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WSTĘP 

 

Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata  

2014-2020 to ogólny program definiowania i realizacji celów społecznych Gminy, 

w szczególności w zakresie pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, problemów narkomanii, przemocy w rodzinie, ochrony 

zdrowia i wskazania na kluczowe kwestie społeczne,  z jakimi borykają się 

mieszkańcy gminy Wilków. Wytycza kierunki działań na rzecz niezaspokojonych 

potrzeb oraz niwelowania niekorzystnych zjawisk co ma istotne znaczenie dla 

zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego jej mieszkańców, w szczególności grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Dzisiaj już wiadomo, że najbardziej skuteczne rozwiązywanie problemów 

społecznych może się odbywać poprzez profesjonalną pomoc nakierowaną na 

„INWESTOWANIE” w osobę mającą problemy. 

Zastępowanie osoby mającej problemy niewiele zmienia, a często jest 

ubezwłasnowolnianiem tej osoby i naruszaniem jej godności. W działaniach 

pomocowych coraz bardziej kładzie się nacisk na wzmacnianie  i rozwijanie 

umiejętności niezbędnych do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów. 

Taki kierunek działania nie wyklucza pomocy bezpośredniej (rozwiązywanie 

problemów przez „pomagacza” za zgodą osoby mającej problem). 

W rozwiązywaniu problemów społecznych najbardziej efektywna                                

w perspektywie lat jest nauka niezbędnych umiejętności do radzenia sobie                   

z problemami. I to ta metoda będzie podstawą realizacji celów strategicznych. 

U wielu osób, zwłaszcza w okresie transformacji ustrojowej i gospodarczej 

następuje spiętrzenie problemów prowadzące do apatii, wycofania się, alienacji. 

Często jest to spowodowane nadużywaniem środków psychoaktywnych (alkohol, 

narkotyki) w zastępstwie lub z braku umiejętności korzystania z pomocy.                    

Takie zachowania blokują nawet bardzo profesjonalną pomoc w obszarach 

społecznych. Niezbędna jest fachowa, zintegrowana pomoc psychologiczna                         

i terapeutyczna, czyli obszar „rozwiązywania problemów alkoholowych                                        

i narkomanii”. 

 



4 

 

 

Podjęte działania w tych obszarach zmotywują te osoby do życia 

społecznego, z adekwatnym poczuciem wartości, będą one dążyły do integracji                  

z otoczeniem społecznym i przyrodniczym. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest wyrazem 

zintegrowanego planowania społecznego. W najbardziej ogólnym ujęciu oznacza 

sposób osiągania wyznaczonych celów poprzez sterowanie procesem rozwoju, 

integracji, polityki społecznej. 

Formuła otwartego, ciągłego przewidywania i projektowania przyszłości 

powinna stanowić przydatne pragmatyczne narzędzie regulacji rozwoju w sytuacji, 

gdy nadmiar celów w stosunku do ograniczonych środków utrudnia podejmowanie 

bieżących i przyszłych decyzji. Zmienność uwarunkowań zewnętrznych, 

występowanie sprzeczności a nawet konfliktów interesów i dążeń różnych grup 

społecznych narzuca konieczność przyjęcia negocjacyjnej formuły zarządzania 

polityką społeczną. Istotą jej jest dochodzenie do porozumienia społecznego, 

minimalizując sytuacje konfliktowe. Jest to zatem formuła kształtowania strategii 

elastycznych, otwartych i dynamicznych wobec przyszłości. 

Cele integracji powinny być wyrazem dążeń i aspiracji społeczności lokalnej 

zmierzających do rozwiązania zidentyfikowanych problemów, likwidacji barier 

i zagrożeń oraz do wykorzystania wszelkich szans tkwiących w potencjale ludzkim 

i materialnym dla przyszłej integracji. 

Strategia jest więc instrumentem umożliwiającym podejmowanie decyzji 

zarówno w najbliższym okresie, jak i w odległej perspektywie. Zasady realizacji 

polityki długofalowej określają cele strategiczne i zadania związane z ich realizacją, 

działania i decyzje zarówno w najbliższym okresie, jak i decyzje w dalszym okresie 

powinny być podejmowane na podstawie niniejszej strategii. 

Jako element żywy Strategia będzie podlegać ciągłym zmianom – będą 

pojawiać się nowe, ważne cele, a część z przedstawionych w dokumencie straci 

swoją aktualność. Ten ciągły proces zmian jest jak najbardziej pożądany, ponieważ 

będzie on miernikiem działań i dążeń społeczności lokalnej. 
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Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest wyrazem 

zintegrowanego planowania społecznego, wyznaczać ma względnie trwałe wzory 

interwencji społecznych podejmowanych w celu zmiany (poprawy) tych stanów 

rzeczy – zjawisk występujących w obrębie danej społeczności,  które oceniane są 

negatywnie. Mówiąc, o gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

należy mieć na myśli w szczególności działania publicznych i prywatnych instytucji 

pomocy społecznych (i pokrewnych) prowadzonych na terenie całej lub części 

gminy podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane 

kategorie osób i rodzin. O tym jaka część zasobów zostanie przeznaczona na 

zaspokojenie potrzeb poszczególnych zidentyfikowanych kategorii decydować będą 

przyjęte priorytety. Działania będą kierowane głównie do środowisk pozostających 

na marginesie życia społecznego, wykluczonych społecznie lub zagrożonych tym 

zjawiskiem.  

Konstrukcja strategii wymaga określenia: 

- celu głównego, 

- celów szczegółowych. 

Dają one podstawy do opracowywania szczegółowych programów  

i projektów tj. wzorów interwencji (sposobów oraz metod działania) adekwatnych 

do dostępnych zasobów. 

Strategia została opracowana na lata 2014 – 2020. 
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WPROWADZENIE 

1. CEL OPRACOWANIA STRATEGII 

 

Celem prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Wilków jest inwestowanie w ludzi oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

na rzecz przywrócenia ich do zatrudnienia lub uzyskania zdolności do zatrudnienia 

oraz jednoczesnej integracji ze społeczeństwem. Konkretne działania mają 

przyczynić się do: 

 zmniejszenia bezrobocia, 

 rozwoju opieki nad osobami w podeszłym wieku wymagającymi stałej opieki   

i pielęgnacji, 

 zmniejszenia liczby osób i rodzin wymagających wsparcia finansowego, 

 poprawy warunków życia mieszkańców gminy, 

 poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych, 

 wspierania integracji społecznej, aby uniknąć pojawienia się trwale 

zmarginalizowanej klasy ludzi niezdolnych do funkcjonowania                                  

w społeczeństwie. 

Zadania strategii, a także odpowiednie formy pomocy powinny wynikać                         

z diagnozy problemów społecznych, w skali gminy. Diagnoza problemów 

społecznych występujących na ternie gminy Wilków została sporządzona w oparciu 

o dane będące w dyspozycji: 

 Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie, 

 Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie, 

 Instytucji i organizacji współpracujących z Ośrodkiem (Urząd Gminy                       

w Wilkowie, placówki oświatowe, służba zdrowia, policja, Powiatowy Urząd 

Pracy, organizacje  pozarządowe). 

Strategia jest dokumentem uwzględniającym programy i projekty, które zostały 

przyjęte do realizacji bądź będą przyjęte w późniejszym terminie. Ma charakter 

otwarty, może być ciągle aktualizowana, udoskonalana i mogą być modyfikowane 
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kierunki i sposoby realizacji założonych celów. Będzie służyć do pozyskiwania 

środków finansowych z budżetu państwa, rezerwy celowej 

i funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów ze sfery społecznej. 

