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UCHWAŁA NR XXIII/185/16
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jędrzejów na lata 20162026
Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446) i
art.17 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163 z późn.zm. )
Rada Miejska w Jędrzejowie, uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jędrzejów na lata 20162026, która stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXV/261/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Jędrzejów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Jędrzejowie
mgr Maria Barańska
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WSTĘP Strategia jest niezbędnym elementem do poprawy życia mieszkańców naszej gminy, wyznacza
kierunki wsparcia, pokazuje problemy jakie są ważne do rozwiązania. Opracowany dokument stanowi
wypełnienie zobowiązań ustawowych art. 17. ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2004 Nr 64 poz. 593 z późn. zm.). Ramy prawne działań planowanych na okres 2014-2020
zawarte są w zbiorze aktualnie obowiązujących przepisów wielu ustaw i rozporządzeń, wśród których
decydujące znaczenie mają ustawy:
1) Ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 594z późn. zm.),
2) Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 Nr 96
poz. 873 z późn. zm.),
3) Ustawa z dn. 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122 poz. 1143 z późn. zm.),
4) Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz.U. z 2004 Nr 99
poz. 1001),
5) Ustawa z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
z 2002 Nr 147 poz. 1231 z późn. zm.),
6) Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 Nr 123 poz. 776 z późn. zm.),
7) Ustawa z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.),
8) Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005Nr 179 poz. 1485),
9) Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 Nr 180 poz. 1493),
10) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006. Nr 94, poz. 65 z późn. zm.).

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–4–

Poz. 2261

1. Wizja Kluczowym zadaniem Gminy Jędrzejów w obszarze polityki społecznej jest przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu osób i rodzin, które z różnych przyczyn są niesamodzielne oraz
zminimalizowanie rozmiarów i skutków wszelkich zjawisk społecznie negatywnych. Ważnym zadaniem
jest zaspokojenie potrzeb w zakresie rozwoju społecznego oraz uaktywnienie środowiska lokalnego.
Wdrażanie strategii powinno zintegrować społeczeństwo gminy i przyczynić się do efektywnego
rozwiązywania problemów społecznych. W swojej wizji Gmina Jędrzejów wskazuje na trzy najważniejsze
obszary, na których zamierza skoncentrować lokalną politykę społeczną. Tymi obszarami są: r odzina –
działalność na rzecz rodzin powinna koncentrować się na wyrównywaniu różnic socjalnych oraz tworzeniu
równych szans · dzieci i młodzież – działania na rzecz dzieci i młodzieży powinny mieć na celu ochronę
ich praw, wyrównywanie szans życiowych poprzez ułatwianie dostępu do oświaty, służby zdrowia i
ogólnego rozwoju ludzie starsi – działania podejmowane na rzecz osób starszych powinny służyć
budowaniu pozytywnego wizerunku seniorów w społeczeństwie, poprawie ich statusu społecznego oraz
dostępu do dóbr kultury i życia społecznego we wszelkich jego sferach.
2. Grupa zadaniowa Cechą dobrej Strategii jest zaangażowanie wszystkich kluczowych instytucji z gminy
Jędrzejów, które swoim funkcjonowaniem budują sieć oparcia społecznego. W związku z tym, iż stworzenie
Strategii wymaga wielopłaszczyznowego spojrzenia na społeczność lokalną, powstał Zespół ds. budowania
w/w Strategii, w skład którego weszli przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół z terenu miejskiego i
wiejskiego, służby zdrowia, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji ,
Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Powiatowego Urzędu Pracy.
II. Charakterystyka Gminy Jędrzejów
1. Struktura terytorialna i demograficzna.Struktura terytorialna. Powierzchnia gminy Jędrzejów
wynosi 227 km2, co stanowi 18,06% powiatu. Gmina leży w węźle dróg krajowych - Kraków – Warszawa
droga Nr E7, Jędrzejów – Katowice droga Nr 78, Jędrzejów – Chmielnik droga Nr 765, Jędrzejów –
Działoszyce droga 768, Jędrzejów – Małogoszcz droga Nr 728. Gmina sąsiaduje z gminami Sędziszów,
Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Imielno, Sobków i Wodzisław. W skład gminy wchodzi 37 sołectw. Jędrzejów
jest partnerem międzynarodowym z miastem Reinchenbach w Niemczech położonym w Saksonii. W dniu 1
maja 2005 roku zawarta została Umowa o partnerstwie pomiędzy miastami Jędrzejów i Reichenbach im.
Vogtland (Niemcy). Miasta postanowiły rozwijać współpracę w następujących dziedzinach: współpraca na
płaszczyźnie administracyjnej; wspieranie kontaktów gospodarczych; kojarzenie szkół partnerskich; wymiana
młodzieżowa; spotkania obywatelskie; wymiana kulturalna; wymiana sportowa; promocja turystyki;
współpraca w sferze działania organizacji charytatywnych i kościelnych; wymiana doświadczeń w zarządzani
lokalnym w zakresie porządku, bezpieczeństwa i ochrony pożarowej. Współpracuje także z węgierskim
miastem Keszthely położonym nad zachodnim Balatonem. Podpisany list intencyjny przewiduje współpracę w
następujących dziedzinach: gospodarczej, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i opieki socjalnej, kultury i
oświaty oraz sportu i turystyki. Początki miasta Jędrzejowa sięgają XII wieku. Najcenniejszymi zabytkami
gminy Jędrzejów są:
- Klasztor Cystersów – najstarszy kościół Cystersów w Polsce z wczesnobarokowymi organami, jednocześnie
Sanktuarium Bł. Wincentego Kadłubka
- gotycki Kościół Św. Trójcy. W krajobraz miasta wpisują się również:
- Muzeum Zegarów Słonecznych imienia Przypkowskich z największym na świecie zbiorem zegarów
słonecznych, starodruków oraz przyrządów astronomicznych i innych historycznych pamiątek,
- Kolej wąskotorowa z 1915 roku, obecnie Świętokrzyska Kolej Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie”.Gmina Jędrzejów położona jest w obrębie Wyżyny Małopolskiej, przy czym rzeźba terenu nie jest
zbyt urozmaicona, najwyższy szczyt na terenie zajmuje Gaj tj. 301 m npm, a najniższy punkt znajduje się w
dolinie Brzeźnicy tj. 201 m npm. Gmina położona jest w większości w obrębie Niecki Nidziańskiej, która
jest wyraźnym obniżeniem pomiędzy pasmem Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej a wypiętrzeniem Gór
Świętokrzyskich. W skład Niecki wchodzi charakterystyczny dla tego regionu Płaskowyż Jędrzejowski.
Teren Płaskowyżu jest pofałdowany, łagodnie opadający
z zachodu na wschód. Obszar zbudowany jest z utworów węglanowych górnej kredy. W większości jest
gminą rolniczą, użytki rolne stanowią ok 70 % powierzchni gminy, z czego znaczną część stanowią grunty
orne, niewielki procent zajmują użytki zielone oraz lasy, w tym rezerwat „Gaj”.
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W rejonie Jędrzejowa występują gleby tj. rędziny, bielicowe, brunatne, mady, gleby mułowe, torfowe,
murszowe i mułowo – torfowe. Na obszarze gminy i w pobliżu jej granic znajdują się wody powierzchniowe
– rzeki: Nida, Biała Nida, Brzeźnica, Mierzawa oraz akweny wraz z zielenią towarzyszącą. Występują
zbiorniki wód podziemnych nadających się do użytkowania bez uzdatniania. Struktura demograficzna W
gminie Jędrzejów zamieszkuje 28521 mieszkańców. Z tego 13068 mieszka w mieście Jędrzejowie,
natomiast 15453 w gminie. ŹRÓDŁO: dane zarejestrowane w Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w
Jędrzejowie
LICZBA LUDNOŚCI MIASTA I GMINY JĘDRZEJÓW
W LATACH 2009-2015

