

Działanie Wskaźniki realizacji działań Realizatorzy 
 

Monitorowanie środowisk 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

Liczba środowisk objętych 
monitoringiem 
 

GOPS 

Działania osłonowe głównie w 
okresie jesienno- zimowym 

- Liczba skierowań do schronisk dla 
bezdomnych 

- Liczba udzielonych świadczeń z 
pomocy społecznej 

- Liczba osób objętych pracą socjalną 

GOPS 

Dostępność zasobu mieszkań 
socjalnych i komunalnych 

- Liczba osób ubiegających się o 
przydział lokalu 

- Liczba dostępnych lokali 

- Liczba nowych lokali socjalnych lub 
komunalnych 

Urząd Gminy 

Zapewnienie pomocy 
materialnej i rzeczowej ubogim 
rodzinom 

- Liczba i formy udzielonej pomocy, 

- Liczba rodzin objętych pomocą  

GOPS 

 
1.2 Zmniejszenie poziomu bezrobocia, wsparcie osób pozostających bez pracy 

 
Działanie Wskaźniki realizacji działań Realizatorzy 

 
Rozwój wsparcia dla 
osób bezrobotnych 
poprzez system świadczeń 
i wsparcie indywidualne 
(poradnictwo prawne, 
psychologiczne, praca socjalna) 

- Liczba osób objętych pomocą 

- Liczba osób objętych wsparciem 

- Liczba osób objętych pracą socjalną 

GOPS,  

Gminny Punkt 
Konsultacyjny,  

Gminny Punkt Pomocy 
Prawnej 

Rozwój współpracy z 
Powiatowym Urzędem Pracy 

- Liczba osób skierowanych na prace 
społecznie – użyteczne i roboty 
publiczne 

- Liczba osób skierowanych i 
przyjętych na staże  

GOPS,  

Urząd Gminy 

Rozwój systemu doradztwa 
zawodowego w placówkach 
edukacyjnych 

Liczba spotkań prowadzonych w 
szkołach 

Placówki oświatowe 

Tworzenie warunków 
sprzyjających powstawaniu 
nowych miejsc pracy 

- Liczba nowych podmiotów 
gospodarczych 

- Liczba nowych miejsc pracy 

Urząd Gminy 
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1.3 Rozwijanie systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. 
 

Działania Wskaźniki realizacji 
działań 

Realizatorzy 

Monitorowanie środowisk zagrożonych 
uzależnieniami, motywowanie do 
podjęcia terapii 

liczba rodzin objętych 
monitorowaniem 

GOPS,  
GKRPA 

Działania edukacyjno- korekcyjne i 
terapeutyczne dla osób uzależnionych  
 

- liczba osób, którym 
udzielono poradnictwa 
psychologicznego 
- liczba skierowań do 
GKRPA 
-  liczba wniosków do Sądu o 
podjęcie leczenia uzależnień 

GOPS,  

Zespół 
Interdyscyplinarny,  

GKRPA 

Zapewnienie pomocy medycznej osobom 
uzależnionym 

 Liczba udzielonych pomocy 
i porad medycznych 

Placówki służby zdrowia 

Propagowanie zdrowego stylu życia i 
zmiana postaw mieszkańców dot. 
spożywania alkoholu poprzez 
prowadzenie zajęć wychowawczych w 
szkołach, rozpowszechnianie materiałów 
informacyjnych 

- materiały informacyjne 

- pogadanki, prelekcje 

- rozmowy indywidualne z 
osobami uzależnionymi 

GKRPA,  

placówki oświatowe 

 
2.1 Przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu ludzi starszych i niepełnosprawnych. 
 

Działanie Wskaźniki realizacji działania Realizatorzy 
 

Systematyczne monitorowanie 
osób starszych i 
niepełnosprawnych 

Liczba osób i rodzin objętych 
monitoringiem 

GOPS,  
 

Rozwój wolontariatu 
adresowanego do osób starszych i 
niepełnosprawnych 

- Liczba wolontariuszy 

- Liczba osób objętych wsparciem 

Placówki oświatowe  

GOPS 

Współpraca z powiatowymi 
jednostkami zapewniającymi 
pomoc osobom starszym i 
niepełnosprawnym 

Liczba kontaktów z PCPR, 
Powiatową Komisją ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności 

GOPS,  

służba zdrowia 

Utworzenie dziennego domu 
pobytu dla osób starszych i 
niepełnosprawnych 

Uchwała Rady Gminy o 
utworzeniu DDP 

Rada Gminy 

Ułatwienie dostępu do opieki 
medycznej i rehabilitacyjnej  

- Liczba osób, którym 
zorganizowano usługi 
transportowe 

- liczba udostępnień/ 
wypożyczenia sprzętu 
rehabilitacyjnego 

Stacja Caritas,  

Urząd Gminy,  

społeczność lokalna 

 
2.2 Poszerzenie i poprawa jakości świadczonych usług. 
 

Działanie Wskaźniki realizacji działań Realizatorzy 
 

Rozwój usług opiekuńczych 
wspomagających osoby starsze 

- Liczba osób objętych GOPS,  
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w miejscu zamieszkania usługami 

