DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 23 lipca 2013 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera
Data: 2013-07-23 13:47:06

Poz. 2905
UCHWAŁA NR XXIII/ 14 /2013
RADY GMINY STOPNICA
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stopnica na
lata 2013-2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej ( Dz.U z 2013, poz. 182) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stopnica na lata
2013-2020, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stopnica oraz kierownikowi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stopnicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Danuta Szczepanik
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WSTĘP
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013
poz. 182) 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
alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stopnica na lata
2013 – 2020 traktowana jest jako długofalowy program działania.
Przyjecie przez Radę Gminy Stopnica Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych ma istotne znaczenie dla realizacji lokalnej polityki społecznej. Polityka
społeczna jest realizowana przez wiele polityk szczegółowych, tj. politykę emerytalnorentową, politykę pomocy społecznej, ochrony zdrowia, zatrudnienia i mieszkaniową.
Polityka społeczna realizowana przez samorząd powinna zostać podporządkowana
postanowieniom strategii rozwiązywania problemów społecznych i z nimi konfrontowana.
Realizacja określonych w niej zadań powinna odbywać się przy udziale szerokiego forum
społecznego, dzięki czemu nie jedna instytucja a cała społeczność czuje się odpowiedzialna
za osiągnięcie celów strategii. Pomoc organizują organy administracji rządowej
i samorządowej, współpracując z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi
kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz
osobami fizycznymi i prawnymi.
Pogłębiające się zjawisko ubóstwa rodzin związane z bezrobociem, problemy
egzystencji osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych, niedostatek materialny rodzin
szczególnie wielodzietnych, uzależnienie od alkoholu to trudne problemy społeczne, które
stoją do rozwiązania przed władzami samorządowymi oraz instytucjami pomocy społecznej
na poziomie lokalnym.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych zorientowana jest na rozszerzenie
i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami
pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w gminie oraz instytucjami działającymi
w szerszym obszarze polityki społecznej jak: oświata, służba zdrowia, sądownictwo
i prokuratura, a także policja oraz urząd pracy. W ujęciu strategicznym pomoc społeczna
w Gminie Stopnica to nie tylko udzielanie wsparcia materialnego, a przede wszystkim
szeroko rozumiana praca socjalna, nastawiona na: wzmocnienie postaw aktywnych,
stworzenie systemu wsparcia psychologicznego, poradnictwa prawnego, wdrożenie modelu
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pomocy w oparciu o kontrakt socjalny oraz ścisłą współpracę i powiązanie działań instytucji
i organizacji pozarządowych w wypracowaniu lokalnego systemu reintegracji społecznej.
Ciągłe niewystarczające środki przeznaczone na pomoc społeczną zmuszają
do poszukiwania jak najefektywniejszych metod działania na rzecz rodzin i osób
wymagających wsparcia. Zadaniem naszego Ośrodka jest udzielanie takiej pomocy osobom
i rodzinom, która umożliwiłaby samodzielną egzystencję, dała szansę zaspokojenia
podstawowych potrzeb, stworzyła możliwości rozwoju. Gminna Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych

Gminy Stopnica na lata 2013-2020 jest drogowskazem

i instrumentem działania władz samorządowych, instytucji pomocy społecznej w tym
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy.
Celem strategii są działania długofalowe polegające między innymi na inwestycji w Kapitał
Ludzki, poprawę sytuacji materialnej rodzin, działania na rzecz poprawy rynku zatrudnienia,
pomocy osobom niepełnosprawnym, długotrwale chorym, chorym psychicznie i poprawy
przedsiębiorczości. Strategia ma pobudzać do aktywności organizacje, instytucje działające
w obszarze pomocy społecznej oraz rozwoju gospodarczego i społecznego gminy.
Strategia zawiera cele strategiczne i ich rozwiązania (kierunki działania), w stopniu
stanowiącym podstawę do formułowania programów, w których określa się terminy realizacji
i zasady finansowania poszczególnych zadań.
Powyższa Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest zgodna z podstawowymi
zasadami życia społecznego, w szczególności zaś z zasadą pomocniczości, partycypacji
społecznej i współodpowiedzialności. Wszelkie podejmowane przedsięwzięcia będą
prowadzone w oparciu o współdziałanie aktywnych podmiotów działających na scenie
publicznej. Działania te będą kierowane głównie ku środowiskom, które pozostają na
marginesie życia społecznego, wykluczonych społecznie lub zagrożonych tym zjawiskiem.

Do diagnozy problemów społecznych wykorzystano dane ujęte w sprawozdaniach
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za lata 20111 i 2012, dane z Powiatowego Urzędu
Pracy w Busku Zdroju oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Stopnicy.
Przeprowadzona analiza danych pozwoliła ocenić:
- jakie deficyty w zaspokojeniu potrzeb socjalnych występują na terenie gminy,
- jakiego rodzaju wsparcie świadczą jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
- w jakich miejscach ogniskują się problemy społeczne wyrażone realnym zapotrzebowaniem
na wsparcie,
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- jakie kategorie problemów społecznych najczęściej determinują zapotrzebowanie na
świadczenia pomocy społecznej, czyli co najczęściej powoduje, że określona liczba osób
znajduje się w sytuacji, w której bez pomocy nie jest w stanie zapewnić sobie i swoim
rodzinom socjalnej egzystencji.
Strategia podlegać będzie ciągłym zmianom ponieważ pojawiać się będą nowe, ważne
cele, a niektóre stracą swą aktualność. Proces zmian będzie wskaźnikiem działań i dążeń
społeczności lokalnej do zmiany społecznej, w którym to procesie współdziałać będą
instytucje zajmujące się rozwiązywaniem problemów społecznych.

I. PROCEDURA TWORZENIA GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE STOPNICA.
1.1 Podstawa opracowania strategii.
Podstawę opracowania strategii stanowiły materiały źródłowe powstałe i zgromadzone
przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy. Realizacja zadań
postawionych przed pomocą społeczną, zarówno na poziomie społeczności lokalnej, jak i na
poziomie rodziny i jednostki, a także konieczność wypracowania niekonwencjonalnych form
pomocy, wymaga profesjonalnego i systemowego diagnozowania problemów społecznych w
skali gminy.
Diagnoza problemów społecznych występujących na terenie Gminy Stopnica została
sporządzona w oparciu o dane będące w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stopnicy, uzyskane w toku bieżącej jego działalności, dane uzyskane z Urzędu Gminy
Stopnica, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, Powiatowego Urzędu Pracy w Busku
Zdroju oraz w oparciu o informacje od instytucji współpracujących z ośrodkiem pomocy
społecznej.
Na podstawie powyższych danych przygotowano analityczne materiały źródłowe,
niezbędne dla diagnozy sytuacji społecznej w Gminie Stopnica, co pozwoliło na
wypracowanie kierunków strategicznych działań odniesionych do rzeczywistych problemów
społeczności lokalnej i wskazanie skutecznych kierunków działań dla ich rozwiązania, a także
ustalenie układu współpracy instytucjonalnej dla poszczególnych problemów społecznych.
W oparciu o diagnozę sytuacji społecznej, została opracowana strategia rozwiązywania
problemów pomocy społecznej na najbliższe lata, która jest rozwinięciem działań oraz
założeń programowych realizowanych w sferze pomocy społecznej w gminie Stopnica.
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Dokument jest syntezą wypracowanych kierunków strategicznych dla realizacji polityki
społecznej Gminy Stopnica W procesie monitoringu realizacji strategii, kierunki i działania
powinny być aktualizowane i dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości i otoczenia
społeczno-gospodarczego. Przyjęcie strategii stanowi proces otwierający długoterminowe
planowanie polityki społecznej, tj. na lata 2013-2020.
Strategia jest dokumentem stanowiącym podstawę do podejmowania długofalowych
zintegrowanych działań rozwojowych w sferze pomocy społecznej. Cele i kierunki działań są
zgodne ze wskazaniami innych dokumentów o charakterze programowym z obszaru polityki
społecznej.
1.2 Podstawy prawne.
Podstawą do opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
są następujące akty prawne:
1) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
(Dz. U. 2013, poz.182),
2) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach (tj. Dz. U. 2006 r., Nr 139,
poz. 992 z późn. zm.),
3) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. Nr 9,
poz. 59, z późn. zm.),
4) Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z 2011,
Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),
5) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz.U. 2004, Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.),
6) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004, Nr 210, poz. 2135 z późn.
zm.),
7) Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2007, Nr 70, poz. 473),
8) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
9) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008, Nr 14, poz. 92 z późn. zm.),
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10) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2005, Nr 31, poz. 266
z późn. zm.).
1.3

Wykorzystane materiały, dokumentacje przy opracowaniu strategii.
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stopnica została

opracowana na podstawie dostępnych dokumentów, opracowań i informacji o charakterze
analitycznym, diagnostycznym i strategicznym oraz na podstawie zebranych danych
statystycznych. W szczególności są to:
1) Sprawozdania MPiPS – 03 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy
za rok 2011,2012.
2) Sprawozdania MPiPS – 01 Powiatowego Urzędu Pracy w Busku Zdroju za rok
2011 i 2012.
3) Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego.
4) Wykaz gruntów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie.
5) Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Stopnica.
6) Informacja

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

w Stopnicy.
II. CHARAKTERYSTYKA GMINY STOPNICA
2.1 Położenie geograficzne, zaludnienie.
Gmina Stopnica położona jest w południowo- wschodniej części województwa
świętokrzyskiego i należy do powiatu buskiego. Zajmuje obszar 12 592 ha, tj. 125,43 km.
Gminę zamieszkuje 7 997 mieszkańców ( stan na dzień 31.12.2012 roku ). W skład gminy
wchodzi 30 sołectw. Są to: Białoborze, Bosowice, Czyżów, Dziesławice, Falęcin Nowy,
Falęcin Stary, Jastrzębiec, Kąty Nowe, Kąty Stare – Folwarki, Klępie Dolne, Klępie Górne,
Konary, Kuchary, Smogorzów, Stopnica, Strzałków, Suchowola, Szczeglin, Szczytniki,
Szklanów, Topola, Wolica, Zaborze, Żerniki Górne.
Gminę zamieszkuje 7 997 mieszkańców ( stan na dzień 31.12.2012 roku ). Obserwuje się
w ostatnich latach spadek liczby ludności gminy.
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Tabela Nr 1. Struktura ludności w Gminie Stopnica w latach 2011-2012.
Wyszczególnienie
Na dzień
31.12.2011
8 064
(100%)

Na dzień
31.12.2012
7 997
(100%)

w tym kobiet:

4 082
(50,6%)

4 044
(50,6%)

w tym mężczyzn:

3 982
(49.4%)

3 953
(49,4%)

Ogółem ludności:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z zestawienia informacyjnego o osobach z bazy Ewidencji
Ludności Urzędu Gminy w Stopnicy.