Strategia niniejsza także ma za zadanie zintegrowanie programów 

społecznych, a w ramach programów wyznaczenie celów, kierunków oraz 

określenie i ustalenie hierarchii działań. 

Priorytetem strategii jest umacnianie solidarności i więzi międzyludzkich, 

poprawa stanu zdrowia oraz bezpieczeństwa socjalnego i publicznego mieszkańców 

Gminy Wilków. Priorytet ten będzie realizowany poprzez następujące cele 

strategiczne: 

 zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy społecznej na terenie Gminy 

Wilków, 

 przeciwdziałanie społecznej bierności i wyuczonej bezradności, 

 wzmacnianie trwałości rodziny, wspieranie jej rozwoju, 

 wyrównywanie szans rodzin, w tym przeciwdziałanie marginalizacji osób  

i rodzin, które z różnych przyczyn są niesamodzielne. 

 

Integracja społeczna to działania wspólnotowe na zasadach dialogu, 

wzajemności i równorzędności, których celem jest dążenie do społeczeństwa 

opartego na demokratycznym współuczestnictwie, rządach prawa i poszanowaniu 

różnorodności kulturowej, w którym obowiązują i są realizowane podstawowe 

prawa człowieka i obywatela oraz skutecznie wspomaga się jednostki i grupy  

w realizacji ich celów życiowych. 

 

Wykluczenie społeczne to sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca 

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

publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie 

dochodów w godny sposób.  

Czynnikami najczęściej doprowadzającymi do wykluczenia społecznego są 

ubóstwo, którego przyczyną jest bezrobocie (zwłaszcza długotrwałe), uzależnienia, 

bezdomność, przemoc w rodzinie, sieroctwo czy niepełnosprawność. Skutki 
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wykluczenia dla osób nim zagrożonych to z kolei: osłabianie więzi rodzinnych  

i rozpad rodziny, bezradność, deprywacja potrzeb, marginalizacja i stygmatyzacja 

społeczna, utrata poczucia godności, pogłębienie nierówności społecznych, 

degradacja społeczna oraz przestępczość. 

Skala rozpiętości problemu wykluczenia społecznego w Polsce oscyluje                     

w granicach od 500 tys. do 3 mln osób, wśród których przeważają osoby 

długotrwale bezrobotne. Zdecydowana większość osób posiadających status osoby 

bezrobotnej nie ma prawa do zasiłku. Wobec wszystkich osób wykluczonych 

społecznie i tych zagrożonych wykluczeniem należy uruchamiać oprócz działań 

osłonowych także nowe formy aktywizujące i wspierające do samodzielnego 

przezwyciężenia trudnych sytuacji. W ślad za tym do systemu prawnego, 

regulującego formy pomocy osobom zagrożonym powyższym problemem, 

wprowadzono instrumenty mające na celu usprawnienie działań na rzecz najbardziej 

potrzebujących, dostosowując je zarazem do wymogów unijnych. Znajdują się one 

głównie w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, ustawie o zatrudnieniu 

socjalnym, ustawie o pomocy społecznej, ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz 

ustawie o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy. Należy zaznaczyć,               

iż przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, będące celem programowym 

Narodowej Strategii Integracji Społecznej, jak też gminnych strategii 

rozwiązywania problemów społecznych, wymaga zbudowania sprawnego 

mechanizmu współpracy przy pozyskiwaniu funduszy strukturalnych oraz 

wykorzystania potencjału wszystkich podmiotów działających w sferze polityki 

społecznej, w tym również na poziomie gminy. 

 

1.1 Podstawy prawne opracowania strategii 

Gmina Wilków przystąpiła do opracowania strategii na podstawie art. 17   ust. 

1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U.  z 2013 r. 

poz. 182 z późn. zm.). Zgodnie z tym artykułem do zadań własnych gminy  

o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem 

programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów 
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alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka. Opracowując Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2014-2020 uwzględniono zapisy innych aktów prawnych, które 

mają istotny wpływ na konstrukcję dokumentu i rozwiązywanie zadań społecznych 

w przyszłości. Są to: 

 ustawa o pomocy społecznej, 

 ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

 ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

 ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, 

 ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

 ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

 ustawa o zatrudnieniu socjalnym, 

 ustawa o spółdzielniach socjalnych, 

 ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, 

 ustawa o rehabilitacji społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

 ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

 ustawa o zasiłkach rodzinnych, 

 ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

Oprócz wspomnianych aktów prawnych może również zachodzić potrzeba 

odwołania się do ustaw i aktów wykonawczych z zakresu ochrony zdrowia, 

edukacji czy budownictwa socjalnego. 

Strategia określa cel, jakim jest rozwiązywanie problemów społecznych w Gminie 

oraz sposób, w jaki można go osiągnąć. Dla efektywnego rozwoju i stabilizacji 

gminy istotne znaczenie ma przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców, 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, 

a także stworzenie efektywnego i sprawnie działającego systemu pomocy 

społecznej. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2014-2020 będzie realizowana zgodnie z przyjętymi celami i kierunkami działań,    

w oparciu o przesłanki wynikające z dokumentów strategicznych  o charakterze 

międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym. 
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2. UCZESTNICY, PROCES  USPOŁECZNIENIA, PROCEDURY 

 

2.1 Uczestnicy 

W pracach nad budową Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, 

przewodniczący i członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych,  pracownik Domu Kultury. Ponadto pomocy udzielili pracownicy 

Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wiele 

innych osób wśród,  których znalazły się osoby będące członkami szeroko pojętej 

lokalnej społeczności nie związane bezpośrednio ze strukturami zarządzania                       

w gminie. 

 

2.2 Proces uspołeczniania 

Uspołecznienie procesu planowania strategicznego jest wymogiem Unii 

Europejskiej i wiąże się w praktyce z zastosowaniem w procesie planowania co 

najmniej dwóch z czterech niżej podanych zasad polityki strukturalnej Unii 

Europejskiej: 

 programowanie – obowiązek tworzenia długookresowych strategii i planów 

rozwoju na poziomie narodowym, wojewódzkim i wszędzie tam, gdzie jest  

to uzasadnione potrzebami lokalnymi – także na poziomie gmin i powiatów,  

 subsydiarność – jasne określenie kompetencji władzy wykonawczej różnych 

szczebli i upoważnienie (na mocy stosowanych aktów prawnych) 

samorządów do programowania i realizacji polityki społecznej regionu,  

 partnerstwo – statutowy obowiązek konsultowania polityki społecznej                  

z partnerami społecznymi na każdym poziomie programowania polityki 

społecznej,  

 koncentracja – wybór i ustalenie hierarchii priorytetów w ramach 

programów operacyjnych i systematyczne zwiększanie przydziału środków na 

te działania w obszarach, na których koncentrują się problemy społeczne                      

i ekonomiczne. 
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2.3 Słownik pojęć 

WIZJA – dokąd zmierzamy, kim chcemy się stać, w imię jakich wartości działamy, 

MISJA – sens naszego istnienia i działania, 

PRIORYTETY – najważniejsze cele, pierwszoplanowa sprawa (zgodnie                            

z nomenklaturą Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego), 

CELE (KIERUNKI STRATEGICZNE) – opisują pożądane zmiany struktury 

powiązań i jakości w podsystemach rozwoju, 

ZADANIA – upodmiotowiony harmonogram działań (programów, czasów). 

 

3. WIZJA PRZYSZŁOŚCI I CEL NADRZĘDNY STRATEGII INTEGRACJI 

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

 

Wizja rozwoju jest określeniem takiego obrazu gminy,  jaki chcieliby 

osiągnąć w przyszłości uczestnicy procesu planowania. Wizja określa bardzo 

ogólnie dlaczego działamy, do czego dążymy, jakie chcemy osiągnąć cele, jeśli 

podejmiemy działania strategiczne. 

W Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Wilków wizję sformułowano w następujmy sposób: 

Gmina Wilków jest miejscem przyjaznym dla mieszkańców, umożliwiającym: 

 wysoki poziom życia poprzez zrównoważony rozwój gospodarczy (usługowo – 

turystyczno – ekologiczny), 

 profesjonalną pomoc społeczną, 

 nowoczesną edukację,  

 dobrą opiekę medyczną i socjalną, 

 integrację społeczności lokalnej.  

 

Strategia pozwala zaplanować harmonijny plan rozwoju, przygotować 

konspekt działań zgodny z wcześniej wypracowaną wizją, ze szczegółowym 

podziałem na najważniejsze obszary oraz ich poszczególne etapy realizacji. 

Pozwolą one przybliżyć nas do wcześniej ustalonych zamysłów. A celem 

nadrzędnym strategii jest określona w jednym zdaniu wizja i brzmi ona następująco: 

Wysoka jakość życia mieszkańców Gminy Wilków, 

 życie wolne od zagrożeń, zintegrowana społeczność. 
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Cel ten jest syntetyczną i skróconą wersją myśli, które zawarte są w wizji     

Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy. Jest to  

hasłowe wyrażenie wizji rozwoju społecznego mieszkańców Gminy Wilków. 

 

4. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA SPOŁECZNEGO 

 

4.1 Krótka charakterystyka gminy 

Gmina Wilków zajmuje powierzchnię 101 km
2
 na 1 km

2
 przypada 46 osób, 

położona jest w północno-zachodniej części województwa opolskiego. Sąsiaduje 

z gminami: Bierutów, Namysłów. W jej zasięgu administracyjnym znajdują się                 

miejscowości: Bukowie z przysiółkiem Chrząstów, Dębnik, Idzikowice, 

Jakubowice, Krzyków, Lubska, Młokicie, Pągów z przysiółkiem Pągówek, 

Pielgrzymowice, Pszeniczna, Wilków z przysiółkiem Wilkówek (Barski Dwór), 

Wojciechów z przysiółkiem Wojciechów Kolonia. Gmina Wilków położona jest  

z dala od dużych, przemysłowych aglomeracji miejskich i uciążliwego przemysłu  

i jest gminą typowo rolniczą. Przez gminę przebiega droga krajowa Oleśnica – 

Kluczbork, zelektryfikowana dwutorowa linia kolejowa tej samej relacji. Główny 

układ komunikacyjny uzupełniają drogi powiatowe o znaczeniu regionalnym, 

między innymi łączące gminę z ośrodkiem wojewódzkim oraz drogi gminne 

(lokalne). 

Gmina Wilków znajduje się w odległości 120 km od granicy z Czechami                     

i 250 km od granicy z Niemcami. Położona jest 65 km od Opola, 55 km                             

od  Wrocławia, 200 km od Poznania, 165 km od Katowic i 310 km od Warszawy. 

Do najbliższej autostrady Wrocław-Katowice jest 40 km. Najbliższe lotnisko 

pasażerskie i cargo znajduje się w odległości 55 km we Wrocławiu. Na miejscu  

dostępne są: linia kolejowa, linie autobusowe oraz przebiegająca przez teren gminy 

droga krajowa.  
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Rysunek 1 – Mapa Gminy Wilków 

 

 

Na terenie Gminy Wilków znajdują się między innymi Urząd Gminy, 

Gimnazjum Publiczne, Szkoła Podstawowa w Bukowiu oraz Idzikowicach jak 

również Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 

Katolickich w Dębniku, Przedszkole Publiczne w Wilkowie oraz w Idzikowicach, 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Kultury, Biblioteki, Ośrodek Zdrowia 

w Wilkowie oraz  w Pągowie, Apteka, Zakład Fryzjerski, Sklepy Spożywcze, Urząd 

Pocztowy, Oddział Banku Spółdzielczego, Piekarnia w Wilkowie.  

Głównym zajęciem mieszkańców jest rolnictwo. Przewaga gleb pszenno -

buraczanych powoduje, że w strukturze zasiewów dominują zboża i buraki. 

Z prowadzenia 550 gospodarstw rolnych utrzymuje się ok. 1600 osób.  
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Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi 13 ha 

 liczba gospodarstw do 10 ha – 415  

 liczba gospodarstw od 10 do 100 ha – 128  

 powyżej 100 ha – 7  

Ponadto działalnością rolniczą w gminie zajmują się :  

„AGRO-PLON” w Krzykowie,  

„ATTIS” w Jakubowicach,  

„BUKOROL” w Bukowiu,  

„PAGRO” w Pągowie  

 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Lubskiej  

 Spółdzielnia Usług Rolniczych w Wilkowie  

a obsługą rolnictwa  

„Wytwórnia Pasz” sp. z o.o. w Wilkowie  

„DE HEUS” Sp. z o. o. w Łęczycy  

Na terenie gminy klasyfikacja gruntów przedstawia się następująco: 

I klasa – brak 

II klasa – 9,8% 

III klasa – 50,4 % 

IV klasa – 27,5% 

V klasa – 10,4 % 

VI klasa – 1,9% 

VI Rz – brak 

 

4.2 Podstawowe dane statystyczne gminy Wilków 

Sytuacja demograficzna i społeczna terenu 

Na dzień 31.12.2012 r. na terenie gminy Wilków zamieszkiwało 4639 osób 

z czego w wieku produkcyjnym  3179 osób w tym: 1549 kobiet w wieku 18-60 oraz 

1630 mężczyzn w wieku 18-65 lat. Na dzień 31.12.2012 r. w Powiatowym Urzędzie 

Pracy zarejestrowane były 384 osoby bezrobotne w tym: 190 kobiet i 99 mężczyzn, 

natomiast 191 osób to osoby długotrwale bezrobotne. Do zasiłku dla bezrobotnych 
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uprawnione były 42 osoby a 342 osoby pozostawały bez prawa do zasiłku dla 

bezrobotnych.  

Liczba ludności z roku na rok zmniejsza się. Przyczyną tego zjawiska jest 

ujemny przyrost naturalny oraz migracja młodych ludzi do miast. 

 

LUDNOŚĆ W WIEKU 

PRODUKCYJNYM I NIEPRODUKCYJNYM W 2012 ROKU 

 

Liczba 

ludności 

ogółem 

 

Liczba ludności w wieku 

 

przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym na 1 osobę w wieku 

nieprodukcyjnym 

przypada osób w wieku 

produkcyjnym 

 

razem w tym 

kobiety 

 

razem w tym 

kobiety 

 

razem w tym 

kobiety 

 

4639 974 452 3179 1549 486 313 6,5 

 

4.3 Warunki i jakość życia mieszkańców 

Warunki i jakość życia mieszkańców z roku na rok ulegają poprawie. 

Obserwuje się jednak zjawisko szybkiego bogacenia się pewnej grupy lokalnej 

społeczności. Standardy życia mieszkańców podniosły się przede wszystkim jeśli 

chodzi o warunki lokalowe.  

Wszystkie gospodarstwa domowe posiadają dostęp do wody z wodociągu, 

elektryczności a większość do telefonu stacjonarnego lub komórkowego. Szacuje 

się, że około 70% - 80 % gospodarstw domowych posiada samochód osobowy.  