- Liczba osób świadczących 
usługi opiekuńcze 

- Realizacja projektów 
związanych z rozszerzeniem 
usług opiekuńczych 

Rada Gminy 

Zachęcanie do rozwoju tzw. 
pomocy sąsiedzkiej osobom 
starszym i niepełnosprawnym 

Liczba informacji, GOPS,  

społeczność lokalna 

Umożliwienie świadczenia 
usług rehabilitacyjnych w 
miejscu zamieszkania 

Liczba osób objętych usługami 
rehabilitacyjnymi 

gabinet rehabilitacyjny,  

stacja Caritas 

 
3.1 Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka, zapewnienie szczególnej ochrony 

dziecku w rodzinach zagrożonych 
 

Działanie Wskaźniki realizacji zadań Realizatorzy 
 

Zapewnienie pomocy 
materialnej i rzeczowej ubogim 
rodzinom 

- liczba i formy udzielonej pomocy, 

- liczba rodzin i dzieci w  rodzinach  

GOPS 

Zapewnienie posiłku w szkole  liczba dzieci korzystających z 
posiłków 

GOPS 

Kierowanie dzieci na kolonie i 
obozy 

liczba dzieci- uczestników kolonii GOPS,  

GKRPA 

Zabezpieczenie środków na 
pobyt dziecka w rodzinie 
zastępczej 

- liczba dzieci umieszczonych w 
pieczy zastępczej 

- wysokość środków przyznanych na 
pokrycie pobytu 

GOPS 

Urząd Gminy 

Monitorowanie sytuacji dzieci z 
rodzin zagrożonych kryzysem, 
w tym niewydolnych 
wychowawczo, w których 
występują problemy przemocy, 
uzależnień itp. 

liczba rodzin i dzieci w tych 
rodzinach objętych monitoringiem 

GOPS,  

placówki oświatowe,  

Zespół 
Interdyscyplinarny,  

GKRPA 

policja 

 
3.2 Zapobieganie powstawania sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywaniu 
już istniejących 
 

Działanie Wskaźniki realizacji zadań Realizatorzy 
 

Zapewnienie wsparcia asystenta 
rodzinom przeżywającym 
trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo- wychowawczych 

- liczba asystentów 

- liczba rodzin, którym 
przydzielono asystenta 

GOPS 

Rozpowszechnianie informacji 
o miejscach świadczących 
pomoc specjalistyczną 

- liczba przekazów 
informujących  o miejscach 
pomocy 

GOPS,  

Placówki oświatowe  
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Zapewnienie rodzinom dostępu 
do pomocy pedagogicznej, 
psychologicznej, prawnej, 
medycznej 

- liczba skierowań do Poradni 
Psychologicznej w K- Koźlu, 

- liczba skierowań do 
psychologa, prawnika  

- organizacja spotkań Szkoły 
dla rodziców 

GOPS,   

Urząd Gminy,  

Gminny Punkt Konsultacyjny, 

Punkt Porad Prawnych 

pedagog szkolny 

Utworzenie świetlicy 
opiekuńczo- wychowawczej 

decyzja Rady Gminy Rada Gminy Pawłowiczki 

Współpraca z wymiarem 
sprawiedliwości i z  
powiatowymi jednostkami 
zapewniającymi opiekę dla 
dzieci i rodziny 

liczba kontaktów z kuratorem i 
sądem 

GOPS,  

pedagog szkolny 

Policja,  

Sąd, kuratorzy 

Wypłaca świadczeń 
wychowawczych, rodzinnych i 
funduszu alimentacyjnego, 
innych 

ilość przyznanych świadczeń GOPS 

Zapewnienie oferty spędzania 
czasu wolnego 

formy zajęć Gminna Biblioteka Publiczna 

Realizacja Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny 

wskaźniki przyjęte w programie  Realizatorzy określeni w 
programie 

 
4.1 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy. 
 

Zadanie Działanie Wskaźniki Odpowiedzialny za 
realizacje 

Udzielanie pomocy i 
wsparcia ofiarom 
przemocy i 
pozostającym w 
rodzinie w 
dotychczasowym 
miejscu zamieszkania 
lub pobytu 

- poradnictwo 
medyczne, 
psychologiczne, prawne 
i socjalne, 
- praca socjalna, 
-interwencja kryzysowa, 
- realizacja programu 
„Niebieska Karta”, 
- pomoc finansowa 
zgodnie z ustawą o 
pomocy społecznej 
  