2.2 Rolnictwo
Gmina ma typowo rolniczy charakter. W strukturze użytkowania ziemi użytki rolne
85,2% powierzchni gminy (w tym: grunty orne 63,3%, sady 4,1%, łąki i pastwiska 13,3%).
Lasy zajmują 10,5% powierzchni całej gminy, zaś 0,4% stanowią nieużytki. Strukturę
użytkowania terenów w gminie Stopnica przedstawia poniższa tabela. Na terenie gminy
występują korzystne warunki glebowe. Znaczną powierzchnię gruntów ornych zajmują zboża,
ziemniaki i truskawki. Strukturę użytkowania terenów w gminie Stopnica przedstawia
poniższa tabela.
Tabela Nr 2. Struktura użytków rolnych w Gminie Stopnica.
Ogółem
powierzchnia

Wyszczególnienie

Powierzchnia ogólna
gruntów:
Użytki rolne
w tym:
Grunty orne
Sady
Łąki trwałe
Pastwiska trwałe
Grunty rolne zabudowane
Grunty pod stawami
Rowy
Grunty leśne zadrzewione
i zakrzewione
w tym:
Lasy
Grunty zadrzewione i
zakrzewione

w ha
12 592

%
100,0

10 739

85,2

7 973
527
1 183
489
313
202
52
1 352

63,3
4,1
9,4
3,9
2,5
1,6
0,4
10,7

1 317
35

10,5
0,3
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Grunty pod wodami
22
0,2
w tym:
Płynącymi
20
Stojącymi
2
Nieużytki
51
0,4
Grunty zabudowane i
421
3,3
zurbanizowane
Tereny różne
7
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wykazu gruntów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
w Warszawie

Na terenie gminy występują korzystne warunki glebowe. Znaczną cześć powierzchni
zajmują gleby w przedziale od I do III klasy bonitacyjnej. Grunty te podlegające szczególnej
ochronie nie powinny być przejmowane na cele nierolnicze. Struktura bonitacyjna użytków
rolnych stwarza dla gminy bazę do produkcji warzywniczo – sadowniczej. Na terenie gminy
uprawia się głównie zboża, ziemniaki i warzywa. Większość gruntów rolnych na terenie
gminy charakteryzuje się dobrą i bardzo dobrą przydatnością rolniczą. Wartość bonitacyjna
gleb na terenie gminy Stopnica przedstawia się następująco:
Tabela Nr 3. Wartość bonitacyjna gleb na terenie gminy Stopnica.
Wyszczególnienie
Powierzchnia w ha
Gleba klasy I
220
Gleba klasy II
575
Gleba klasy III
2 524
Gleba klasy IV
3 219
Gleba klasy V
1 302
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Stopnicy.

2.3 Pozarolnicze formy działalności.
Na terenie Gminy Stopnica nie ma większych zakładów przemysłowych jak również
przedsiębiorstw produkcyjnych. Na dzień 31.12.2011 r. zarejestrowanych było 557
podmiotów gospodarczych. Znaczną grupę stanowią usługi, tj. 347 podmiotów oraz przemysł
i budownictwo 190 podmiotów.
Tabela Nr 4. Podmioty gospodarcze wg sektorów własności.
Wyszczególnienie
Rok 2011
Sektor publiczny - ogółem
14
Sektor publiczny – państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego
11
Sektor prywatny - ogółem
543
Sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
492
Sektor prywatny – spółki handlowe
8
Sektor prywatny - spółdzielnie
5
Sektor prywatny – stowarzyszenia i organizacje społeczne
12
Podmioty gospodarki narodowej ogółem
557
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.
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Tabela Nr 5. Podmioty gospodarcze wg klas wielkości.
Wyszczególnienie
Rok 2011
0-9
531
10-49
25
50-249
1
Ogółem
557
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Tabela Nr 6. Podmioty gospodarcze wg rodzajów działalności.
Wyszczególnienie
Rok 2011
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
20
Przemysł i budownictwo
190
Usługi
347
Ogółem
557
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Tabela Nr 7. Najwięksi pracodawcy na terenie Gminy Stopnica.
Nazwa podmiotu
Zespół Szkół
Urząd Gminy w Stopnicy
Gimnazjum w Stopnicy
Fabryka Okien i Drzwi w Kątach Nowych
Bank Spółdzielczy w Stopnicy
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Źródło: Opracowanie własne.

Zatrudnieni
59
35
29
25
18
14

2.4 Szkolnictwo.
Na terenie gminy są trzy szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa w Stopnicy przy
Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stopnicy, Szkoła Filialna w Czyżowie i Szkoła Filialna
w Smogorzowie. Obwód szkolny obejmuje wszystkie wsie w granicach administracyjnych
gminy. Do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stopnicy dowożeni są uczniowie
zorganizowanym przez gminę transportem. Dowozem łącznie objętych jest około 474
uczniów. Do szkół podstawowych w Stopnicy, Czyżowie, Smogorzowie uczęszcza łącznie
438 uczniów (stan na dzień 31.12.2012 r.). Liczba dzieci uczęszczających do gimnazjum na
koniec 2012 r. wynosiła 215. Dzieci z terenu Gminy Stopnica uczęszczają również do szkół
podstawowych na terenie gminy Busko Zdrój i Tuczępy.
W Stopnicy funkcjonuje również Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy
w skład, którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące a w nim klasa mundurowa realizująca
innowację pedagogiczną ,, Bezpieczeństwo publiczne” i klasa lingwistyczna przedmioty
10
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rozszerzone: język angielski, język niemiecki, matematyka; Zasadnicza Szkoła Zawodowa wielozawodowa; Technikum – technik agrobiznesu.
Wychowanie przedszkolne prowadzone jest w przedszkolu działającym przy Zespole
Szkolno- Przedszkolnym w Stopnicy. Na dzień 31.12.2012 r. uczęszczało do przedszkola 100
dzieci. We wrześniu 2012 roku została utworzona Świetlica Małego Dziecka w Stopnicy
,,Bajkowa Kraina” przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat. Według stanu na dzień
31.12.2012 r. do świetlicy uczęszczało 67 dzieci.
W godzinach popołudniowych prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicy
środowiskowej w Stopnicy.
Tabela Nr 8. Szkoły podstawowe i Gimnazjum w Gminie Stopnica.
Wyszczególnienie

Liczba oddziałów
Rok 2011
Rok 2012
Szkoła Podstawowa w Stopnicy
18
16
Szkoła Filialna w Smogorzowie
3
2
Szkoła Filialna w Czyżowie
3
1
Gimnazjum w Stopnicy
10
8
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Stopnicy.

Liczba dzieci
Rok 2011
Rok 2012
349
400
36
24
40
14
243
215

2.5 Służba zdrowia.
Na terenie gminy funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stopnicy.
W zakładzie przyjmują lekarze rodzinni oraz można skorzystać z porad specjalistów:
pediatry, ginekologa, okulisty, stomatologa, urologa, ortopedy. Opiekę świadczą również
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, które obejmują kompleksową opieką osoby
zdrowe,

osoby

chore,

niepełnosprawne,

niemowlęta,

dzieci.