Rok
Ogółem

2009
29498

2010
29353

2011
29208

2012
29086

2013
28899

2014
28699

2015
28521

Źródło: opracowano na podstawie danych zarejestrowanych w Ewidencji Ludności UrzęduMiejskiego w
Jędrzejowie Występuje tendencja spadku liczby ludności – w stosunku do 2009r. o 977 osób.
STAN LUDNOŚCI W MIEŚCIE I GMINIE JĘDRZEJÓW
Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU NA WIEK: PRZEDPRODUKCYJNY, PRODUKCYJNY I
POPRODUKCYJNY STAN NA DZIEŃ 31-12-2015 ROK
ZASIĘG

WIEK
PRZEDPRODUKCYJNY

WIEK
PRODUKCYJNY

WIEK
POPRODUKCYJNY

MIASTO
I GMINA
JĘDRZEJÓW

4916

17522

6083

ŹRÓDŁO: dane zarejestrowane w Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie Około 61%
ogółu mieszkańców gminy stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Gmina jest nieznacznie sfeminizowana.
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UDZIAŁ KOBIET I MĘŻCZYZN ZAMELDOWANYCH
NA POBYT STAŁY NA TERENIE MIASTA JĘDRZEJOWA W LATACH 2010 - 2015
Rok

2010
2011
2012
2013
2014
2015

Mężczyźni
7777
7700
7629
7518
7413
7291

Kobiety
8584
8506
8430
8334
8223
8162

Współczynnik feminizacji
110
110
110
110
110
111

ŹRÓDŁO: dane zarejestrowane w Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie
UDZIAŁ KOBIET I MĘŻCZYZN ZAMELDOWANYCH NA POBYT STAŁY NA TERENIE GMINY
JĘDRZEJÓW W LATACH W LATACH 2010 - 2015
Rok