- liczba udzielonych 
porad, konsultacji, 
 
- liczba środowisk 
objętych pomocą 
finansową i pracą 
socjalną, 
 
-liczba dzieci objętych 
pomocą pedagogiczną 
przez pedagogów 
szkolnych, 
 
- liczba wizyt 
dzielnicowych w 
środowisku 

GOPS, 
Policja,  
szkoły,  
Gminny Punkt 
Konsultacyjny, 
ośrodek zdrowia 

Ochrona przed dalszym 
krzywdzeniem przez 
sprawcę 

- odseparowanie 
sprawcy od ofiary, 
- zakaz kontaktowania 
się z osobą 
pokrzywdzoną, 
- odebranie dziecka w 
przypadku 
bezpośredniego 
zagrożenia życia 

liczba podjętych 
działań 

GOPS, 
Policja,  

Wsparcie ofiar - skierowanie  ofiar do - liczba osób, GOPS,  
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przemocy i osób 
zmuszonych do 
puszczenia miejsca 
zamieszkania 

specjalistycznego 
ośrodka wsparcia 
- pomoc socjalna dla 
ofiar przemocy 

- liczba skierowań Zespół 
Interdyscyplinarny 

Działania edukacyjno- 
korekcyjne i 
terapeutyczne dla 
sprawców przemocy 

- poradnictwo 
psychologiczne 
- skierowanie na 
programy korekcyjne, 
- skierowanie do 
GKRPA 
- wniosek do Sądu o 
podjęcie leczenia 
uzależnień 

- liczba udzielonych 
porad, 
 
- liczba skierowań, 
 
- liczba wniosków 

GOPS,  
Zespół 
Interdyscyplinarny, 
GKRPA 

Izolowanie sprawców 
przemocy od ofiar 

- odseparowanie 
sprawcy od ofiary, 
- wnioskowanie o zakaz 
kontaktowania się z 
ofiarą 

- liczba odseparowań, 
 
- liczba wniosków 

Policja 
 

Edukacja dzieci i 
młodzieży w zakresie 
umiejętności 
rozwiązywania 
konfliktów, sposobu 
radzenia sobie ze 
stresem i agresją 

- prowadzenie zajęć 
wychowawczych, 

- wspieranie różnych 
form spędzania czasu 
wolnego 

- materiały 
informacyjne  

( ulotki), 

- pogadanki, prelekcje 

placówki oświatowe 

Propagowanie wiedzy o 
zjawisku przemocy 

rozpowszechnienie 
materiałów 
informacyjnych o 
możliwościach i 
miejscach uzyskania 
stosownej przemocy  

 materiały 
informacyjne  

( ulotki), 

 

Urząd Gminy,  

GOPS,  

Policja 

Oddziaływanie na 
społeczność lokalną  

- wizytowanie 
środowisk szczególnie 
zagrożonych, 

- uwrażliwienie 
środowiska lokalnego na 
zjawisko przemocy 

liczba wizyt w 
środowisku 

GOPS,  

Policja 

Realizacja Gminnego 
Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy 

działania określone w 
programie 

wskaźniki określone w 
programie 

Realizatorzy wskazani 
w programie 

 
 

V. Źródła finansowania celów szczegółowych 

Bariery finansowe stanowią poważne utrudnienie  w realizacji założeń programu, które wymagają 

odpowiednich źródeł finansowania. Środki finansowe przeznaczone na realizację strategii będą 

ujmowane w uchwale budżetowej. 

Zakłada się, że źródłami finansowania lub współfinansowania przedsięwzięć przewidzianych do 

realizacji w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  
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w Gminie Pawłowiczki na lata 2021 – 2026  będą: budżet Państwa, budżet Gminy Baborów, środki 

celowe funduszy krajowych, fundusze Unii Europejskiej oraz inne źródła, środki zaangażowane w 

partnerstwo publiczno-prawne. 

VI. Monitorowanie  i ewaluacja strategii 

Monitorowanie realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie 

Pawłowiczki planowane jest poprzez okresową ocenę stopnia osiągnięcia określonych kierunków 

priorytetowych i stopnia realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Program będzie koordynowany 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach. W ramach jego realizacji będą 

gromadzone informacje pozwalające na ocenę postępów, wskażą dalsze potrzeby, pozwolą na 

wprowadzenie dodatkowych zmian w programie. Wskazana jest systematyczna współpraca pomiędzy 

instytucjami w celu zapewnienia prawidłowego wypełnienia zadań. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 jest dokumentem 

otwartym i długofalowym. Monitoring programu umożliwi wgląd w realizację podejmowanych 

działań, ocenę jego skuteczności oraz podejmowanie bieżących działań korekcyjnych. Zebrane 

informacje dostarczą podstaw do planowania działań na lata następne. 

Monitorowanie realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych planowane 

jest poprzez corocznie składane Radzie Gminy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Pawłowiczkach sprawozdania z realizacji zadań wynikających z obowiązującej Strategii w terminie do 

31 marca każdego roku. 

 

ZAKOŃCZENIE 

Strategia jest to dokumentem o charakterze otwartym, dlatego powinna być modyfikowana i 

dostosowywana w miarę realizacji kolejnych zamierzeń, bądź zmieniającej się sytuacji. Poprzez 

propozycje rozwiązań różnych problemów społecznych zawartych w dokumencie, strategia powinna 

dotrzeć do najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy.  

Zapisy zawarte w niniejszej strategii realizowane będą odpowiednio do posiadanych środków 

własnych oraz pozyskanych środków zewnętrznych. Inne dokumenty programowe w zakresie lokalnej 

polityki społecznej powinny być zgodne z wytyczonymi w niniejszym dokumencie celami 

strategicznymi oraz kierunkami działań niezależnie czy są to dokumenty jednoroczne czy wieloletnie. 

 