Zgodnie

z

ustawą

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pielęgniarka
planuje i realizuje kompleksową opiekę lekarską i pielęgnacyjną nad świadczeniobiorcą
w zakresie: promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń
diagnostycznych, świadczeń leczniczych, świadczeń rehabilitacyjnych.
Specjalistyczną opiekę medyczną zapewniają: Szpital Powiatowy w Busku – Zdroju
oraz szpitale w Kielcach, Dąbrowie Tarnowskiej, Staszowie, Chmielniku.
Na terenie gminy znajdują się dwie apteki.
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2.6 Kultura.
W roku 2010 został odbudowany Zamek Królewski w Stopnicy z przeznaczeniem na
cele kulturalne. W związku z tym została utworzona gminna jednostka organizacyjna,
działająca w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Gminne Centrum Kultury
w Stopnicy. Celem działania Centrum jest prowadzenie wielokierunkowej działalności
kulturalnej,

oświatowej

i

sportowej,

rozwijającej

potrzeby

mieszkańców

oraz

upowszechnianie i promocja kultury, a także realizacja zadań z zakresu sportu i turystyki.
Przy Centrum działa klub zainteresowań – ,,Klub Królewska Oaza”. Prowadzone są również
zajęcia plastyczne, nauka gry na akordeonie, zajęcia grupy wokalnej. W ramach zajęć dzieci
i młodzież rozwijają i kształcą swoje możliwości plastyczne i wokalne poprzez ćwiczenia
plastyczne, harmoniczne i emisyjne. Grupa wokalna aktywnie uczestniczy w życiu
środowiska, uświetniając swym śpiewem spotkania kulturalno-oświatowe. Aktywnie działa
chór ,,Cantores Stopnicensis”.
Działalność kulturalna prowadzona jest również w świetlicach środowiskowych
w następujących miejscowościach: Czyżów, Jastrzębiec, Klępie Dolne, Klępie Górne, Mietel,
Skrobaczów, Stopnica, Strzałków, Suchowola, Szczytniki, Żerniki Dolne. W trzech
miejscowościach działają również ,, Koła Gospodyń Wiejskich”, tj. Mietel, Klępie Dolne,
Szczytniki.
Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna mieszcząca się
w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Stopnicy.
2.7 Sport.
W gminie znajduje się jeden stadion sportowy z zapleczem socjalnym, trzy boiska
sportowe, hala sportowa. Na terenie gminy działa piłkarski klub sportowy: „Piast” Stopnica.
Co roku w miejscowości Stopnica odbywają się biegi uliczne o puchar Wójta Gminy
Stopnica. W budynku sportowym znajduje się siłownia.
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III. CHARAKTERYSTYKA POMOCY SPOŁECZNEJ.
3.1 Cele pomocy społecznej.
Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób
i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności
człowieka. Pomoc ta ma na celu umożliwić przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są same w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej uwarunkowane jest wykazaniem się
własną aktywnością w zakresie zaspokajania swych potrzeb życiowych. Pomoc społeczna nie
może stanowić stałego źródła utrzymania, zwłaszcza, jeśli chodzi o osoby, które mają
wszelkie warunki ku temu, aby podjąć pracę. Zakłada się, że pomoc społeczna powinna
w miarę możliwości doprowadzić do życiowego uaktywnienia się osoby korzystającej
ze świadczeń, a także jej integracji ze środowiskiem.
Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności
uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin powinny zostać uwzględnione,
jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.
Pogłębiające się zjawisko ubóstwa rodzin, związane z bezrobociem, problemy egzystencji
osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych, niedostatek materialny rodzin szczególnie
wielodzietnych, uzależnienie to trudne problemy społeczne, które stoją do rozwiązania przed
władzami samorządowymi oraz instytucjami pomocy społecznej na poziomie lokalnym.
Osoby

i

rodziny,

które

korzystają

z

pomocy

społecznej

obowiązane

są do współudziału w rozwiązywaniu swoich trudnych sytuacji życiowych przy wsparciu
ze strony pracownika socjalnego.
Wysoce niepokojące jest także trwałe uzależnienie się od pomocy społecznej
i niechęć do podejmowania osobistej odpowiedzialności za los własny i własnej rodziny.
Osoby korzystające z pomocy ośrodka wykorzystują pomoc społeczną jako naturalny
i należny sposobu świadczenia pomocy ze strony państwa.
Jednym z głównych celów prowadzonej polityki społecznej powinno być, zatem
wyrobienie umiejętności społecznych w takim zakresie, aby mieszkańcy potrafili
samodzielnie rozwiązywać pojawiające się przed nimi problemy i zagrożenia, a instytucje
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państwowe i samorządowe winny pełnić wobec jednostek, rodzin i organizacji społecznych
jedynie rolę pomocniczą.
3.2 Zasady udzielania świadczeń z pomocy społecznej
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pomocy społecznej udziela się osobom
i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych;
10) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą:
11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
12) alkoholizmu lub narkomanii;
13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
14) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje zgodnie
z art. 8 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 ustawy o pomocy społecznej:
-

osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542
złotych miesięcznie,

-

osobie w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
456 złotych miesięcznie,

-

rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na
osobę w rodzinie, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego
z powodów wymienionych w art.7 pkt.2-15 ustawy o pomocy społecznej lub
innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.
14

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 16 –

Poz. 2905

Pomoc społeczna polega w szczególności na:
-

przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,

-

pracy socjalnej,

-

prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,

-

analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy
społecznej,

-

realizacji zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych,rozwijaniu
nowych

form

pomocy

społecznej

w

samopomocy

w

ramach

zidentyfikowanych potrzeb.
Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej jej
przedstawiciela bądź innej osoby, za zgodą zainteresowanego lub na wniosek przedstawiciela
ustawowego. Pomoc może być także udzielona z urzędu. Rodzina lub osoba zgłasza się po
pomoc do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Decyzje o przyznaniu lub
odmowie

przyznania

pomocy

wymagają

przeprowadzenia

uprzednio

wywiadu

środowiskowego (rodzinnego) przez pracownika socjalnego.
3.3 Świadczenia z pomocy społecznej.
Zgodnie z zapisem art.36 ustawy o pomocy społecznej, świadczeniami z pomocy
społecznej są: świadczenia pieniężne i świadczenia niepieniężne. Do pomocy finansowej
zaliczamy: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek
i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie się, pomoc dla rodzin zastępczych, pomoc na
usamodzielnienie się oraz na kontynuowanie nauki, świadczenia pieniężne na utrzymanie
i pokrycie wydatków związanych z nauką języka -polskiego dla uchodźców. Natomiast do
świadczeń niepieniężnych: pracę socjalną, bilet kredytowy ,składki na ubezpieczenie
zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne
usamodzielnienie się, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja
kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, specjalistyczne
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, mieszkanie
chronione, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, opiekę i wychowanie w rodzinie
zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich
warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu
zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,
15
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szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjnoopiekuńcze. Ponadto ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku określa
szczegółowo zakres zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz zadania
własne gminy.
3.4 Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym należy:
1) opracowanie i realizacja 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;
2) sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia
zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości
uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia:
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad
długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką,
ojcem lub rodzeństwem;
10) praca socjalna;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
16
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13) dożywianie dzieci;
14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
gminy w tym domu;
16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
również

w

formie

dokumentu

elektronicznego,

z

zastosowaniem

systemu

teleinformatycznego;
18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na
wynagrodzenia pracowników;
19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3.5 Zadania własne gminy.

Do zadań własnych gminy należy:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków,
pożyczek oraz pomocy w naturze;
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia
o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych
potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz
informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa
zawodowego i o szkoleniach.

3.6 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę
należy:
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usług

opiekuńczych

w

miejscu

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską
żywiołową lub ekologiczną;
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;
4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających
na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego
wsparcia;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz
niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku
i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

3.7 Realizacja zadań gminy w zakresie pomocy społecznej.
W 2012 roku w ramach realizacji zadań własnych z pomocy społecznej skorzystało
219 rodzin, w tym 722 osoby. Wartość przyznanych świadczeń to 352 691 zł. W tym
z zasiłków okresowych skorzystało 6 rodzin w tym 11 osób na łączną kwotę 4 989 zł.,
a z zasiłków celowych i pomocy w naturze – 107 rodzin w tym 312 osoby na łączną kwotę
42 358 zł. Natomiast pracą socjalną było objętych 145 rodzin w tym 410 osób.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej szczególny nacisk kładzie na realizację
wieloletniego rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,. Dożywianiem
w szkołach oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych objętych było 228 dzieci,
z czego 10 dzieci – z całodziennego wyżywienia, a 24 z pełnego obiadu. Łączna liczba
sfinansowanych posiłków to 30 672 zł. Koszt realizacji wieloletniego programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa wynosił
150.000 zł , natomiast z zadań własnych 32 132 zł.
Świadczenia rzeczowe to nie tylko pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach, to
także przyznawane świadczenia w naturze, tj. żywność

ub leki dla tych osób i rodzin

szczególnie tam gdzie zachodzi podejrzenie o zmarnotrawieniu przyznanej pomocy
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finansowej lub wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem, np. na zakup alkoholu.
Łącznie z pomocy w naturze skorzystało 47 rodzin w tym 93 osoby. GOPS w Stopnicy
podpisał w 2012 roku umowę ze sklepem spożywczym do których rodziny, którym przyznano
pomoc w naturze otrzymują stosowne zlecenie.
Tabela Nr 9.Przyczyny udzielania pomocy społecznej w Gminie Stopnica w roku 2011 i 2012
Lp.

Przyczyny udzielania pomocy

Rok 2011

Rok 2012

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Przemoc w rodzinie
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
Potrzeba ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności
Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach
niepełnych lub wielodzietnych
Trudność w integracji cudzoziemców, którzy
uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
Trudność w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego
Alkoholizm lub narkomania
Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa
Klęska żywiołowa lub ekologiczna

45
0
3
71
52
114
2

57
0
6
71
39
105
1

44

41

45

43

0

0

9

5

19
1
0

19
3
1

10.

11.

12.
13.
14.
15

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS – 03 za rok 2011 i 2012.

IV.
DIAGNOZA
I
W GMINIE STOPNICA.

ANALIZA

PROBLEMÓW

SPOŁECZNYCH

4.1 Bezrobocie.
Bezrobotnym

zgodnie

z

definicją

ustawową

jest

to

osoba

niezatrudniona

i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym
wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie. Statystyki bezrobocia nie
odzwierciedlają w pełni jego obrazu ze względu na duży stopień, tzw. bezrobocia ukrytego”
oraz pracy ,,na czarno”.
W Gminie Stopnica dużym problemem jest bezrobocie a co za tym idzie niski poziom
zamożności znacznej części społeczności lokalnej. Bezrobotnym zgodnie z definicją
ustawową jest to osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i
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gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym
zawodzie. Statystyki bezrobocia nie odzwierciedlają w pełni jego obrazu ze względu na duży
stopień, tzw. bezrobocia ukrytego” oraz pracy ,,na czarno”.