2010
2011
2012
2013

Mężczyźni
6427
6444
6452
6459

Kobiety
6565
6558
6575
6592

Współczynnik feminizacji
102
101
101
102

2014

6472

6591

101

2015

6487

6581

101

ŹRÓDŁO: dane zarejestrowane w Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie
2. Społeczno – ekonomiczne warunki życia ludności. Zasób mieszkaniowy gminy. /stan na dzień 31
grudnia 2015 r/ Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale mieszkalne położone
w 34 budynkach stanowiących własność Gminy Jędrzejów oraz lokale mieszkalne położone w 30
budynkach stanowiących współwłasność Gminy Jędrzejów i osób fizycznych (budynki wspólnot
mieszkaniowych). W 27 budynkach zarządza Zakład Usług Komunalnych, natomiast w 3 budynkach licencjonowany zarządca. Mieszkaniowy zasób gminy według stanu na dzień 31.12.2015 r. stanowi 213 lokali
mieszkalnych i 113 lokali socjalnych. Lokale położone są na terenie miasta Jędrzejowa oraz na terenie gminy
w następujących miejscowościach: Zagaje, Podchojny, Raków, Prząsław, Brus, Chorzewa. Lokale mieszkalne
położone w budynkach wspólnot mieszkaniowych należące do mieszkaniowego zasobu gminy w ilości 84
przeznaczono do sprzedaży. Pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje aktualnym najemcom lokali, lub po
opróżnieniu lokalu mogą stanowić przedmiot sprzedaży w trybie przetargowym. Natomiast lokale mieszkalne
położone w budynkach komunalnych należących do mieszkaniowego zasobu gminy w ilości 85 po
opróżnieniu przeznacza się na zwiększenie zasobu lokali socjalnych do 198 mieszkań. Z zasobu gminy są
aktualnie wyłączone ze sprzedaży 44 mieszkania położone w 7 budynkach mieszkalnych ( ul. Przypkowskiego
68, Mieszka I 14, 11 Listopada 33 , Podchojny 106,11 Listopada 111/2, Armii Krajowej 7/1, 11 Listopada
132/40 ). W 2015 roku przydzielono:
- 3 lokale mieszkalne dla osób z listy oczekujących
- 10 lokali socjalnych z przeznaczeniem pod realizację wyroków sądowych o eksmisję oraz dla osób
oczekujących. Aktualnie ok 160 osób oczekuje na przydział lokali komunalnych lub socjalnych.
Informacja została opracowana na podstawie danych Urzędu Miejskiego, Zakładu Usług Komunalnych oraz
Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami. Warunki przyznawania lokali
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z zasobów gminy określają: Uchwała nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 1 grudnia 2011r. w
sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na
lata 2012 - 2016" oraz Uchwała nr LIX/490/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 30 października 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Jędrzejów. Na czas nieoznaczony mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie
następujące warunki: 1/mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, przez co rozumie się : a/
nieposiadanie tytułu prawnego do jakiegokolwiek lokalu mieszkalnego bądź budynku mieszkalnego za
wyjątkiem umowy cywilno prawnej na wynajem lub użyczenie lokalu mieszkalnego bądź budynku
mieszkalnego b/utratę zajmowanego lokal mieszkalnego, bądź budynku mieszkalnego wskutek klęski
żywiołowej, pożaru lub katastrofy. 2/zamieszkują w lokalu o znacznym zagęszczeniu, w którym na jednego
członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 ogólnej powierzchni pokoi lub 10 m2 w
przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego lub gdy lokal nie spełnia wymogów pomieszczenia
przeznaczonego na pobyt ludzi. 3/posiadają średni miesięczny dochód brutto, którego wysokość w
przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę
złożenia wniosku nie przekracza :
- 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
- 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. Sytuacja ekonomiczna W 2014r. dochody
na 1 mieszkańca gminy wynosiły 2797 zł, natomiast wydatki 2842 zł. Dochody własne stanowiły w
dochodach własnych budżetu gminy 46%, wpływy
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach własnych gminy wynosił 38,4 %.
W 2014r. 97,6 % wydatków majątkowych przeznaczono na cele inwestycyjne. Wydatki majątkowe
inwestycyjne stanowiły 15,1 % wydatków ogółem budżetu gminy. Dochody i wydatki budżetu gminy wg
rodzajów w 2014r.Dochody: Część oświatowa subwencji ogólnej – 16,5 mln zł Subwencja ogólna – 22,3
mln zł Dotacje – 21,1 mln zł Dochody własne – 37 mln zł Dochody ogółem – 80,4 mln zł Wydatki:
Wydatki ogółem – 81,7 mln zł Wydatki majątkowe – 12,7 mln zł Wydatki majątkowe inwestycyjne -12,4
mln zł Wydatki bieżące - 69 mln zł Wydatki bieżące na wynagrodzenia -31,3 mln zł. Podmioty gospodarki
narodowej w rejestrze regon w 2014r. (na 10 tys. Ludności) Ogółem – 2564, w tym w sektorze:
rolniczym – 92, przemysłowym – 345, budowlanym – 274, podmioty prowadzące działalność gospodarczą –
688 Dane Urzędu Statystycznego w Kielcach. Bezrobotni Ogółem bezrobotnych w gminie Jędrzejów (dane
statystyczne PUP na koniec IV kwartału 2015)
– 1464, w tym kobiety – 781:
- zwolnieni z przyczyn zakładu pracy – 70,
- z prawem do zasiłku – 134,
- w wielu 18 -44 lata – 979,
- pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy – 667. Stopa bezrobocia w grudniu 2015r. w powiecie
Jędrzejowskim– 12,1 %, natomiast w województwie świętokrzyskim – 12,5 %. (dane statystyczne WUP
Kielce) W 2014r. liczba pracujących (bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz
gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) -5347, bezrobotni zarejestrowani -1632, udział bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym – 9,2 %. (Dane Urzędy Statystycznego w
Kielcach) Spadek bezrobocia w IV kwartale 2015r. w stosunku do IV kwartału 2014r. Edukacja W gminie
Jędrzejów istnieje dobre zaplecze oświatowe. Wg danych Urzędu Statystycznego w Kielcach – dane za rok
szkolny 2014/2015 funkcjonują następujące placówki opiekuńcze i edukacyjne:
- żłobek – 1, uczęszczało do niego 30 dzieci
- placówki wychowania przedszkolnego – 18, w tym przedszkola – 6, Miejsc w przedszkolach było 525,