Natomiast brak dostępu do niektórych mediów jak: kanalizacji , do której 

mają dostęp tylko mieszkańcy miejscowości Krzyków  a w roku 2014 będą mieli 

także dostęp mieszkańcy Wilkowa, Idzikowic i Jakubowic. Jednak brak  gazu 

przewodowego znacznie obniża standard życia mieszkańców naszej gminy.  

Główne źródło utrzymania mieszkańców to dochody z pracy                                      

w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz ze stosunku pracy. 
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4.4 Edukacja, kultura, sport 

Edukacja 

Na terenie gminy znajdują się 6 placówek oświatowych: 

- 1 Gimnazjum w Wilkowie, 

- 3 Szkoły Podstawowe – w miejscowościach Dębnik, Bukowie, Idzikowice 

- 2 Publiczne Przedszkola w Wilkowie i Idzikowice. 

Każda szkoła jest dobrze przygotowana lokalowo i dydaktycznie. Szkoły w Gminie 

Wilków wyposażone są dodatkowo w pracownie komputerowe z dostępem do 

Internetu. W większości szkół znajduje się sala gimnastyczna oraz boisko szkolne. 

Kultura 

Na terenie gminy istnieje Dom  Kultury, który prowadzi działalność kulturalną 

między innymi organizuje różne konkursy, głównie dla najmłodszych mieszkańców 

naszej gminy, prowadzone są cykliczne zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne. 

Dom Kultury organizuje wyjazdy na basen, jak również wycieczki dla mieszkańców 

naszej gminy.  Działalnością kulturalną zajmują się również świetlice wiejskie, 

w których  dzieci i młodzież spędzają wolne chwile. 

Sport  

Na terenie Gminy Wilków działają 2 organizacje pozarządowe zajmujące się 

sportem na terenie naszej gminy. Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” w Bukowiu 

oraz   Gminne Zrzeszenie LZS w Wilkowie, które skupia 2 kluby sportowe: LZS 

OSP Wilków oraz LZS Widawa Lubska.  Działalnością sportową zamuje się 

również Dom Kultury. Większość miejscowości na terenie gminy posiada boiska 

sportowe a 2 własną szatnię i zaplecze techniczne.  

Największym ośrodkiem sportowym na terenie gminy jest boisko sportowe  

w Wilkowie, na którym odbywa się większość gminnych imprez kulturalno-

sportowych. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że gmina posiada wystarczającą ilość 

dobrze wyposażonych placówek oświatowych oraz sportowych. 
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4.5 Bezpieczeństwo publiczne 

Na terenie gminy brak jest Komendy Policji lub Posterunku Policji, jak 

również nie funkcjonuje straż gminna jednak teren gminy charakteryzuje się ogólnie 

dobrym poziomem bezpieczeństwa publicznego. Bezpieczeństwem na terenie 

gminy zajmuje się dzielnicowy.  

  Zagrożenie bezpieczeństwa publicznego występuje głównie przy okazji 

organizacji większych imprez masowych. Dla poprawy bezpieczeństwa publicznego 

na terenie gminy należałoby prowadzić działania zmierzające do dalszego 

zwiększania  dostępności, łatwości w kontaktach ze służbami prewencyjnymi.  

 

4.6 Grupy społeczne wymagające wsparcia 

Głównymi grupami społecznymi wymagającymi wsparcia na terenie gminy są: 

 bezrobotni, szczególnie długotrwale bezrobotni, 

 osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale  lub ciężko chore, 

 osoby i rodziny doświadczające przemocy, 

 rodziny wielodzietne i  niepełne, 

 rodziny z problemem alkoholowym, 

 rodziny z problemem narkotykowym. 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z roku na rok 

zmniejsza się ale wciąż jest wysoka. Na 4639 mieszkańców gminy w 2012 r.                          

z pomocy społecznej korzystały 204 rodziny o liczbie 700 osób w tych rodzinach. 

Z przedstawionych danych wynika, że ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 

15,1 % mieszkańców gminy. 

 

Zestawienie liczbowe osób i rodzin korzystających z pomocy materialnej 

GOPS w Wilkowie w latach 2010 - 2012 (dane MPiPS -03 Dział IV) 

Lata 

 
Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenie 

 

Liczba osób 

długotrwale 

korzystające  

 

Liczba rodzin 

 
Liczba osób  

w rodzinach 

 

2010 398 353 204 735 

2011 371 339 199 678 

2012 373 328 204 700 
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Powyższa tabela pokazuje, że liczba rodzin w poszczególnych latach 

korzystających z pomocy społecznej pozostaje na podobnym poziomie. Niepokojące 

jest, że liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

jest wciąż bardzo wysoka. W tym zestawieniu widać jak bardzo osoby te są 

uzależnione od świadczeń pomocy społecznej a tylko niewielka grupa osób korzysta 

z pomocy społecznej krótkotrwale. 

Poniższa tabela przedstawia powody przyznania świadczeń z pomocy 

społecznej. Z  przedstawionych danych wynika, że głównym powodem ubiegania 

się o świadczenia z pomocy społecznej jest ubóstwo, które spowodowane jest 

sytuacją bezrobocia. 

 

Zestawienie liczbowe ważniejszych powodów przyznawania pomocy materialnej 

przez GOPS w Wilkowie w latach 2010 - 2012 (dane MPiPS -03 Dział III) 

 

Powody 

przyznania 

pomocy 

Lata 

2010 2011 2012 

liczba 

rodzin 

l. osób w 

rodzinach 

liczba 

rodzin 

l. osób w 

rodzinach 

liczba 

rodzin 

l. osób w 

rodzinach 

Ubóstwo  172 635 164 582 172 604 

Bezrobocie 160 599 149 531 155 561 

Niepełnosprawność 36 104 35 93 43 120 

Długotrwała choroba lub 

ciężka choroba 
37 115 36 101 42 126 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych 
59 304 42 209 39 171 

Alkoholizm 8 22 10 22 5 12 

Rodziny wielodzietne 24  26  37  

Sieroctwo X X X X X X 

Przemoc w rodzinie 0 0 0 0 1 2 

Bezdomność 2 7 3 3 2 2 

Narkomania 1 1 1 1 0 0 

Zdarzenie losowe 2 3 1 1 0 0 

Trudności w przystosowaniu 

do życia po opuszczeniu 

zakładu karnego 

2  2 3 5 2 
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Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, polegającym na tym, że część ludzi 

zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego 

zatrudnienia z różnych powodów.  

Osoba bezrobotna to osoba niezatrudniona, nie prowadząca działalności 

gospodarczej i nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia 

atrudnienia (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy). 

 

Zestawienie liczbowe osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Namysłowie oraz korzystających ze świadczeń 

GOPS w Wilkowie w latach 2010 – 2012 

Rok Liczba osób 

bezrobotnych 

 

Liczba osób 

pobierających 

zasiłek dla 

bezrobotnych 

 

Liczba osób 

bez prawa do 

zasiłku dla 

bezrobotnych 

 

Liczba osób 

korzystających 

z pomocy 

społecznej 

 

Liczba osób 

bezrobotnych 

korzystających 

z pomocy 

społecznej 

2010 332 32 300 398 160 

2011 333 31 302 371 149 

2012 384 42 342 373 155 

 

Liczba osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                              

z roku na rok zmniejsza się, ale wciąż jest wysoka w stosunku do osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Namysłowie. 

W roku 2010 z pomocy społecznej korzystało blisko 48,2 % bezrobotnych 

zarejestrowanych  w  Powiatowym Urzędzie  Pracy,  w  2011 r.  44,7 %,  w 2012 r. 

40,3 %. 