Problem dotyka przede

wszystkim sektora rolnictwa oraz szeroko rozumianej przedsiębiorczości pozarolniczej.
Bezrobocie w rolnictwie ma charakter ukryty. Oszacowanie jego skali jest rzeczą trudną
jednak biorąc pod uwagę znaczną liczbę osób pozbawionych jakiejkolwiek formy
zabezpieczenia socjalnego można w sposób zdecydowany stwierdzić, że jego skala jest
znaczna. Równie znaczącym problemem jest bezrobocie wśród ludzi młodych, wchodzących
na rynek pracy. Jest to niezwykle niekorzystna sytuacja a jej skutki mogą być widoczne
również w przyszłości. Dlatego też konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na problem
bezrobocia wśród tej grupy ludności.
Bezrobocie powoduje, iż standard życia wielu ludzi stale się obniża i rozszerza się
obszar patologii społecznej. Bezrobocie przyczynia się do zubożenia materialnego, wpływa
na poziom życia rodzin, wywierając negatywne skutki. Długotrwałe pozostawanie bez pracy
ma wpływ na ekonomiczną i psychospołeczną sferę życia człowieka bezrobotnego oraz jego
rodzinę. Skutkiem utraty pracy jest obniżenie standardu życia rodziny, także wtedy, gdy
otrzymywane są świadczenia kompensujące płacę. Sytuacja materialna osób dotkniętych
bezrobociem zależy od ich standardu życia w czasie trwania zatrudnienia, a zwłaszcza od
posiadanych oszczędności i długów. W trudnej sytuacji są rodziny świadczeniobiorców
pomocy społecznej, które od dawna korzystały z systemu wsparcia z powodu niskich
dochodów, długotrwałej choroby, wielodzietności. W tych rodzinach brak środków
finansowych prowadzi do drastycznych ograniczeń wydatków nawet na podstawowe potrzeby
bytowe. Problem bezrobocia dotyczy nie tylko osoby nim dotkniętej, lecz także całej rodziny.
Pojawienie się bezrobocia w rodzinie oznacza nie tylko stratę czasem jedynego źródła
dochodu

stanowiącego

podstawę

egzystencji,

lecz

prowadzi

również

do

utraty

bezpieczeństwa socjalnego. Osoba bezrobotna nie jest w stanie utrzymać siebie i swojej
rodziny, a co gorsze nie może również zaspokoić nawet podstawowych potrzeb swych
domowników. Bezpośrednim i najbardziej widocznym skutkiem bezrobocia jest obniżenie
standardu materialnego. Bezrobocie mężczyzn ma bardziej negatywne skutki dla rodziny niż
bezrobocie kobiet. Mężczyzna doświadcza bowiem większej frustracji, obniżenia pozycji w
rodzinie, utraty autorytetu.
Bezrobocie pociąga za sobą niebezpieczne skutki psychospołeczne. Długotrwały brak
pracy prowadzi bowiem do wzmocnienia poczucia izolacji społecznej, pogorszenia poczucia
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własnej godności wśród bezrobotnych i wzrostu konfliktów w rodzinie. Istotnym jest też,
że w tej grupie osób większość ma duże oczekiwania i wymagania wobec instytucji pomocy
społecznej, czego efektem jest to, że wielu bezrobotnych świadczeniobiorców jest
sfrustrowanych swoim położeniem.
Stan bezrobocia na terenie Gminy Stopnica obrazuje poniższa tabela.
Tabela Nr 10. Struktura bezrobocia na terenie Gminy Stopnica w latach 2011 i 2012.
Wyszczególnienie

Wiek

Wykształcenie

18-24
25-34
35-44
45-54
55-59
60-64
wyższe
policealne,
średnie
zawod.
średnie
ogólnokształ
zasadnicze
zawodowe
gimnazjalne
i poniżej
od 1 roku
1-5
5-10
10-20
20-30
30 i więcej
bez stażu

Bezrobotni zarejestrowani na dzień
31.12.2011 r.
31.12.2012 r.
Bezrobotni Kobiety Mężczyźni
Bezrobotni Kobiety Mężczyźni
razem
razem
102
47
55
130
64
66
131
66
65
121
53
68
54
22
29
49
18
31
30
11
19
27
8
19
13
5
8
17
8
9
5
0
5
8
0
8
47
35
12
39
27
12
63

34

29

74

41

33

41

23

18

51

30

21

115

38

77

125

35

90

66
21
45
63
18
45
42
21
21
42
18
24
71
32
39
98
38
60
56
14
42
49
10
39
39
9
30
39
10
29
11
2
9
13
1
12
1
0
1
4
2
2
112
73
39
107
72
35
330
149
181
352
151
201
Ogółem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Busku Zdroju.
Staż pracy
ogółem

Z powyższej tabeli wynika, że osoby młode znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na
rynku pracy w porównaniu z innymi grupami wiekowymi. Zgodnie z opracowaniem
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach za rok 2010 ,,Młodzież na rynku pracy” wynika,
że w/w okresie udział młodzieży w wieku 18-24 lata w ogólnej liczbie osób w wieku
produkcyjnym wyniósł 16,4 %. W grupie osób młodych odnotowana zmniejszenie wskaźnika
zatrudnienia do poziomu 21,8% . Ponadto populacje osób młodych charakteryzuje wyższa
stopa bezrobocia, tj. 29,7% w porównaniu do ogółu ludności w województwie oraz
pozostałych grup wiekowych. Z powyższych danych wynika, że niezbędne jest podjęcie
działań skoncentrowanych na tej grupie osób.
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Wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku
Zdroju dominują osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, drugie miejsce zajmują
osoby z wykształceniem policealnym, średnim zawodowym oraz osoby bez wykształcenia.
Znaczącym problem jest połączona z niskimi kwalifikacjami niewielka mobilność zawodowa
znacznej części mieszkańców gminy zwłaszcza średniego i starszego pokolenia, co nie
pozwala na dostosowywanie się do nowych wymagań na stanowisku pracy, do nowych
rozwiązań organizacyjnych, a także do przekwalifikowania się. Równie znaczącym
problemem jest bezrobocie wśród ludzi młodych, wchodzących na rynek pracy. Większość
bezrobotnych to ludzie młodzi do 34 roku życia. Jest to niezwykle niekorzystna sytuacja a jej
skutki mogą być widoczne również w przyszłości. Dlatego też konieczne jest zwrócenie
szczególnej uwagi na problem bezrobocia wśród tej grupy ludności. Wyżej wymienione
czynniki determinują złą sytuację finansową i powodują uzależnienie od pomocy społecznej
osób pozostających bez pracy. Opisane bariery wskazują na konieczność objęcia klientów
pomocy społecznej kompleksowym systemem wsparcia.
Pozytywny wpływ na zmianę niekorzystnych tendencji w zakresie bezrobocia i na
rynku pracy może mieć jedynie rozwój przedsiębiorczości, powstawanie nowych zakładów
pracy tworzących nowe miejsca pracy zwłaszcza w produkcji i usługach, korzystna polityka
kredytowa i podatkowa.
Znaczna część osób bezrobotnych Gminy Stopnica ma minimalne szanse na podjęcie
zatrudnienia ponieważ posiada zbyt niskie lub niedostosowane do potrzeb lokalnego rynku
pracy kwalifikacje zawodowe jak również nie ma umiejętności poruszania się po rynku pracy.
Kobiety mimo lepszego wykształcenia mają trudności ze znalezieniem pracy.
Walka z bezrobociem możliwa jest na kilka sposobów. Najskuteczniejsze wydają się
kursy zawodowe oraz poradnictwo w sprawach związanych z rynkiem pracy. W tym celu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy realizuje projekty systemowe w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Osoby biorąc
w nich udział zdobędą w ramach realizacji projektów wiedzę oraz kwalifikacje zawodowe,
które zmotywują ich do podejmowania aktywności zawodowej.
Pracownicy

socjalni

ośrodka

koordynują

działania

na

rzecz

bezrobotnych

podopiecznych. Działania z zakresu pracy socjalnej to mobilizowanie podopiecznych
do poszukiwania zatrudnienia i usamodzielnienia się od pomocy społecznej, do zatrudnienia
przejściowego, tj. sezonowego. W ramach tych działach narzędziem pracy staje się kontrakt
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socjalny zawierany pomiędzy bezrobotnym a pracownikiem socjalnym określający zasady
i cele współpracy. Osoba bezrobotna staje się narażona na

wykluczenie społeczne.

Wykluczenie społeczne jest to sytuacja, która uniemożliwia lub znacznie utrudnia
człowiekowi pełnienie ról społecznych.
Liczba

osób

bezrobotnych

ciągle

wzrasta.

Wzrost

liczby

bezrobotnych

świadczeniobiorców powoduje zwiększenie wydatków na udzielenie pomocy społecznej.
Poniższa tabela przedstawia liczbę osób/rodzin, którym zostały przyznane różne formy
pomocy z tytułu bezrobocia.
TABELA Nr 11. Liczba przyznanych świadczeń z pomocy społecznej z powodu bezrobocia w latach 2011,
2012.
Wyszczególnienie
Rok 2011
Rok 2012
Liczba osób/rodzin
71/238
71/220
Zasiłki celowe
30
53
(liczba świadczeń)
Zasiłki okresowe
22
17
(liczba świadczeń)
Świadczenia pieniężne na zakup
100
99
żywności lub artykułów
spożywczych
Świadczenia niepieniężne na zakup
9
7
żywności lub artykułów
spożywczych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań MPiPS- 03 za rok 2011, 2012.