natomiast dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego – 955, w tym w przedszkolach -495,
- szkoły podstawowe – 16, do których uczęszczało 1751 uczniów,
- szkoły gimnazjalne (w tym przysposabiające do zawodu) – 6, uczęszczało 894 uczniów,
- szkoły ponadgimnazjalne– 3 publiczne, 3 niepubliczne, kształcące zarówno w zakresie ogólnokształcącym,
jak i zawodowym oferują następujące kierunki kształcenia: a/ I LO
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w Jędrzejowie: matematyczny; matematyczno – przyrodniczy, medyczno – przyrodniczy; językowo –
medialny; humanistyczno - prawny b/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie prowadzi
naukę w ramach liceum i technikum. Licealne kierunki kształcenia odbywają się w klasach o profilach:
ekonomiczno – prawnym; humanistyczno – dziennikarskim; politechnicznym; biologiczno – medycznym. W
technikum kształcenie w zawodach : spedytor; organizacja reklamy; ekonomista; logistyk; hotelarstwo;
informatyk. c/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Jędrzejowie kształci w zawodach technicznych: informatyk; mechanik; mechatronik; elektryk; technik
pojazdów samochodowych; budownictwa; żywienia i usług gastronomicznych; usług fryzjerskich; rolnictwa;
hotelarstwa; urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Funkcjonuje również zasadnicza szkoła
zawodowa, w której nauka przygotowuje do zawodów: kucharz; cukiernik; piekarz; wędliniarz; sprzedawca;
lakiernik; elektryk; elektromechanik; monter; murarz tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń
sanitarnych; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; betoniarz zbrojarz; blacharz;
dekarz; cieśla; ślusarz; stolarz; fryzjer; mechanik monter maszyn i urządzeń; operator obrabiarek
skrawających; mechanik pojazdów samochodowych; elektromechanik pojazdów samochodowych; blacharz
samochodowy. d/ Zakład Doskonalenia Zawodowego w Jędrzejowie kształci w zakresie:
- zawodowym: cukiernik; elektromechanik pojazdów samochodowych; fryzjer; kucharz; monter sieci,
instalacji i urządzeń sanitarnych; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; murarz,
tynkarz; rolnik; sprzedawca; stolarz; ślusarz,
- liceum ogólnokształcącego – profil ogólny
- technikum: kelner; budownictwo; drogownictwo; informatyka; logistyka; rolnik; spedytor; technologia
żywności; teleinformatyk; fryzjerstwo; żywienie i usługi gastronomiczne. e/ Centrum Kształcenia Awans
kształci na poziomie:
- zawodowym: murarz – tynkarz; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
elektromechanik pojazdów samochodowych; lakiernik ; blacharz samochodowy; kucharz ; cukiernik
; piekarz ; sprzedawca ; ogrodnik ; stolarz ; elektromechanik ; elektryk ; blacharz izolacji przemysłowych
; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych ; monter izolacji przemysłowych ; mechanik pojazdów
samochodowych ; fryzjer ;
- technikum: mechanik; technik pojazdów samochodowych ; drogownictwo; informatyk a; architektura
krajobrazu; budownictwo; żywienie i usługi gastronomiczne; hotelarstwo; fryzjerstwo. We wszystkich
szkołach ponadgimnazjalnych można zauważyć powielanie wielu kierunków kształcenia. Szkolnictwo
policealne znajduje się w ofercie szkół niepublicznych:
- Zakład Doskonalenia Zawodowego oferuje naukę w zawodach: asystentka stomatologiczna; opiekunka
dziecięca, technik elektroniki i informatyki medycznej; technik masażysta; technik ortopeda; technik
transportu drogowego; asystent osoby niepełnosprawnej; florysta; opiekun medyczny; opiekunka
środowiskowa; technik sterylizacji medycznej; technik bezpieczeństwa i higieny pracy; opiekun osoby
starszej; technik administracji; technik archiwista; tech. Drogownictwa; informatyka; tech. Ochrony
fizycznej i mienia; rachunkowość; turystyka wiejska; usługi kosmetyczne.
- Centrum Awans – oferuje kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla dorosłych.
http://www.liceumreja.prohost.pl/informacje/ogol.pdf Aktualna sieć szkolnictwa w gminie jest obszerna .
Jednak trwający niż demograficzny oraz konieczność podnoszenia jakości kształcenia, spójność z
potrzebami wynikającymi z rynku pracy uzasadniają potrzebę wypracowania nowych rozwiązań w zakresie
funkcjonowania i optymalizacji sieci szkół. W większości szkoły posiadają dobrą bazę do prowadzenia
zajęć dydaktycznych, pozalekcyjnych, sportowych.. Przez ostatnie lata placówki szkolne systematycznie
rozwijały się, w szczególności w zakresie infrastruktury, w tym boisk szkolnych. Jędrzejów znajduje się w
bliskiej odległości od ośrodków, gdzie znajduje się sieć szkolnictwa wyższego tj. Kielce czy Kraków.
2. Opieka zdrowotna Z danych Urzędu Statystycznego wynika, iż w 2014r. na terenie gminy Jędrzejów
funkcjonowało 12 przychodni, na jedną przychodnię statystycznie przypada 2392 osób.
W strukturach gminy działa Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej skupia następujące jednostki:
- Ośrodek Zdrowia w Rakowie, w tym Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej – Rodzinnej, Poradnia Dla
Dzieci, Poradnia Lekarza POZ,
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- Ośrodek Zdrowia w Prząsławiu w tym Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej – Rodzinnej, Poradnia Dla
Dzieci, Poradnia Lekarza POZ,
- Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Jędrzejowie, w tym Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej – Rodzinnej,
Poradnia Dla Dzieci, Poradnia Lekarza POZ, Poradnia Medycyny Szkolnej, Pracownia RTG
- Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Jędrzejowie, w tym Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej – Rodzinnej,
Gabinet Położnej Środowiskowej – Rodzinnej, Laboratorium Diagnostyczne, Poradnia Dla Dzieci, Poradnia
Ginekologiczna, Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Lekarza POZ,
- Pogotowie Ratunkowe w Jędrzejowie w ramach Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i
Transportu Sanitarnego w Kielcach Coraz liczniej rozwijają się niepubliczne przychodnie:
- Jędrzejowskie Centrum Medyczne w Jędrzejowie,