Przedstawione dane pokazują, że osoby korzystające ze świadczeń pomocy 

społecznej to najczęściej osoby długotrwale bezrobotne. Z analizy dokumentów 

będących w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Wilkowie 

wynika, że są to osoby z wykształceniem najczęściej podstawowym i zawodowym. 

Na terenie gminy Wilków działa obecnie jedna instytucja pomocy społecznej 

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie. 

Najbardziej narażone na bezrobocie są osoby w wieku 19-25 lat, głównie 

absolwenci szkół średnich oraz osoby powyżej 50 lat. Częściej bezrobocie dosięga  
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kobiet niż mężczyzn. Największą ilość osób bezrobotnych stanowią osoby 

długotrwale bezrobotne – poszukujące pracy powyżej 13 miesięcy.  

Bezrobocie jest problemem złożonym i różnie definiowanym. Szerszą kategorią 

jest pozostawanie bez pracy lub nieaktywność zawodowa. Są to kategorie 

szczególnie ważne z punktu widzenia opisu klientów pomocy społecznej oraz 

programów adresowanych do nich w ramach tego systemu.  

Statystyki dotyczące bezrobocia w znacznym stopniu zniekształcają obraz 

tego zjawiska głównie ze względu na duży stopień tzw. bezrobocia utajonego oraz 

„pracy na czarno”. 

Bezrobocie obniża standard życia i rozszerza obraz patologii społecznej. 

Bezpośrednio wpływa na poziom życia rodzin i prowadzi często do: 

 dezintegracji rodziny, 

 osłabienia więzi emocjonalnych między członkami rodziny, 

 zwiększa ryzyko zaistnienia patologii życia społecznego, 

 utraty poczucia bezpieczeństwa i wpływu na własne życie, 

 degradacji ekonomicznej i społecznej. 

Bezrobocie jest dotkliwe nie tylko dla osób pozostających bez pracy, lecz także 

dla ich rodzin. W funkcjonowaniu rodzin dotkniętych bezrobociem dochodzi do 

poważnych zakłóceń. Negatywne zmiany mogą dotyczyć wszystkich funkcji 

rodziny. Negatywny wpływ bezrobocia na więź małżeńską niesie ze sobą 

niebezpieczeństwo osłabienia związków uczuciowych i zaburzenia ról małżeńskich 

i rodzicielskich. Utrata pracy zawodowej wpływa najczęściej na powstawanie 

napięć i konfliktów w rodzinie. Z drugiej strony, ograniczenie możliwości 

materialnego zabezpieczenia rodziny prowadzi do ograniczenia stopnia 

zaspokojenia podstawowych potrzeb. Bezrobocie rodziców nie stwarza poczucia 

bezpieczeństwa u dzieci i negatywnie wpływa na ich dalszą edukację. Często 

prowadzi do rozpadu rodziny i może być zagrożeniem przyjmowania przez dzieci 

negatywnych wzorców osobowych a w konsekwencji dziedziczenia statusu 

bezrobotnego. Problem bezrobocia zwłaszcza długotrwałego wymaga stosowania 

odpowiednich form oddziaływania.  
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Praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych to w głównej mierze 

rozbudzanie motywacji do działania ukierunkowanego na aktywne poszukiwanie 

zatrudnienia i pomoc w planowaniu nowych koncepcji życia zawodowego. Forma, 

wysokość i okres wypłacania świadczenia powinna być uzależniona od aktywności 

bezrobotnego i jego rodziny. Na sytuację osób bezrobotnych wpływa zarówno wiek 

jak i poziom wykształcenia. 

 

Niepełnosprawność jest jednym z ważniejszych problemów współczesnego świata 

jak również długotrwała lub ciężka choroba, które powodują niemożność pełnego 

funkcjonowania w społeczeństwie. Osobom tym przyznawana jest pomoc pieniężna 

jeżeli spełniają kryterium dochodowe jak również w razie potrzeby przyznawana 

jest pomoc w formie usług opiekuńczych. Najczęstszymi problemami, z jakimi 

spotykają się w swojej codziennej egzystencji są to: 

 utrudniony dostęp do leczenia i rehabilitacji, 

 utrudnienia architektoniczne i komunikacyjne, 

 pogarszanie się sytuacji ekonomicznej, 

 bariery psychologiczne, 

 izolacja społeczna. 

 

Problemy opiekuńczo – wychowawcze - rodzina jako podstawowa komórka 

społeczna jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem dziecka, której 

obowiązkiem jest zaspokojenie wszystkich jego potrzeb. 

Wywiera istotny wpływ na kształtowanie się postaw, aspiracji, systemów wartości. 

Nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny, złe wypełnianie ról społecznych powoduje 

jej destrukcję. W rodzinach dysfunkcyjnych często występują u dzieci problemy                  

w nauce, problemy wychowawcze aż do wkraczania na drogę przestępstwa. 

Bezradność osób w sprawach opiekuńczo–wychowawczych jest jednym                                     

z ważniejszych problemów dotyczących w głównej mierze rodzin o niskim statusie 

społecznym i niskiej świadomości wychowawczej, o zaburzonych relacjach 

małżeńskich. Wśród wielu zewnętrznych czynników zagrażających prawidłowemu 

funkcjonowaniu rodziny, na pierwszy plan wysuwają się bezrobocie i ubóstwo.  
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Przemoc – to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie 

naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na 

niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność 

cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym 

lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 

dotkniętych przemocą.  

Rodzaje przemocy:  

 fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej, 

 psychiczna - naruszenie godności osobistej, 

 seksualna - naruszenie intymności, 

 ekonomiczna - naruszenie własności,  

 zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. 

Doświadczanie przemocy domowej jest złożonym problemem i często do 

wyjścia z przemocy potrzebna jest pomoc innych osób a nawet wsparcie wielu 

służb. W sytuacji, w której doświadczamy jakiejkolwiek formy przemocy wskazana 

jest pomoc z zewnątrz, która pomoże podjąć działania służące ochronie. Ta pomoc 

może przyjść ze strony przedstawicieli różnych służb - psychologa, prawnika, 

policjanta, lekarza, pracownika socjalnego. Czasem potrzebni są wszyscy 

jednocześnie. Pomoc psychologiczna wspiera na ścieżce wychodzenia z przemocy. 

Pomoc prawna pozwala postawić sprawcy granice prawne, które uniemożliwią 

kontynuowanie przemocy. Policja ustawowo zobowiązana jest do podjęcia 

stosownych kroków aby osoba doświadczająca przemocy domowej mogła czuć się 

bezpiecznie w swoim domu. Skuteczna interwencja polega na zatrzymaniu sprawcy, 

jeśli stwarza zagrożenie dla otoczenia. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem i nic 

jej nie usprawiedliwia. 

Uzależnienia   

Alkoholizm to zjawisko, które dotyka wielu mieszkańców naszej gminy w różnym 

wieku, niezależnie od miejsca zamieszkania, płci, wykształcenia. Nadużywanie 

alkoholu prowadzi do dezintegracji rodziny, jest przyczyną przemocy domowej,  
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sprzyja powstawaniu nieformalnych grup społecznych stanowiących zagrożenie dla  

ładu i bezpieczeństwa publicznego. 

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

Na terenie Gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych oraz Punkt Konsultacyjny, który zapewnia mieszkańcom gminy 

możliwości uzyskania wsparcia i profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu 

problemów wynikających z nadużywania alkoholu przez członków rodziny.  