Instytucje działające na rzecz przeciwdziałania bezrobociu:
1) Powiatowy Urząd Pracy - jest podstawową jednostką organizującą pomoc
osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, w tym pośrednictwo pracy oraz
poradnictwo zawodowe na szczeblu powiatu i gminy. Urząd realizuje również
zadania w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia oraz
aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy. Oferta usług świadczonych
przez Urząd pracy to:
− pośrednictwo pracy;
− poradnictwo zawodowe;
− klub pracy;
− szkolenia;
− pożyczki;
− prace interwencyjne;
− roboty publiczne;
− programy specjalne.
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2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy:
-

udzielanie pomocy finansowej z powodu bezrobocia (przy
jednoczesnym spełnieniu kryterium finansowego określonego
w ustawie o pomocy społecznej);

-

udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej (niezależnie od
sytuacji finansowej);

-

udzielanie

pomocy

(poradnictwo

w

aktywnym

poszukiwaniu

pracy

z zakresu

aktywnego

poszukiwania

pracy,

przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, pomoc
w przygotowaniu

dokumentów

aplikacyjnych

-

listów

motywacyjnych i życiorysów, udostępnianie prasy z ofertami
pracy, udostępnianie telefonu do przeprowadzania rozmów
z pracodawcami).

4.2. Ubóstwo.
Ekonomiczna definicja ubóstwa określa sytuację, w której jednostka (osoba, rodzina,
gospodarstwo domowe) nie dysponuje wystarczającymi środkami (zarówno środkami
pieniężnymi w postaci dochodów bieżących i dochodów z poprzednich okresów jak i w
formie nagromadzonych zasobów materialnych) pozwalającymi na zaspokojenie jej potrzeb.
Tym samym poza ekonomiczną definicją ubóstwa pozostają aspekty kulturowe, polityczne
i socjologiczne objęte kategorią wykluczenia społecznego.
Z socjologicznego punktu widzenia ubóstwo dotyka ludzi, których sytuacja wskazuje
na niezaspokojenie większości podstawowych potrzeb życiowych, tj. jedzenie, ubranie,
mieszkanie, zdrowie, bezpieczeństwo a także potrzeb ponadpodstawowych, tj. kultura,
oświata, wypoczynek.
Ubóstwo może mieć następujące przyczyny:
1) osobowe niezależne od człowieka: kalectwo, niepełnosprawność umysłowa
lub fizyczna, długotrwała, obłożna choroba, podeszły wiek;
2) subiektywne zależne od człowieka: określone postawy i cechy charakterologiczne
niektórych osób dotkniętych ubóstwem, są to np.: lenistwo, brak zasad, brak chęci
do pracy i kształtowania się, nieuczciwość, rozrzutność;
3) obiektywne- istniejące niezależnie od woli człowieka, np. masowe bezrobocie.
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Ubóstwo dotyczy osób i rodzin które żyją w niekorzystnych warunkach materialnych,
nie posiadają odpowiednich kwalifikacji zawodowych umożliwiających im wejście na rynek
prac, posiadają cechy utrudniające im korzystanie z pomocy społecznej na skutek
niepełnosprawność, uzależnienia jak również są przedmiotem niszczącego działania innych
osób na skutek agresji, przemocy. Na skalę tego zjawiska znaczny wpływ mają:
1) czynniki ekonomiczne i społeczne, tj. źródło utrzymania, bezrobocie, wykształcenie:
2) czynniki demograficzne, tj. struktura rodziny, wiek, płeć;
3) miejsce zamieszkania: region.
Ubóstwo jest zjawiskiem rozszerzającym się, dotyka coraz większej grupy społecznej.
Pomimo wsparcia ze strony służb społecznych sytuacja rodzin nie ulega poprawie.
Niejednokrotnie korzystający z pomocy przenoszą odpowiedzialność za swój los
na pomagających. Długookresowe ubóstwo przejawia się brakiem motywacji do poprawy
własnej sytuacji. Bezradność niekiedy bezsilność uzależnia takie osoby od pomocy
społecznej. Zmiany w polityce społecznej mające na celu pomoc socjalną ( pracę socjalną)
a nie finansową nie zadowala wszystkich klientów pomocy społecznej. Podopieczni nie
oczekują edukacji socjalnej w radzeniu sobie z zaistniałą sytuacją lecz środków finansowych.
Znaczna część klientów jest charakteryzuje się wrogim nastawieniem do pracowników
ośrodka, nadmiernym nadużywania alkoholu, brak zainteresowania pracą zarobkową. Takie
cechy stają na przeszkodzie do wyzwolenia z kręgu biedy. W ten sposób powstaje ubóstwo
wieloletnie a nawet wrodzone przenoszone z pokolenia na pokolenie.
TABELA Nr 12. Liczba przyznanych świadczeń z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Wyszczególnienie
Rok 2011
Rok 2012
Liczba osób/rodzin
115/45
117/57
Zasiłki celowe
(liczba świadczeń)
133
64
Zasiłki okresowe
(liczba świadczeń)
12
16
Świadczenia pieniężne na zakup
żywności lub artykułów
55
62
spożywczych
Świadczenia niepieniężne na zakup
żywności lub artykułów
20
25
spożywczych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań MPiPS – 03 za rok 2011, 2012.

Ubóstwo naszej gminy spowodowane jest tym, że jest to gmina wiejska. Znaczna
część ludności prowadzi małe gospodarstwa rolne, z których dochód jest niewystarczający
na utrzymanie rodziny. Na terenie gminy nie ma również dużych zakładów pracy w związku
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z czym nie ma możliwości podjęcia zatrudnienia. W zasobie Gminy Stopnica jest12 mieszkań
socjalnych. Liczba ta jest niewystarczająca.
Instytucje działające na rzecz przeciwdziałania ubóstwa:
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy:
-

udzielanie pomocy finansowej z powodu ubóstwa,

-

udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej.

2) Urząd Gminy w Stopnicy:
- zwiększenie liczby mieszkań socjalnych.

4.3.Niepełnosprawność.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność to trwała lub okresowa
niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia
sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy.
Zbiorowość osób niepełnosprawnych dzieli się na 2 podstawowe grupy:
- osoby niepełnosprawne prawnie, tj. takie, które posiadają odpowiednie, aktualne orzeczenie
wydane przez organ do tego uprawniony;
- osoby niepełnosprawne tylko biologicznie, tj. takie, które nie posiadają orzeczenia, ale mają
(odczuwają) całkowicie lub poważnie ograniczoną zdolność do wykonywania czynności
podstawowych odpowiednich do swojego wieku (zabawa, nauka, praca, samoobsługa).
1 września 1997 roku zmieniły się zasady orzekania o niepełnosprawności. Przestały
funkcjonować komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia przy Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych (popularnie zwane KIZ). Nie ma już I, II, III grupy inwalidzkiej,
ale osoby, które przed wejściem w życie ustawy zaliczono do jednej z grup, pozostały
niepełnosprawnymi oraz zachowały nabyte uprawnienia, jeśli orzeczenie o zaliczeniu
do jednej z grup nie utraciło mocy lub nie zostało zmienione.
Obecnie

obowiązują

cztery

rodzaje

orzecznictwa,

regulowane

odrębnymi

ustawami prowadzone przez różne instytucje:
1) do celów rentowych – orzecznictwo rentowe prowadzone przez lekarza orzecznika
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), oraz Komisje Lekarskie ZUS,
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2) do celów poza rentowych – orzecznictwo poza rentowe prowadzone przez zespoły
do spraw orzekania o niepełnosprawności,
3) do celów rentowych – orzecznictwo rentowe o stałej lub długotrwałej niezdolności
do pracy w gospodarstwie rolnym prowadzone przez lekarza rzeczoznawcę
i Komisje Lekarskie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).
4) orzecznictwo do celów o niezdolności do służby wojskowej prowadzone przez
komisje

lekarskie

podległe

MON

lub

ministrowi

właściwemu

do

spraw

wewnętrznych
Orzekaniem o niezdolności do pracy do celów rentowych zajmuje się lekarz orzecznik
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Lekarz orzecznik ocenia stopień niepełnosprawności
do pracy. Wydaje on orzeczenie, na podstawie którego ZUS podejmuje decyzję w sprawie
świadczeń rentowych.
Lekarz orzecznik kwalifikuje osobę jako:
a) całkowicie niezdolną do pracy oraz samodzielnej egzystencji,
b) całkowicie niezdolną do pracy,
Za całkowicie niezdolną do pracy uznawana jest osoba, która utraciła zdolność
do wykonywania jakiejkolwiek pracy.
c) częściowo niezdolną do pracy;
Osoba częściowo niezdolna do pracy to osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność
do pracy, zgodnej z poziomem kwalifikacji.
Niezdolność do samodzielnej egzystencji orzekana jest, jeżeli stopień naruszenia sprawności
organizmu powoduje konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby
w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ustala się trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny,
umiarkowany i lekki.
Osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym jest osoba mająca naruszoną sprawność
organizmu i jest niezdolna do podjęcia zatrudnienia, albo zdolna do wykonywania
zatrudnienia w zakładzie pracy chronionej lub w zakładzie aktywizacji zawodowej oraz
wymaga w celu pełnienia ról społecznych niezbędnej, stałej lub długoterminowej opieki lub
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji. Zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości
podjęcia przez taką osobę pracy na tzw. otwartym rynku pracy.
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Osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym jest osoba, która z powodu naruszenia
sprawności organizmu, jest zdolna do wykonywania zatrudnienia stanowisku pracy
przystosowanym

odpowiednio

do

jej

potrzeb

i

możliwości

z niepełnosprawności, wymagającą w celu pełnienia ról społecznych
okresowej pomocy innej osoby w związku z ograniczoną