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - IS-Med w Jędrzejowie
- TKMED – w Jędrzejowie
- liczne prywatne gabinety lekarskie w zakresie różnych specjalności W Jędrzejowie znajduje się Szpital
Specjalistyczny – ARTMEDIK, w formie spółki z o. o., w tym:
- oddziały szpitalne: Ortopedyczny, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pediatryczny, Chorób
Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej, Ginekologiczno – Położniczy, Neonatologiczny, Ratunkowy,
w strukturach jest również Hospicjum Stacjonarne
- przychodnie specjalistyczne: Poradnia Chirurgii Ogólnej dla dorosłych i dzieci, Poradnia Chirurgii Urazowo
– Ortopedycznej, Poradnie: Dermatologiczna, Diabetologiczna, Endokrynologiczna, Gastroenterologiczna,
Ginekologiczno – Położnicza, Gruźlicy i Chorób Płuc, Hepatologiczna, Internistyczno – Kardiologiczna,
Medycyny Pracy, Neonatologiczna, Neurologiczna, Okulistyczna, Otolaryngologiczna, Pulmunologiczno –
Alergologiczna dla dzieci, Reumatologiczna, Urologiczna, Zdrowia Psychicznego.
4. Rozwój gminy Jędrzejów W ostatnich latach gmina Jędrzejów poczyniła liczne inwestycje związane z
rewitalizacją miejsc rekreacyjnych parków, zalewu, stadionu, centrum Kultury.
W 2015r. zakończyła się również trwająca od 2012r. modernizacja oczyszczalni ścieków. Od kilku lat toczą
się rozmowy o przyłączenie Jędrzejowa do Krakowskiego Parku Technologicznego, dotyczyłoby to kilkunastu
hektarów południowej części Jędrzejowa. Wcześniejsze rozmowy ze Strefą Starachowicką nie przyniosły
pożądanego rezultatu. Wejście do Krakowskiej Strefy Ekonomicznej stworzyłoby nowe możliwości
inwestycyjne i rozwojowe dla Jędrzejowa i mieszkańców.
W związku z wymogami, jakie nakłada art. 243 ustawy o finansach publicznych, gmina będzie zmuszona
zintensyfikować sprzedaż mienia. Zakłada się również pozyskiwanie funduszy z zewnętrznych źródeł, w tym
budżetu państwa -Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Gmina spłaca zadłużenie, konieczne więc
będzie ograniczenie wydatków bieżących i zapewnienie minimum do funkcjonowania. Wiele wydatków jest
niezależnych od decyzji lokalnych władz, np. dotowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu
oświaty, w tym obszarze subwencja oświatowa nie pokrywa potrzeb w pełni. Gmina planuje, iż całość
środków pozostających po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczona na
inwestycje. Przedsięwzięcia zaplanowane przez gminę w najbliższych latach to:
- budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjnew południowej części miasta;
- przebudowa kilkunastu dróg gminnych;
- przywrócenie historycznego charakteru XIII wiecznego zabytkowego rynku jędrzejowskiego, jako
przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego;
- wydatki na inne programy i projekty lub pozostałe zadania;
- uporządkowanie gospodarki ściekowej. Na początku 2016r. zostanie ogłoszona Wieloletnia Prognoza
Finansowa Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2016 – 2028.
5. Organizacje pozarządowe. Działalność obywatelska na terenie Gminy Jędrzejów, to przede wszystkim
organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne:
- Stowarzyszenie "Razem w Przyszłość" w Potoku Wielkim
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- Stowarzyszenie "Pomysłowa Młodzież" w Jędrzejowie
- Stowarzyszenie "Szlak Braci Polskich" w Jędrzejowie
- Jędrzejowskie Stowarzyszenie Sportowe
- Fundacja Druga Młodość
- Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "JEDNOŚĆ" w Jędrzejowie
- Fundacja Help For Animals – Jędrzejów
- Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Jędrzejowska" - Jędrzejów
- Stowarzyszenie "Jędrzejowska Galeria na Szlaku" - Jędrzejów
- Fundacja Rozwoju Aktywności "PROGRESS" - Jędrzejów
- Stowarzyszenie "Przyjazna Chata" - Jędrzejów
- Stowarzyszenie JĘDRZEJOWSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE
- Stowarzyszenie Powiatowy Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Jędrzejowie
- Stowarzyszenie "Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku"
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych "PRO PERSONA" - Jędrzejów
- Fundacja Miśka Zdziśka "Błękitny Promyk Nadziei" - Jędrzejów
- Ochotnicza Straż Pożarna w Łączynie
- Stowarzyszenie Muzyczne "PASJA" w Jędrzejowie
- Stowarzyszenie LOKALNA GRUPA RYBACKA JĘDRZEJOWSKA RYBA - Jędrzejów
- Stowarzyszenie "ANDREOVIA" w Jędrzejowie
- Łuczniczy Klub Sportowy "KARIMA" w Prząsławiu
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska - GRYF" - w Jędrzejowie
- Ludowy Klub Sportowy "PIASKOWIANKA" w Piaskach
- Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Różnych w Jędrzejowie
- Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy
- Ochotnicza Straż Pożarna w Rakowie
- Klub Sportowy "NAPRZÓD" w Jędrzejowie
- Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaścicach
- OchotniczaStraż Pożarna w Zagaju
- Ochotnicza Straż Pożarna w Skroniowie
- Ochotnicza Straż Pożarna w Chorzewie
- " Ochotnicza Straż Pożarna „Centrum" w Jędrzejowie
- Ochotnicza Straż Pożarna W Prząsławiu
- Ochotnicza Straż Pożarna w Laskowie
- Ochotnicza Straż Pożarna w Brynicy Suchej
- Ochotnicza Straż Pożarna w Jasionne
- Ochotnicza Straż Pożarna Jędrzejowie
- Ochotnicza Straż Pożarna w Potoku Wielkim Dane pochodzą z Krajowego Rejestru Sądowego.
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III. Diagnoza problemów społecznych Wg danych Urzędu Statystycznego w Kielcach osoby korzystające ze
środowiskowej pomocy społecznej w 2014r. stanowiły 8,8 %, zaś wydatki na pomoc społeczną i pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej w 2014r. 16254,1 tys. zł. Kluczową instytucją na terenie gminy
Jędrzejów działającą w obszarze szeroko pojętych problemów społecznych jest Ośrodek Pomocy Społecznej.
Jest jednostką organizacyjną gminy. W ramach zadań własnych i zleconych w 2015r. pomocą objętych było
990 rodzin
Specyfika problemów wg danych Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015r.

Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin

Ubóstwo
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Bezradność w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego; w tym
rodzina niepełna
rodzina wielodzietna
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Alkoholizm

712
586
529
320
269

Liczba osób
w rodzinach
1880
1341
1425
653
844

138
49
156
108

431
274
696
206

Jak wskazują powyższe dane jednym z kluczowych problemów społecznych na terenie gminy Jędrzejów
jest ubóstwo. Pomoc w tym zakresie opiera się na przyznawaniu pomocy pieniężnej
w formie: zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz pomocy w ramach programu
rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. To również zapewnienie posiłku dzieciom i
młodzieży oraz innym osobom. W niektórych sytuacjach zapobieganie ubóstwu przyjmuje formę
aktywizacyjną, tak jest w przypadku Programu „Posiłek za pracę”. Uczestniczące
w nim osoby przepracowując 40 godzin w miesiącu mają codzienny dwudaniowy obiad w bufecie. Ośrodek
włącza się w minimalizowanie problemu bezrobocia, poprzez realizację w/w programu, jak również projekt
„Większe umiejętności, lepsze jutro”w ostatnich kilku latach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki,
Priorytet
VII
Promocja
integracji
społecznej,
Działanie
7.1
Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Dzięki oddziaływaniom
na
wielu
płaszczyznach
życia
uczestników
możliwe
było
przeciwdziałanie
i zapobieganie wykluczeniu społecznemu tej grupy osób. Realizacja różnych form wsparcia grupowego,
indywidualnego, metod pracy w środowisku, szkoleń i staży zawodowych rozszerzyły ofertę pomocową
Ośrodka
Pomocy
Społecznej.
Pozwoliły
na
kompleksową
pomoc
klientom
i zastosowanie nowatorskich rozwiązań, które przynoszą wymierne efekty. Ponadto Ośrodek od kilku lat
współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Jędrzejowie i Urzędem Miejskim w Jędrzejowie przy
organizacji prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych, bez prawa do zasiłku. Stale wzrasta liczba osób,
które przewlekle chorują, znaczna część z nich ma orzeczoną niepełnosprawność, dla nich przeznaczone są
formy finansowe, tj. zasiłki stałe, w razie potrzeby opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne. Oferta
pomocową dla tej grupy osób wzbogacona jest o pomoc usługową, świadczoną przez Środowiskowy Dom
Samopomocy w Jędrzejowie jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 20 osób po kryzysach psychicznych.
Rolą Środowiskowego Domu Samopomocy w Jędrzejowie jest podtrzymywanie dobrej kondycji
psychofizycznej i rozwijanie różnorodnych umiejętności życiowych uczestników, niezbędnych do możliwie
jak najbardziej samodzielnego życia. W strukturach ŚDS funkcjonuje Zespół Terapeutyczny złożony ze
specjalistów: lekarz psychiatra, psycholog, kierownik ŚDS, instruktorzy terapii zajęciowej, pedagog,
opiekun, terapeuta. Zajęcia terapeutyczne pozwalają kształtować umiejętności niezbędne do samodzielnego
życia
i
takie,
w których podopieczni najczęściej mają problemy. Zajęcia o charakterze treningów pozwalają ćwiczyć
umiejętności codziennego życia w zakresie gospodarowania środkami, higieny, samoobsługi, zaradności
życiowej, umiejętności społecznych i interpersonalnych , dbania o zdrowie i aktywność fizyczną.
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Domownicy odkrywają mocne strony, samoocenę, umiejętności interpersonalnych i lepsze radzenie sobie z
sytuacjami trudnymi. Jest to bardzo istotna część działalności wymagająca rozszerzania ze względu na coraz
większą liczbę osób wymagających wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. Dlatego też w 2015r.
powstał Klub Samopomocy „Kotwica”, dla osób, które nie są jeszcze gotowe, aby uczęszczać codziennie do
ŚDS. Zajęcia klubowe obejmują: - poradnictwo, zajęcia aktywizujące i rozwijające zainteresowania,
integrację. Kolejnym krokiem są specjalistyczne
usługi opiekuńcze stanowiące element oparcia
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które z powodu tych zaburzeń mają trudności w życiu
codziennym. Kompleksowe podejście do problemu, tj. zapewnienie tym osobom wielospecjalistycznej,
różnorodnej pomocy, która poprawi – na ile to możliwe - funkcjonowanie w środowisku i podniesie jakość
ich życia. W roku 2015r. specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowano w 58 środowiskach. W 2015r.
Ośrodek rozszerzył swoją ofertę pomocową i utworzono mieszkanie chronione. Aktualnie przebywa tam 5
– osobowa rodzina. Wskazaniem do umieszczenia tej rodziny w mieszkaniu chronionym było duże
zagrożenie rozpadu rodziny z powodu problemów mieszkaniowych i funkcjonalnych (nagła śmierć matki
i żony). Z uwagi na wieloproblemowość i występujące dysfunkcje rodzina jest pod szczególną opieką
pracowników Ośrodka – objęta wielotorową pomocą . Oddziaływania pomocowe nakierowane są zarówno
na ojca, jak i na dzieci.A celem pobytu rodziny w mieszkaniu chronionym w tym przypadku jest takie
wspieranie
rodziny,
aby
zminimalizować
zagrożenie
rozpadu
rodziny
i umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. Z powyższym wiąże się problem ze starzejącą się częścią
społeczeństwa.W Ośrodku funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla osób
starszych, samotnych, emerytów i rencistów. W roku 2015 z usług i świadczeń Dziennego Domu Pomocy