 

Narkomania - skala problemowa na terenie Gminy wynikająca z uzależnienia od 

narkotyków jest trudna do ustalenia. Działania w tym kierunku regulowane są 

ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Problem narkomanii głównie dotyczy dzieci 

i młodzieży. Aby przeciwdziałać  problemom narkomanii prowadzone są   

w szkołach specjalne programy i kampanie społeczne dotyczące szkodliwości 

używek i środków psychoaktywnych. Ponadto w Gminie realizowany jest gminny 

program przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

5. ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT dla systemu pomocy społecznej w Gminie to analiza strategiczna 

pozwalająca na wygenerowanie z otoczenia szans rozwoju, a także zagrożeń 

hamujących działania na rzecz społeczności lokalnej. Mocne strony mogą oznaczać, 

iż należy je nadal rozwijać i doskonalić, słabe zaś eliminować, bądź 

zreorganizować. Nazwa SWOT oznacza: 

 mocne strony (S) – wewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na 

sytuację społeczną, 

 słabe strony (W) – wewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na 

sytuację społeczną,  

 szanse (O) – zewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na 

realizację celów,  

 zagrożenia (T) – zewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na 

realizację celów. 

 

W analizie SWOT odniesiono się wyłącznie do kwestii społecznych.  
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MOCNE STRONY – S SŁABE STRONY - W 

- Wykwalifikowana kadra pracowników 

pomocy  społecznej 

- Wystarczająca do potrzeb liczba 

zatrudnionych    pracowników 

merytorycznych 

- Zaangażowanie pracowników GOPS 

- Dobra współpraca z różnymi instytucjami  

 i   podmiotami realizującymi zadania  

 z zakresu pomocy społecznej 

- Dobry stan infrastruktury oświatowej 

- Umiejętność szybkiego reagowania  

 w sytuacjach kryzysowych 

- Zabezpieczenie dostępu do  różnych form 

spędzania czasu wolnego dla dzieci  

i młodzieży  

-  Brak wzrostu świadczeniobiorców 

- Reagowanie na potrzeby osób      

 niepełnosprawnych 

- Zapewnienie środków finansowych na 

  profilaktykę i rozwiązywanie problemów 

  alkoholowych 

- Dobra baza kulturalno-sportowa 

- Dostępność do placówek służby zdrowia 

- Poczucie solidarności mieszkańców gminy  

 w  sytuacjach zagrożeń 

- Doświadczenie w  pozyskiwaniu środków     

 zewnętrznych 

- Bierna postawa świadczeniobiorców   

  w    rozwiązywaniu problemów życiowych 

- Niedostateczne wypełnianie funkcji    

  opiekuńczo-wychowawczych   przez rodziców 

- Niechęć podnoszenia kwalifikacji przez osoby 

  długotrwale bezrobotne 

- Znaczna liczba bezrobotnych bez prawa do 

zasiłku 

- Niewystarczająca oferta pomocy osobom 

  niepełnosprawnym 

- Brak  lokali socjalnych 

- Mała aktywność organizacji pozarządowych  

  w   tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej 

- Brak możliwości  rozeznania liczby osób 

   niepełnosprawnych 

- Niechęć do podejmowania leczenia przez 

  uzależnionych oraz współpracy w tym zakresie 

  przez współuzależnionych 

- Niska aktywność środowiska do tworzenia  

   grup samopomocowych i grup wsparcia 

- Proces starzenia się ludności 

SZANSE – O ZAGROŻENIA – T 

- Korzystne położenie geograficzne  

i komunikacyjne  Gminy 

-Tworzenie i realizacja programów    

aktywizujących  społeczność lokalną 

- Dostęp do nowoczesnych środków 

   komunikowania się (Internet) 

- Wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych  

 w  ramach robót publicznych, prac    

interwencyjnych i prac społecznie 

użytecznych 

- Oferowanie dzieciom i młodzieży różnych 

form spędzania czasu wolnego 

- Aktywizacja osób niepełnosprawnych 

- Likwidowanie barier architektonicznych 

- Efektywność i skuteczność działań na rzecz 

osób 

   uzależnionych 

-Wzrost identyfikacji i wykrywalności 

  przestępczości, w tym przemocy w rodzinie 

-Stałe szkolenie, doskonalenie zawodowe 

  pracowników pomocy społecznej 

-Możliwość pozyskiwania środków unijnych 

- Marginalizacja spowodowana długotrwałym 

  Bezrobociem  

- Pogłębianie się zjawiska dziedziczenia biedy 

- Bezrobocie osób młodych 

- Występowanie zagrożeń funkcjonowania 

rodziny:    uzależnienia, bezrobocie, przemoc  

w rodzinie 

-Trudna sytuacja ekonomiczna rodzin 

- Deficyt lokali socjalnych 

- Bezradność i bierność rodzin  

w rozwiązywaniu  problemów życiowych 

 - Długotrwałe uzależnienie rodzin od pomocy 

   społecznej 

 - Niewydolność wychowawcza rodzin 

- Ograniczone możliwości rynku pracy dla osób 

   niepełnosprawnych 

- Wzrost zapotrzebowania na miejsca  

 w placówkach   opieki stacjonarnej 

- Wzrost zadań statutowych GOPS i wzrost     

 nakładów finansowych 
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6.  CEL GŁÓWNY, CELE SZCZEGÓŁOWE I ICH REALIZACJA 

6.1 Cel główny  

Zaspokajanie potrzeb społecznych oraz przeciwdziałanie zagrożeniom                    

w stopniu zapewniającym równowagę społeczną i rozwój Gminy, ze szczególnym 

uwzględnieniem działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych ubóstwem                        

i wykluczeniem społecznym. 

 

Działania ujęte w  strategii rozwiązywania problemów społecznych mają za 

zadanie nie tylko łagodzenie skutków trudnej sytuacji bytowej klientów pomocy 

społecznej, lecz także zmierzają do usuwania przyczyn tkwiących często w sferze 

psychicznej i społecznej.  

Realizacja strategii przewiduje współpracę różnych instytucji i organizacji 

pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej a także instytucji 

działających w zakresie polityki społecznej, takich jak: edukacja, służba zdrowia, 

sądownictwo. 

6.2 Cele szczegółowe 

 

1. Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

2. Budowanie systemu wsparcia rodziny ze szczególnym uwzględnieniem dzieci  

i młodzieży 

3. Budowanie zintegrowanego systemu przeciwdziałania uzależnieniom 

 i przemocy domowej 

4. Poprawa jakości życia osób starszych, niepełnosprawnych, długotrwale lub 

ciężko chorych 
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Cel 1 

Aktywizacja i integracja grup zagrożonych  

wykluczeniem społecznym 

 

Cele szczegółowe i kierunki działań 

Odpowiedzialni 

za realizację 

celów 

Partnerzy 
Termin 

realizacji 

Podejmowanie działań zmierzających  

do  ograniczenia ubóstwa i poprawy 

warunków życia osób i rodzin 

żyjących  w biedzie: 

 

 - diagnozowanie potrzeb osób i rodzin 

żyjących w ubóstwie 

  

- udzielanie wsparcia materialnego 

 

- współpraca z instytucjami  

i organizacjami charytatywnymi  

w zakresie pomocy rzeczowej osobom 

najuboższym 

 

- tworzenie i realizacja programów na 

rzecz pomocy osobom  

i rodzinom żyjącym w ubóstwie 

 

- aktywizowanie środowiska lokalnego  

w zakresie inicjowania i promowania 

samopomocowych form   wspierania 

osób i rodzin ubogich 

 Wójt Gminy 

 Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

 Organizacje 

    pozarządowe 

 Sponsorzy 

 Społeczność 

    lokalna 

 

2014 – 2020 

Podejmowanie działań  

zmierzających  do  ograniczenia 

długotrwałego bezrobocia    

i eliminowanie jego negatywnych 

skutków: 