wynikających
częściowej lub

możliwością samodzielnej

egzystencji.
Osobą niepełnosprawną w stopniu lekkim jest osoba z naruszoną sprawnością organizmu
zdolna do wykonywania zatrudnienia i nie wymagająca w celu pełnienia ról społecznych
pomocy innej osoby.
Dzieci do 16 roku życia zaliczone są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną
prawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy,
z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą
konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspakajaniu podstawowych
potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.
Prawnym

potwierdzeniem

niepełnosprawności

pozwalającym

na

zliczenie

osoby

do niepełnosprawnych jest orzeczenie o niepełnosprawności.
Ustawa definiuje ograniczoną możliwość samodzielnej egzystencji jako naruszenie
sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokojenie, bez pomocy innych osób,
podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę,
poruszanie się, komunikację i komunikowanie się.
W orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności winny być również zawarte wskazania
dotyczące szkolenia, zatrudnienia, form rehabilitacji, korzystania z systemu pomocy
społecznej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki techniczne, uczestnictwa
w warsztatach terapii zajęciowej, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia (usługi
socjalne i opiekuńcze).
Orzeczenia, na podstawie wspomnianej ustawy wydają powiatowe zespoły do spraw
orzekania o niepełnosprawności powołane przez starostów (jako pierwsza instancja) oraz
wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności powołane przez wojewodów
(jako druga instancja).
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TABELA NR 13. Równoważne orzeczenia stopnia niepełnosprawności.
Odpowiadające sobie orzeczenia stopnia niepełnosprawności
Dawny system
Obecny system orzecznictwa ( obowiązujący od dnia 01.01.1998 r.)
orzecznictwa
( obowiązujący do dnia
31.12.1997 r.)
Orzeczenia Komisji
Orzeczenia lekarzy
Orzeczenia Powiatowych
Orzecznictwo rentowe
lekarskich ds. Inwalidztwa orzeczników
Zespołów ds. Orzekania O KRUS
i Zatrudnienia MON oraz
Niepełnosprawności
MSWiA
I grupa inwalidzka
Całkowita niezdolność do Znaczny stopień
Stała lub długotrwała
pracy oraz samodzielnej
niepełnosprawności
niezdolność do pracy w
egzystencji
gospodarstwie rolnym,
połączona z prawem do
zasiłku pielęgnacyjnego
II grupa inwalidzka
Całkowita niezdolność do Umiarkowany stopień
*
pracy
niepełnosprawności
III grupa inwalidzka
Częściowa niezdolność
Lekki stopień
Stała lub długookresowa
do pracy, celowość
niepełnosprawności
niezdolność do pracy w
przekwalifikowania
gospodarstwie rolnym bez
prawa do zasiłku
pielęgnacyjnego
Źródło: Opracowanie własne.
*w orzeczeniach KRUS nie występuje odpowiednik II grupy

Niepełnosprawność jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym, szczególnie jednak należy
uwzględnić w nim kontekst psychologiczny i społeczny. Sam fakt uszkodzenia funkcji
życiowych utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia wykonywanie zadań społecznych,
co dodatkowo pogłębia stan izolacji psychicznej, którą wywołała choroba. W społeczeństwie
występują tendencje do izolacji i ograniczania udziału osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym i mimo poprawy w tej dziedzinie, niektóre formy dyskryminacji osób
niepełnosprawnych stanowią nadal poważny problem. Osoby niepełnosprawne niemal
każdego dnia borykają się ze skutkami barier architektonicznych, transportowych
i komunikacyjnych, a także z zasadami i kierunkami działań opartymi na nadopiekuńczości
oraz z brakiem odpowiednich modyfikacji w udogodnieniach i formach działania.
Uzupełnianie i podnoszenie jakości spójnego programu pomocy osobom niepełnosprawnym
w znacznym stopniu poprawi sytuację tych osób. System wsparcia będzie uzupełniany o te
formy, które zagwarantują osobom niepełnosprawnym lepsze usamodzielnienie, pełną
integrację ze środowiskiem, a także będą przeciwdziałały izolacji i marginalizacji tej grupy
osób.
Ze względu na wielość organów orzekających nie można określić precyzyjnie liczby
osób niepełnosprawnych mieszkających w Gminie Stopnica.
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Osoby niepełnosprawne mają niskie wykształcenie i niewielki ich procent jest aktywny
zawodowo. Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Busku Zdroju wynika, że w 2012 roku
było zarejestrowanych 12 osób bezrobotnych niepełnosprawnych mieszkających na terenie
Gminy Stopnica.
TABELA Nr 14. Liczba przyznanych świadczeń z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności.
Wyszczególnienie
Rok 2011
Rok 2012
Liczba osób/rodzin
153/52
107/39
Zasiłki celowe
(liczba świadczeń)
26
15
Zasiłki okresowe
(liczba świadczeń)
4
0
Świadczenia pieniężne na zakup
żywności lub artykułów
36
29
spożywczych
Świadczenia niepieniężne na zakup
żywności lub art. artykułów
4
3
spożywczych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań MPiPS – 03 za rok 2011 i 2012.

W 2012 roku wypłacono 75 świadczeń na kształcenie i rehabilitację dziecka
niepełnosprawnego oraz 247 osób otrzymało zasiłek pielęgnacyjny.

Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych:
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez:
- pracę socjalną,
- pomoc finansową
-udzielanie konsultacji osobom niepełnosprawnym w zakresie informacji
dotyczących praw osób niepełnosprawnych i ich przywilejów wynikających
z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych, możliwości podjęcia nauki, korzystania z programów
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, korzystania
z turnusów rehabilitacyjnych
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Busku Zdroju :
-realizacja

zadań

Niepełnosprawnych
rehabilitacyjnych,

Państwowego
(likwidacja
dofinansowanie

Funduszu
barier,
zakupu

Rehabilitacji

dofinansowanie
sprzętu

Osób
turnusów

rehabilitacyjnego,

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, realizacja zadań
z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki oraz rehabilitacji dzieci
i młodzieży).
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3) Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju, Powiatowy Zespół ds. Orzekania
O Niepełnosprawności
- ustalanie stopnia niepełnosprawności dla dzieci i osób dorosłych.
4) Powiatowy Urząd Pracy w Busku Zdroju:
- realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, w tym: prowadzenie
pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych
(rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, ewidencja zgłoszeń,
kierowanie do pracy, zwłaszcza na stanowiska specjalnie tworzone dla osób
niepełnosprawnych, poradnictwo zawodowe, konsultacje indywidualne, szkolenia
w grupach integracyjnych, organizowanie przekwalifikowań).
5) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Busku Zdroju:
- ustalanie sposobu realizacji obowiązku szkolnego;
- działania profilaktyczne;
- diagnozowanie dzieci;
- terapia psychologiczna.
6) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie.
7) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo
„Górka” w Busku- Zdroju.

4.4 Alkoholizm.
Zespół uzależnienia od alkoholu jest to chorobą chroniczną i postępującą. Zaczyna się
i rozwija bez świadomości osoby zainteresowanej. Polega na niekontrolowanym piciu
napojów alkoholowych , może doprowadzić do śmierci. Alkoholizm jest zjawiskiem, które
dotyka wielu mieszkańców naszej gminy.
Alkoholizm charakteryzuje się następującymi zjawiskami: :
a) codzienne wypijanie alkoholu w celu zadowalającego funkcjonowania,
b) regularne często ograniczane do weekendów picie dużych ilości alkoholu
c) ciągłe picie występujące na przemian z okresem abstynencji ,
d) utrata kontroli nad piciem ,
e) zaburzenia pamięci i świadomości ,
f) nawroty picia po próbach abstynencji
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Nadużywanie alkoholu bardzo często jest wynikiem nie radzenia sobie z problemami
jakie niesie życie. W ostateczności prowadzi do wyniszczenia fizycznego i psychicznego
pijącego. Alkoholik to osoba niedojrzała emocjonalnie, skłonna do wahań, gwałtownych
i wybuchowych reakcji radości, rozpaczy, nieprzemyślanych zachowań. Ma małą odporność
na frustracje, jego kontakty z innymi są płytkie i luźne, przejawia niepokój przed ujawnieniem
jego uzależnienia. Nadużywanie alkoholu odbija się także w życiu społeczeństwa . Problemy
pojawiają się w różnych dziedzinach: rodzinnych, zawodowych, porządku publicznego.
Nadużywanie alkoholu jest jedną z głównych przyczyn rozwodów. Alkoholizm jest także
przyczyną złej sytuacji materialnej i społecznej rodziny. Dzieci alkoholika żyją w niepokoju,
lęku, napięcia, uczą się destruktywnych zachowań, często są bite, poniżane. W dorosłym
życiu grozi im dezintegracja osobowości, mająca swoje odzwierciedlenie w zaburzeniach
emocjonalnych. Rozmiar alkoholizmu, jego działanie obserwuje się wśród klientów pomocy
społecznej. Niepokojący staje się fakt wzrastania wśród mieszkańców naszej gminy liczby
osób uzależnionych od alkoholu oraz picie napojów alkoholowych przez dzieci i młodzież
a także łatwy jego dostęp.