Społecznej korzystało 39 osób. Dom jest dzienną formą pomocy. Głównym założeniem działalności Domu
jest szeroko rozumiana aktywizacja osób starszych - w tym celu placówka prowadzi różnorodne formy
zajęć, które mają podtrzymywać i rozwijać zainteresowania domowników. Prowadzone są: zajęcia
terapeutyczne - zajęcia plastyczne, kulinarne, rekreacyjne oraz gimnastyka usprawniająca dostosowana do
stanu zdrowia i wieku domowników. Znaczny obszar działalności Ośrodka stanowią usługi opiekuńcze,
które są obowiązkowym zadaniem własnym gminy. Jest to forma pomocy dla osób samotnych, które ze
względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność wymagają pomocy osób drugich w podstawowych
czynnościach życia codziennego, tj. zakupy, pomoc w czynnościach pielęgnacyjno-higienicznych,
zabezpieczenie posiłków, załatwianie spraw osobistych, pomoc w utrzymaniu czystości w mieszkaniu.
Usługi te realizowane są również wobec tych osób, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki ze
względu na pracę zawodową bądź mieszkanie w innym mieście. W 2015r. usługami objęto 82 osoby. W
środowisku wiejskim usługi opiekuńcze realizowane były w formie tzw. „pomocy sąsiedzkiej” oparciu o
zawarte umowy- zlecenia między Ośrodkiem,a osobami wykonującymi te usługi. Z tej formy pomocy
skorzystało 17 osób. Dzięki pomocy opiekunek i pielęgniarek ludzie korzystający z usług opiekuńczych
mogą dożyć swoich dni we własnych domach. Problem
z zapewnieniem opieki starszym
wymagającym całodobowej opieki pojawia się w gminie Jędrzejów od dawna. Brak możliwości
zapewnienia takiej opieki przez bliskich skutkuje koniecznością kierowania i finansowania pobytu w
domach pomocy społecznej. Daje się zauważyć wzrost liczby osób, w 2014r. przebywało 36 osób, zaś w
2015r. już 43 osoby, zaś koszty za 2014r. – 752 853,32 zł, za 2015r. 868 240,55 zł. Oferta w zakresie
pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym na terenie gminy Jędrzejów jest różnorodna, zważywszy
włączanie się sektora pozarządowego (Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz inne związki i kluby emeryckie).
Kierowanie do placówek całodobowych jest ostatecznością. Ponadto Ośrodek jest otwarty na samodzielne
inicjatywy osób starszych, które chcą być aktywne, od 21 lat jest siedzibą Klubu Seniora, który stanowi
ofertę spędzania czasu wolnego dla osób starszych. Członkinie spotykają się raz w tygodniu w godzinach
popołudniowych, gdzie mają możliwość dzielenia się między sobą swoimi przeżyciami, radościami,
smutkami, zainteresowaniami oraz nawiązać nowe znajomości. Starsza część społeczności lokalnej (nie
tylko domownicy ośrodków wsparcia) chętnie uczestniczy w organizowanych przez Ośrodek imprezach
okolicznościowych, świątecznych, turystycznych itp. W Ośrodku znalazła również siedzibę
fila
Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki, jest to kolejne ogniwo wsparcia osób dotkniętych przez chorobę w
postaci wsparcia psychicznego przed i po operacji, prowadzenie zajęć z rehabilitacji fizycznej przez
profesjonalnych rehabilitantów (gimnastyka, basen), dyżurów przy telefonie Klubu,
edukacja
społeczeństwa w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania i leczenia choroby nowotworowej piersi.
Klub jest stowarzyszeniem "non profit". W 2015 r. jędrzejowski Klub „Amazonek” liczył 23 członkinie.
Wsparcie lokalnej społeczności to także szeroko rozumiana praca socjalna świadczona jest na rzecz
poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym przez podejmowanie szeregu działań,
w tym także przyznawanie pomocy finansowej. To wielokierunkowe działania Ośrodka, współpraca
z wieloma instytucjami, organizacjami pozarządowymi działającymi w naszej gminie, jak również osobami
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publicznymi. W 2015r. pracą socjalną objętych było 1 520 rodzin, w tym 4 560 osób. Pracownicy socjalni
analizowali
sytuację
rodzin
wymagających
pomocy
rozważali,
jakie
są możliwości przezwyciężenia problemów, a w razie konieczności motywowali do zmiany zachowań,
współpracy z innymi specjalistami i organizacjami w celu poprawy funkcjonowania.
W 2015r. zawarto również 129 kontraktów socjalnych, na mocy których strony zobowiązywały się do
określonych działań. W odpowiedzi na problem niezaradności wychowawczej Ośrodek uruchomił system
wsparcia w formie asysty rodzinnej. Praca ta ukierunkowana jest na
podejmowanie działań
przeciwdziałających umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. Asystenci pracują również z rodzinami w
przypadku umieszczenia czasowego dziecka poza rodziną. W ostatnich latach Gmina Jędrzejów
uczestniczyła w realizacji „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”, którego
celem było wspomaganie i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego w budowaniu
systemu wspierania rodzin, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
przez dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny. W 2015r. na realizację tego programu pozyskano
kwotę 101 500,00 zł, co pozwoliło na dofinansowanie kosztów zatrudnienia 5 asystentów rodziny.
Asystenci prowadzili pracę z 43 rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych, z tego 8 rodzin zostało zobowiązanych do współpracy z asystentem przez Sąd Rejonowy
w Jędrzejowie. W sytuacji, gdy pozostawienie dziecka w rodzinie biologicznej stanowi zagrożenie dla jego