 

- praca socjalna z bezrobotnym i jego 

rodziną 

 

- wspieranie bezrobotnych w 

nabywaniu umiejętności i kompetencji 

zawodowych 

 

- realizacja projektów 

współfinansowanych ze środków EFS 

 

- współpraca z Powiatowym Urzędem 

Pracy w celu zapewnienia osobom 

bezrobotnym dostępu do informacji  

o istniejących możliwościach 

wsparcia 

 

 Wójt Gminy 

 Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

 Organizacje 

    pozarządowe 

 Sponsorzy 

 Społeczność 

    Lokalna 

 Powiatowy 

   Urząd Pracy 

 CIS lub KIS 

na terenie 

   powiatu 

2014 – 2020 
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- zabezpieczenie pomocy materialnej 

osobom i rodzinom dotkniętym 

długotrwałym bezrobociem 

 

- wspieranie działalności Centrum 

Integracji Społecznej lub Klubu 

Integracji Społecznej i tworzenie grup 

wsparcia 

 

- organizacja prac społecznie 

użytecznych 

 

- wspieranie zatrudnienia osób 

znajdujących się w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy w ramach prac 

interwencyjnych i robót publicznych 

Tworzenie warunków wychodzenia  

z bezdomności i zapobieganie 

przechodzenia osób ubogich w stan 

bezdomności: 

 

- systematyczne monitorowanie 

zjawiska   bezdomności na terenie 

gminy 

 

- rozwój budownictwa socjalnego 

 

- rozszerzenie pracy socjalnej na rzecz 

osób  bezdomnych bądź zagrożonych 

bezdomnością 

 

- zapewnienie osobom bezdomnym  

i  zagrożonym bezdomnością 

zaspokajania podstawowych potrzeb 

życiowych 

 

- podejmowanie działań zmierzających 

do zorganizowania miejsc 

noclegowych w okresie zimy 

 Wójt Gminy 

 Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

 Organizacje 

     pozarządowe 

 Sponsorzy 

 Społeczność 

     lokalna 

 Dom Pomocy 

Społecznej 

 Noclegownie 

 Domy dla 

bezdomnych 

2014 – 2020 
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Cel 2 

Budowanie systemu wsparcia rodziny ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży 

Cele szczegółowe i kierunki działań 

Odpowiedzialni 

za realizację 

celów 

Partnerzy 
Termin 

realizacji 

Wspieranie rodzin z dziećmi na 

utrzymaniu w prawidłowym 

funkcjonowaniu w środowisku: 

 

- systematyczna praca socjalna  

  z rodziną 

 

- wsparcie finansowe rodzin żyjących 

w   niedostatku 

 

- tworzenie placówek wsparcia 

dziennego   dla dzieci i młodzieży  

(świetlice środowiskowe) 

 

- wyrównywanie szans edukacyjnych 

dzieci i  młodzieży poprzez zajęcia 

wyrównawcze i pozalekcyjne 

 

- organizacja czasu wolnego dla dzieci 

i  młodzieży 

 

- organizacja wypoczynku letniego   

   dla dzieci z rodzin ubogich   

   i dysfunkcyjnych 

 

- rozszerzenie działalności zespołu 

interdyscyplinarnego wspierającego  

w rozwiązywaniu problemów na 

rzecz dziecka i rodziny 

 

- współpraca ze szkołami w zakresie 

diagnozowania potrzeb dzieci  

i młodzieży zagrożonych 

marginalizacją 

 

- prowadzenie poradnictwa 

(prawnego, psychologicznego) dla 

rodziców wymagających pomocy  

w zakresie wypełniania funkcji 

wychowawczej 

 

- pomoc dzieciom z rodzin   

zagrożonych pozbawieniem lub 

ograniczeniem władzy rodzicielskiej 

poprzez wprowadzenie pracy 

asystenta rodziny 

 

 Wójt Gminy 

 Gminny Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 
 Szkoły i świetlice 

funkcjonujące na 

terenie gminy 

 PCPR 

 Sąd 

 Kuratorzy 

zawodowi              

i społeczni 

 Organizacje 

     pozarządowe 

 Sponsorzy 

 

2014 – 2020 
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- tworzenie warunków dla działania 

rodzin wspierających 
 

Cel 3 

Budowanie zintegrowanego systemu przeciwdziałania uzależnieniom 

 i przemocy domowej 

Cele szczegółowe i kierunki 

działań 

Odpowiedzialni 

za realizację 

celów 

Partnerzy 
Termin 

realizacji 

Profilaktyka i rozwiązywanie 

problemów alkoholowych: 

 

- wdrażanie i realizacja Gminnego   

Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 

-  tworzenie warunków do 

prawidłowego funkcjonowania 

GKRPA 

 

- prowadzenie i rozwój działalności 

Punktu Konsultacyjnego  

 

-  prowadzenie grup wsparcia dla 

osób współuzależnionych 

 

- zwiększenie dostępności pomocy 

terapeutycznej dla osób 

uzależnionych 

 

- wdrażanie programów 

profilaktycznych dla dzieci 

  i młodzieży 

 

- tworzenie i rozwój świetlic 

socjoterapeutycznych 

  i środowiskowych dla dzieci  

z rodzin uzależnionych 

 

- organizowanie wypoczynku 

letniego i właściwego 

zagospodarowania wolnego czasu 

  dzieciom z rodzin z problemem 

alkoholowym 

 Wójt Gminy 

 Gminny Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 
 Szkoły i świetlice 

funkcjonujące na 

terenie gminy 

 Zespół 

Interdyscyplinarny 

 Gminna Komisja 

     Rozwiązywania 

     Problemów 

    Alkoholowych 

 Ośrodek Leczenia 

Odwykowego 

 Ośrodki Zdrowia  

 Sąd 

 Kuratorzy 

zawodowi  

i społeczni 

 Organizacje 

     pozarządowe 

 Społeczność 

    lokalna 

 Komenda 

    Powiatowa 

    Policji 

 Powiatowe 

    Centrum 

    Pomocy 

    Rodzinie 

 Grupy 

   samopomocowe 

   AA, DDA 

2014 – 2020 
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Profilaktyka i rozwiązywanie 

problemów wynikających  

z używania narkotyków , innych 

używek i środków odurzających: 

 

- wdrożenie i realizacja Gminnego 

Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii  

 

- diagnoza występującego problemu 

- prowadzenie kampanii społecznej 

na temat szkodliwości używania 

narkotyków i środków 

odurzających 

 

- realizacja programów 

profilaktycznych skierowanych 

głównie dla dzieci i młodzieży 

 w szkołach 

 

- zapewnienie dostępu do 

poradnictwa i różnych form 

pomocy dla osób uzależnionych 

 Wójt Gminy 

 Gminny Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 
 Szkoły i świetlice 

funkcjonujące na 

terenie gminy 

 Zespół 

Interdyscyplinarny 

 Gminna Komisja 

     Rozwiązywania 

     Problemów 

    Alkoholowych 

 Ośrodek Leczenia 

Odwykowego 

 Ośrodki Zdrowia 

 Sąd 

 Kuratorzy 

zawodowi  

i społeczni 

 Organizacje 

     pozarządowe 

 Społeczność 

    lokalna 

 Komenda 

    Powiatowa 

    Policji 

 Powiatowe 

    Centrum 

    Pomocy 

    Rodzinie 

 Grupy 

   samopomocowe 

   AA, DDA 

2014 – 2020 

Pomoc osobom i rodzinom 

doświadczającym przemocy 

domowej: 

 

- realizacja Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy 

Domowej 

 

- zwiększenie dostępności pomocy 

oraz skuteczności działań 

interwencyjnych 

 