Często w rodzinach z tym problemem alkoholizm staje się

dziedziczny.
Najczęściej spotykane zagrożenia związane z nadużywaniem alkoholu to:
1) zagrożenie życia,
2) rozpad rodziny,
3) utrata miejsca pracy,
4) łamanie norm społecznych i prawnych.
Informacje Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stopnicy
dotyczące problemu alkoholowego w latach 2011 – 2012:
Liczba zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu : w 2011 r. 19 w 2012 r. 20 w tym:
1) z Komisariatu Policji w Stopnicy w 2011 roku – 7, w 2012 roku – 4,
2) z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy w 2011 roku – 2,
w 2012 roku – 6,
3) od rodzin osób nadużywających alkoholu w 2011 roku – 9, w 2012 roku - 8,
4) z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju w 2011 – 1,
5) z Sądu Rejonowego w Busku Zdroju w 2012 – 2.
W 2011 roku 18 zgłoszeń dotyczyło mężczyzn, natomiast w 2012
i 17 mężczyzn.
32
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W 2012 roku zmniejszyła się liczba zgłoszeń od rodzin osób nadużywających
alkoholu do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stopnicy.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stopnicy w 2012 roku
realizowała następujące zadania:
1) podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu
w zakładzie lecznictwa odwykowego,
2) opiniowała wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży
napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w kwestii
zgodności lokalizacji punktu sprzedaży,
3) uczestniczyła w realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym
Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
4) prowadziła

profilaktyczną

działalność

informacyjną

i

edukacyjną

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania
narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży w szkołach,
5) udzielała

rodzinom dotkniętym

problemem alkoholowym pomocy

psychospołecznej, prowadziła poradnictwo i interwencję w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
6) wspomagała działania instytucji służących rozwiązaniu problemów
alkoholowych.
TABELA Nr 15. Liczba przyznanych świadczeń z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu.
Wyszczególnienie
Rok 2011
Rok 2012
Liczba osób/rodzin
49/19
49/19
Zasiłki celowe
(liczba świadczeń)
9
16
Zasiłki okresowe
(liczba świadczeń)
0
0
Świadczenia pieniężne na zakup
żywności lub artykułów
14
17
spożywczych
Świadczenia niepieniężne na zakup
żywności lub art. artykułów
21
28
spożywczych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań MPiPS-03 za rok 2011, 2012.
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Instytucje działające na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi:
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy:
− udzielanie wsparcia finansowego
− praca socjalna.
2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
− podejmowanie czynności zmierzających do zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej

od

alkoholu

obowiązku

poddania się leczeniu

odwykowemu
− udzielanie rodzinom dotkniętym
psychospołecznej,

poradnictwa

problemem alkoholowym pomocy
i

interwencji

w

zakresie

przeciwdziałania przemocy w rodzinie
3) Poradnia Leczenia Uzależnień w Busku Zdroju,
4) Komenda Powiatowa Policji w Busku Zdroju,
5) Komisariat Policji w Stopnicy,
6) Buski Ośrodek Trzeźwości ,,Zdrój”,
7) Szkoły i przedszkola z terenu Gminy Stopnica:
− prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu
profilaktyki uzależnień.

V. MISJA I WIZJA GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH GMINY STOPNICA.
5.1 Misja strategii.
,, Najbardziej pomocną rzeczą, jaką możemy zrobić dla drugiej osoby, to dopomóc jej
w pomaganiu sobie”- L.M. Brommer.
Misją Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stopnica
jest systemowe podejście do rozwiązywania problemów społecznych w celu przeciwdziałania
marginalizacji, wykluczeniu i patologiom społecznym oraz dążenie do poprawy jakości życia
mieszkańców Gminy Stopnicy.
5.2 Wizja strategii.
Wizją Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stopnica
jest:
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1) Powstanie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym, w podeszłym wieku.
2) Powstanie ośrodka wsparcia.
3) Zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej.
4) Powstanie nowych miejsc pracy.
5) Lepsze warunki życia i rozwoju ludzi młodych.
6) Rozwój organizacji pozarządowych, które prowadzą więcej działań na rzecz
mieszkańców Gminy Stopnica.
7) Osoby z problemami alkoholowymi są pod opieką specjalistów i uczestniczą
w terapii.
8) Rozwój i opłacalność rolnictwa.
9) Zwiększenie liczby mieszkań socjalnych.
10) Zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób.
11) Kompleksowy rozwój Gminy Stopnica, tj.:
- rozwój gospodarczy, który przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia w gminie
Stopnica a co za tym idzie podniesienie stopy życiowej mieszkańców,
- rozwój społeczny, który wpłynie na poprawę jakości życie mieszkańców i przyczyni
się do ich aktywnego udziału w życiu gminy.
VI. CELE STRATEGICZNE GMINNEJ STRATEGII
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY STOPNICA

ROZWIĄZYWANIA

1) Przeciwdziałanie powstawaniu zjawiska ubóstwa.
Lp.
1.

2.

3.

Kierunki
działań
Wsparcie osób
ubogich w
zakresie
mieszkań
socjalnych
Przyznawanie
świadczeń
finansowych

Przyznawanie
świadczeń
rzeczowych

Realizatorzy/
Partnerzy
Urząd Gminy

Źródła
finansowania
Budżet gminy

Termin
realizacji
Działania
ciągłe

Wskaźniki
realizacji działań
Liczba osób,
którym przyznano
mieszkania
socjalne

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Budżet gminy
Budżet
państwa

Działania
ciągłe

Gminny
Ośrodek
Pomocy

Budżet gminy
Budżet
państwa

Działania
ciągłe

Liczba klientów
instytucji pomocy
społecznej, którym
przyznano decyzją
administracyjną
świadczenia
Liczba osób
którym przyznano
decyzją
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Społecznej
Organizacje
pozarządowe

Fundusze Unii
Europejskiej

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Organizacje
pozarządowe

Budżet gminy
Budżet
państwa

Działania
ciągłe

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Powiatowy
Urząd Pracy
Organizacje
pozarządowe

Budżet gminy
Budżet
państwa
Fundusze Unii
Europejskiej

Działania
ciągłe

administracyjną
świadczenia,
dokumentacja
podmiotów
realizujących
zadanie
Liczba osób
objętych pomocą

Liczba zawartych
kontraktów
socjalnych

2) Aktywizacja zawodowa oraz minimalizowanie zjawiska bezrobocia.
Lp.

Kierunki działań

Realizatorzy/
Partnerzy

Źródła
Termin
finansowania realizacji

1.

Podejmowanie działań
zmierzających do
przekwalifikowania
się osób długotrwale
bezrobotnych lub
będących bez
kwalifikacji
zawodowych

Budżet gminy Działania
ciągłe
Budżet
państwa
Fundusze
Unii
Europejskiej

2.

Zwiększenie
aktywności
zawodowej, nabycie
umiejętności
poruszania się na
rynku pracy osób
bezrobotnych

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Powiatowy
Urząd Pracy
Świętokrzyskie
Biuro Rozwoju
Regionalnego
w Kielcach
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Powiatowy
Urząd Pracy
Świętokrzyskie
Biuro Rozwoju
Regionalnego
w Kielcach
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Budżet gminy Działania
Budżet
ciągłe
państwa
Fundusze
Unii
Europejskiej

Wskaźniki
realizacji
działań
Liczba klientów
instytucji
pomocy
społecznej,
którzy
zakończyli z
wynikiem
pozytywnym
udział w kursach
zawodowych
Liczba klientów
instytucji
pomocy
społecznej,
którzy
zakończyli z
wynikiem
pozytywnym
udział w
warsztatach
aktywizacji
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3.

Organizacja prac
interwencyjnych i
robót publicznych

Urząd Gminy
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Powiatowy
Urząd Pracy

Budżet gminy Działania
Budżet
ciągłe
państwa
Fundusze
Unii
Europejskiej

4.

Objęcie
zindywidualizowanym
wsparciem osób w
wieku 18-30 lat

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

5.

Współpraca i wspólne
działanie instytucji
wspierających osoby
bezrobotne

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Powiatowy
Urząd Pracy
Organizacje
pozarządowe

Budżet gminy
Budżet
państwa
Fundusze
Unii
Europejskiej
Budżet gminy
Budżet
państwa
Fundusze
Unii
Europejskiej

6.

7.

8.

Motywowanie do
podjęcia prac u
właścicieli
gospodarstw rolnych
Zawieranie i realizacja Gminny
kontraktów socjalnych Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Współpraca z
Powiatowym
Urzędem Pracy w
zakresie aktywizacji
zawodowej klientów
pomocy społecznej i
instrumentów
wsparcia

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Powiatowy
Urząd Pracy

Działania
ciągłe

społecznej i
zawodowej
Liczba osób
zatrudnionych w
ramach prac
interwencyjnych
i robót
publicznych

Liczba
zawartych
kontraktów
socjalnych

Działania
ciągłe

Działania
ciągłe

Liczba osób,
która podjęła
prace

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Powiatowy
Urząd Pracy

Działania
ciągłe

Liczba
zawartych
kontraktów
socjalnych

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Powiatowy
Urząd Pracy

Działania
ciągłe

Liczba
zawartych
kontraktów
socjalnych

3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Lp.
1.

Kierunki
działań
Wsparcie osób
uzależnionych

Realizatorzy/
Partnerzy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek

Źródła
finansowania
Budżet gminy
Budżet
37

Termin
realizacji
Działania
ciągłe

Wskaźniki
realizacji działań
Liczba osób, którym
udzielono pomocy
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od alkoholu

2.

Przyznawanie
świadczeń
finansowych

3.

Kierowanie na
leczenie
odwykowe i
terapię

4.

Profilaktyka

5.

Udział w
spotkaniach
Anonimowych
Alkoholików

6.

Promowanie
zdrowego stylu
życia

7.

Praca socjalna

Pomocy
Społecznej
Organizacje
pozarządowe
Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Organizacje
pozarządowe
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Organizacje
pozarządowe
Szkoły i
przedszkola
Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Klub AA
Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Szkoły i
przedszkola
Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Powiatowy Urząd
Pracy
Organizacje
pozarządowe
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państwa

Budżet gminy
Budżet
państwa

Działania
ciągłe

Budżet gminy
Budżet
państwa

Działania
ciągłe

Budżet gminy
Budżet
państwa

Działania
ciągłe

Budżet gminy Działania
Budżet
ciągłe
państwa
Fundusze Unii
Europejskiej

Budżet gminy Działania
ciągłe
Budżet
państwa
Fundusze Unii
Europejskiej

Budżet gminy Działania
Budżet
ciągłe
państwa
Fundusze Unii
Europejskiej
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4) Pomoc osobom niepełnosprawnym i chorym psychicznie.
Źródła
finansowania

Termin
realizacji

Urząd Gminy
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Budżet gminy
Budżet państwa

Działania
ciągłe

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Budżet gminy
Budżet państwa
Państwowy
Fundusz
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawny
ch
Budżet gminy
Budżet państwa

Działania
ciągłe

Liczba osób,
którym
udzielono
wsparcia

Działania
ciągłe

Liczba osób,
którym
udzielono
wsparcia

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
Środowiskowy
Dom
Samopomocy

Budżet gminy
Budżet państwa

Działania
ciągłe

Liczba osób
objętych
pomocą

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Powiatowy
Urząd Pracy
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie

Budżet gminy
Budżet państwa
Fundusze Unii
Europejskiej

Działania
ciągłe

Liczba osób,
którym
udzielono
konsultacji

Lp.

Kierunki działań

Realizatorzy/
Partnerzy

1.

Zwiększenie
dostępu osób
niepełnosprawnych
do katalogu
świadczeń z
pomocy społecznej

2.

Likwidacja barier
architektonicznych
komunikacyjnych,
transportowych

3.

Pomoc osobom
niepełnosprawnym
w załatwianiu
spraw urzędowych

4.

Organizowanie
dojazdów osobom
niepełnosprawnym
na Warsztaty
Terapii Zajęciowej
i innych placówek
dziennego pobytu
mieszczących się
poza terenem
gminy
Udzielanie
konsultacji osobom
niepełnosprawnym
w zakresie
informacji
dotyczących ich
praw i przywilejów

5.
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Wskaźniki
realizacji
działań
Liczba
klientów
instytucji
pomocy
społecznej,
którym
przyznano
decyzją
administracyją
świadczenia
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Powiatowy
Zespół ds.
Orzekania O
Niepełnospraw
ności
Poradnia
Psychologiczn
Pedagogiczna
Specjalny
Ośrodek
SzkolnoWychowawcz
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Powiatowy
Urząd Pracy
Organizacje
pozarządowe
Urząd Gminy

– 41 –

Poz. 2905

Budżet gminy
Budżet państwa
Fundusze Unii
Europejskiej

Działania
ciągłe

Liczba osób
objętych pracą
socjalną

Budżet gminy
Budżet państwa
Fundusze Unii
Europejskiej

Działania
ciągłe

Liczba osób,
którym
przyznano
mieszkanie
chronione

Integracja osób
Gminny
niepełnosprawnych Ośrodek
ze środowiskiem
Pomocy
Społecznej
Powiatowy
Urząd Pracy

Budżet gminy
Budżet państwa
Fundusze Unii
Europejskiej

Działania
ciągłe

9.

Dofinansowanie
uczestnictwa w
turnusie
rehabilitacyjnym

Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie

Działania
ciągłe

10.

Dofinansowanie do
zakupu
przedmiotów
ortopedycznych i
środków
pomocniczych

Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie

Państwowy
Fundusz
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawny
ch
Państwowy
Fundusz
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawny
ch

6.

Praca socjalna

7.

Tworzenie
mieszkań
chronionych

8.

VII. ANALIZA SWOT.
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która
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z dofinansowa
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Analiza SWOT jest podstawą do zidentyfikowania i sformułowania podstawowych
problemów i zagadnień strategicznych. Nazwa SWOT to skrót angielskich słów Strengths
(mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunites ( szanse w otoczeniu), Threats
(zagrożenia w otoczeniu). Wyżej wymieniona analiza jest efektywną metoda identyfikacji
słabych i silnych stron oraz badania szans i zagrożeń jakie stoją przed polityką społeczną
gminy. Analiza SWOT zawiera określenie czterech grup czynników, takich jak:
1) ,,mocnych stron”- uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne strony polityki
społecznej i które należycie wykorzystane sprzyjać będą jej wzmacnianiu ( należy
utrzymać je jako mocne, na których należy oprzeć jej przyszły rozwój);
2) ,,słabych stron”- uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony polityki
społecznej i które niewyeliminowane będą ją osłabiać ( ich oddziaływanie należy
minimalizować);
3) ,,szans”-

uwarunkowań

zewnętrznych,

które

nie

są

bezpośrednio

zależne

od zachowania społeczności gminy, ale które mogą być traktowane jako szanse i przy
odpowiednio podjętych działaniach wykorzystane jako czynniki sprzyjające
rozwiązywaniu problemów społecznych;
4) ,,zagrożeń”– uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne
od zachowania społeczności gminy, ale które mogą stanowic zagrożenie dla
rozwiązywania problemów społecznych.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lp.
1.

MOCNE STRONY
Korzystne położenie geograficzne i administracyjne gminy.
Walory środowiskowe i turystyczne: czyste powietrze, kompleksy leśne.
Duży potencjał produkcyjny rolnictwa.
Współpraca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy ze szkołami,
parafiami, Policją.
Dobra znajomość problemów lokalnej społeczności przez pracowników GOPS
w Stopnicy.
Dobrze rozwinięta baza sportowo- rekreacyjna.
Istniejąca baza po byłych zakładach, szkołach.
Dobra infrastruktura techniczna.
Zasoby wód głębinowych.

SŁABE STRONY
Bezrobocie i ubożenie społeczeństwa.
41
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6.
7.
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Brak miejsc pracy.
Procesy demograficzne- ujemny przyrost naturalny, starzenie się społeczeństwa.
Brak opłacalności rolnictwa.
Niewystarczające środki finansowe na realizację zadań pomocy społecznej.
Wzrost świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy
borykających się z problemem bezrobocia, ubóstwa, długotrwała choroba.
Brak wystarczającej liczby mieszkań socjalnych.
Brak mieszkań chronionych.
Brak placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym, w podeszłym wieku.
Brak ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Niewystarczająca baza lokalowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy.
ZAGROŻENIA
Niska dochodowość rolnictwa przy braku innych źródeł utrzymania.
Wzrost bezrobocia.
Zmniejszenie wskaźnika zatrudnienia wśród osób w wieku 18-24 lata
Migracja młodzieży z uwagi na brak perspektyw rozwoju i zatrudnienia.
Zwiększenie ilości zadań gminy przy jednoczesnym zmniejszeniu środków
finansowych.
Brak ofert pracy na lokalnym rynku.
SZANSE
Możliwość pozyskiwania funduszy ze środków Unii Europejskiej.
Rozwój rolnictwa ekologicznego i gospodarstw specjalistycznych.
Przeciwdziałanie patologiom.
Współpraca z instytucjami społecznymi działającymi na terenie gminy i powiatu.
Możliwość zagospodarowania bazy po byłych zakładach, szkołach.
Możliwość rozwoju agroturystyki.
Pozyskanie potencjalnych inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych.
Rozwijanie średnich i drobnych przedsiębiorstw.
Wielokierunkowa ochrona środowiska naturalnego.
Promocja gminy.

VIII. MONITORING STRATEGII
Monitoring strategii jest obserwacją realizacji celów strategicznych. Prowadzeniem
monitorowania, wdrażania strategii oraz jej ewaluacją zajmować się będzie Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Stopnicy. Monitoring realizacji strategii umożliwia: podjęcie działań
zabezpieczających i naprawczych, obserwację stanu zaawansowania projektów rozwojowych,
umożliwiających aktualną identyfikację problemów w ich realizacji, ocenę zaangażowania
jednostek odpowiedzialnych za ich realizację, weryfikację zgodności założonych celów i
42

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 44 –

Poz. 2905

efektywności wykorzystania przeznaczonych na ich realizację środków, kontrolę postępu prac
związanych z realizacją działań.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest dokumentem określającym cele
i działania w latach 2013-2020 w zakresie problematyki społecznej, wymagającym okresowej
aktualizacji do zmian zachodzących w otoczeniu, jak i w samym społeczeństwie.
Długookresowy charakter planowania strategicznego w zakresie problematyki społecznej
wymaga stałego śledzenia zmian prawnych, gospodarczych, politycznych, społecznych i ich
uwzględniania w strategii.
Głównymi obszarami monitorowania i ewaluacji strategii są wyznaczone działania.
Wskaźnikami oceny monitorowania strategii będą wymierne ilości podjętych działań. Przy
monitoringu strategii pomocna będzie poniższa tabela, która przedstawia cele operacyjne oraz
podjęte działania i wskaźniki działań Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Stopnica w latach 2013 – 2020.

Tabela Nr 16. Prezentacja realizacji działań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Stopnica.

Cele

Działania

operacyjne

Mierniki/Wskaźniki

Rok
2013

Źródło
informacji

ZAKOŃCZENIE
W Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stopnica
na lata 2013 – 2020 ujęte zostały cele strategiczne zmierzające do rozwiązania problemów
społecznych w określonej dziedzinie. Naczelnym zadaniem strategii jest formułowanie wizji,
której urzeczywistnienie stanowi o realizacji misji.
Strategia jest dokumentem otwartym i powinna być uaktualniana i adaptowana
do zmian zachodzących w społeczności gminnej.
Strategię opracowała:
Ewa Naporwska
- kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy
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