- zapewnienie możliwości 

profesjonalnego wsparcia dla ofiar 

i sprawców przemocy 

 

- wspieranie działalności Zespołu 

  Interdyscyplinarnego ds. pomocy 

ofiarom przemocy 

 

- podnoszenie świadomości 

społecznej w zakresie zjawiska 

przemocy i sposobów radzenia 

sobie z problemem (plakaty, ulotki, 

spotkania obywatelskie) 

 

- realizacja procedury „Niebieskie 

Karty” 

 Wójt Gminy 

 Gminny Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 
 Dyrektorzy szkół 

 Zespół 

Interdyscyplinarny 

 Gminna Komisja 

     Rozwiązywania 

     Problemów 

    Alkoholowych 

 

 Sąd 

 Kuratorzy 

zawodowi  

i społeczni 

 Organizacje 

     pozarządowe 

 Społeczność 

    lokalna 

 Komenda 

    Powiatowa 

    Policji 

 Powiatowe 

    Centrum 

    Pomocy 

    Rodzinie 

 Ośrodek 

Interwencji 

Kryzysowej 

 

2014 – 2020 
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Cel 4 

Poprawa jakości życia osób starszych, niepełnosprawnych, długotrwale  

lub ciężko chorych 

Cele szczegółowe i kierunki 

działań 

Odpowiedzialni 

za realizację 

celów 

Partnerzy 
Termin 

realizacji 

Tworzenie warunków 

umożliwiających osobom 

starszym, niepełnosprawnym, 

długotrwale lub ciężko chorych 

pełnienie społecznie aktywnej 

roli i integrację ze środowiskiem: 

 

- podnoszenie jakości usług 

opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób starszych, 

niepełnosprawnych, długotrwale 

lub ciężko chorych jak również  

  z zaburzeniami psychicznymi 

 

- wspieranie organizacji 

pozarządowych w realizacji działań 

na rzecz aktywizacji osób 

starszych,  niepełnosprawnych  

w gminie 

 

- informowanie o  realizowanych 

programach wspierania osób 

  niepełnosprawnych figurujących  

w rejestrze PUP 

 

- włączanie osób dla osób starszych, 

niepełnosprawnych, długotrwale 

lub ciężko chorych jak również  

  z zaburzeniami psychicznymi 

  do udziału w organizowanych 

spotkaniach integracyjnych  

i   okolicznościowych 

 

- upowszechnianie informacji  

o prawach, uprawnieniach, 

dostępnych formach pomocy 

adresowanych do środowiska osób 

starszych, niepełnosprawnych, 

długotrwale lub ciężko chorych jak 

również  z zaburzeniami 

psychicznymi  (plakaty, ulotki, 

Internet ) 
 

- rozwój pracy socjalnej na rzecz 

osób starszych, 

niepełnosprawnych, długotrwale 

lub ciężko chorych jak również               

 Wójt Gminy 

 Gminny Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 
 

 Organizacje 

     pozarządowe 

 Społeczność 

    lokalna 

 Powiatowe 

    Centrum 

    Pomocy 

    Rodzinie 

 

2014 – 2020 
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z zaburzeniami psychicznymi 

znajdujących się  w trudnej sytuacji 

bytowej 

 

 

 

7.  FINANSOWANIE STRATEGII 

Źródłami finansowania planowanych działań będą: 

 środki własne gminy, 

 środki pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa, 

 środki z państwowych funduszy celowych, 

 środki pochodzące z funduszy unijnych, 

 środki własne organizacji pozarządowych.  

 

8.  MONITORING I WSKAŹNIKI POMIARU STOPNIA REALIZACJI 

STRATEGII 

 

Realizacja strategii będzie monitorowana w oparciu o założone wskaźniki 

monitoringu, w tym: 

- w obszarze ludności - przyrost naturalny; saldo migracji; liczba klientów pomocy 

społecznej; powody korzystania z pomocy; formy udzielanej pomocy; 

- w obszarze rynku pracy - liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych; 

- w obszarze edukacji - liczba dzieci w szkołach i przedszkolach; liczba ludności  

  z podziałem na wykształcenie; 

- liczba programów i projektów przyjętych do realizacji; 

- ilość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne działania  

   zaplanowane w strategii. 

Dane do pomiaru wskaźników pozyskiwane będą z: danych statystycznych 

GUS, Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy, Komendy Powiatowej 

Policji, PCPR, PUP, ze sprawozdań GOPS, sprawozdań z realizacji gminnych 

programów i projektów. 
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Monitorowanie umożliwi bieżącą ocenę realizacji zaplanowanych kierunków 

działań lub też pozwoli na modyfikację i dokonywanie korekt w przypadku  

istotnych zmian społecznych, które mogą zaistnieć w wyniku zmiany regulacji 

prawnych bądź też narastanie niektórych problemów społecznych. 

 

9.  UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE 

 

Organizacja systemu pomocy społecznej w gminie jest dostosowana do 

potrzeb społecznych. Planowane sposoby ich zaspokajania są kontynuacją 

istniejącego systemu wsparcia i tworzą możliwość jego uzupełnienia o nowe 

rozwiązania.  

Cele strategiczne i kierunki działań sformułowane zostały w oparciu o analizę 

systemu pomocy społecznej, edukacji, ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnień                   

i sytuację na lokalnym rynku pracy. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych zakłada rozszerzenie  

i pogłębienie form pracy socjalnej, szeroką współpracę z różnymi instytucjami  

i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy społecznej. 

W myśl ustawy o pomocy społecznej, działania podejmowane przez ośrodek  

pomocy społecznej powinny doprowadzić, w miarę możliwości, do życiowego 

usamodzielnienia się objętych nią osób i rodzin oraz do ich integracji ze 

środowiskiem. Zaspokajanie wszystkich  potrzeb klientów pomocy społecznej może 

wprowadzić ich w stan wyuczonej bezradności i pozbawić motywacji do 

podejmowania wysiłku związanego z wychodzeniem z bezrobocia, bezdomności 

czy uzależnienia. 

W ramach wypracowanej strategii przyjmuje się podejście nastawione przede 

wszystkim na: 

 wzmocnienie postaw aktywnych, 

 wdrożenie modelu pomocy zintegrowanej, 

 partnerskich działań instytucji i organizacji pozarządowych w stworzeniu 

lokalnego systemu reintegracji społecznej i zawodowej osób z problemami 

społecznymi. 
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Zapisy zawarte w strategii realizowane będą zgodnie z wymienionymi 

działaniami i w zależności od pozyskanych środków finansowych. 

 

10.  SYSTEM AKTUALIZACJI STRATEGII 

 

Strategia jest dokumentem otwartym. Będzie podlegać okresowym weryfikacjom 

 i niezbędnym modyfikacjom związanym ze zmieniającą się rzeczywistością 

społeczno-ekonomiczną, zidentyfikowanymi potrzebami gminy i wymogami prawa. 

Najczęściej, ze względu na zmieniające się uwarunkowania zarówno wewnątrz 

gminy jak i w jej otoczeniu modyfikacjom poddajemy zapisy w części operacyjnej 

strategii. W czasie weryfikacji mogą powstawać zupełnie nowe cele szczegółowe                

i projekty dotyczące tych aspektów życia w gminie, których w dniu dzisiejszym nie 

można było przewidzieć. 

Pamiętać jednak należy o konsekwentnym dążeniu do poprawy jakości życia 

wszystkich mieszkańców Gminy Wilków zawartych w wizji, celu nadrzędnym – 

głównym oraz w celach szczegółowych, ze szczególnym uwzględnieniem grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