bezpieczeństwa lub życia koniecznym jest odseparowanie go od dotychczasowego środowiska przez
umieszczenie w pieczy zastępczej. W 2015r. Sąd Rejonowy w Jędrzejowie z uwagi na dobro dzieci
postanowił
umieścić
w pieczy zastępczej, realizowanej w formie placówki opiekuńczo - wychowawczej 6 dzieci z 4 rodzin
objętych pomocą asystenta. W ośrodku pomocy znajduje się obsługa administracyjna Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Jędrzejów. W 2015r. podczas
24 spotkań Zespołu oraz 770 spotkań grup roboczych podejmowane były działania na rzecz 340 rodzin
dotkniętych przemocą ( w tym 233 z lat ubiegłych). Liczba spisanych Kart w porównaniu z ubiegłym
rokiem spadła o 5, natomiast wzrosła liczba instytucji, które uruchomiły procedurę.
Do każdej sprawy powoływano grupy robocze w skład których wchodzili pracownicy socjalni Ośrodka
Pomocy Społecznej, dzielnicowi Policji, kuratorzy zawodowi i społeczni, członkowie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyrektorzy szkół, pedagodzy oraz wychowawcy szkolni,
asystenci rodziny, pracownicy z Działu Usług Ośrodka Pomocy Społecznej, pielęgniarki środowiskowe,
prokurator, lekarze, psychologowie, przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
przedstawiciela Ogniska Wychowawczego Caritas. Skierowano 27 osób stosujących przemoc do
Powiatowego Programu Korekcyjno - Edukacyjnego. Skład grup roboczych oraz terminy spotkań były
ruchome i zależne od potrzeb rodzin. Wymiana doświadczeń, kompetencji oraz ujednolicenie działań wielu
instytucji podczas spotkań grup roboczych pozwalały podejmować szerokie działania zaangażowanych
instytucji. Bezpośredni sposób przekazywania informacji, podejmowanie konkretnych działań jednocześnie
przez wiele instytucji usprawniały pracę i znacznie szybciej pozwalały na osiągnięcie zamierzonego celu.
Pozwala to stwierdzić, iż system przeciwdziałania przemocy w rodzinie sprawdza się i jest realizowany na
wysokim poziomie. Szczegóły zawarte są w „Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2015-2020” przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej. Gmina
Jędrzejów wspiera działania w/w Programu, finansując specjalistyczne wsparcia dla rodzin
doświadczających przemocy w rodzinie oraz osób pracujących w tym obszarze w ramach funduszy
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii. W 2015r. realizowano: indywidualne poradnictwo psychologiczne i psychoterapię grupową dla
osób doznających przemocy – 200 godz., dla 50 osób; grupę wsparcia oraz konsultacje indywidualne ze
specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób doznających przemocy – 104 godziny – 15
osób; poradnictwo prawne – 80 godz. – 49 osób; poradnictwo rodzinne - 100 godz. – 22 osoby; warsztaty
kompetencji wychowawczych oraz warsztaty integracyjne dla rodzin w asystenturze - 40 godzin – 16 osób.
Ponadto w Ośrodku Pomocy społecznej realizowany jest cały pakiet finansowych świadczeń socjalnych
realizowanych
na
podstawie
Ustawy
o
świadczeniach
rodzinnych.
Z pomocy tej w 2015r. korzystał 2 435 rodzin. Wypłacono:
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 1 256 rodzin na kwotę 3 364 601,41 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne dla 1217 osób, 12 808 świadczeń na kwotę 1 959 624 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 44 rodzin, 346 świadczeń na kwotę 175 812,90 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne dla 74 rodzin, 814 świadczeń na kwotę 967 280 zł;
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- od świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego opłacono składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe w wysokości 222 722 zł;
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka dla 198 rodzin, 204 świadczeń na kwotę 204 000,00
zł.
- zasiłek dla opiekuna 41 opiekunów na kwotę 224 241,60 zł, od zasiłku dla opiekuna opłacono składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 27 848 ,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone zostały 230 osobom uprawnionym, 2 660 świadczeń na
kwotę 1 035 317,61 zł. Działania wobec dłużników alimentacyjnych (liczba dłużników w gminie na dzień
31-12-2015r - 287) mające służyć poprawie ściągalności alimentów: przeprowadzanie wywiadów
alimentacyjnych z dłużnikami, przekazywanie komornikowi sądowemu informacji zebranych podczas
wywiadu alimentacyjnego, aktywizację zawodową dłużnika poprzez składanie wniosków do powiatowego
urzędu pracy, wnioskowanie do prokuratury o ściganie
za przestępstwo, wnioskowanie do starostwa o zatrzymanie prawa jazdy. Kwoty zwrócone w 2015r. przez
dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą
186 084,13 zł. Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez
dłużników alimentacyjnych wynoszą 61 895,00 zł. W gminie realizowane są także zadania:
- wynikające z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wypłacono
814 świadczeń na kwotę 967 280,00 zł,
- Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny - system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin
z przynajmniej trójka dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu
uprawnionemu członkowi rodziny. W ramach tego zadania wydano 497 Kart Dużej Rodziny,
- dodatki mieszkaniowe – w 2015r. przyznano i wypłacono 2 926 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę
411 516,15zł, dla 450 rodzin przez okres 12 miesięcy, średnia wysokość dodatku wynosiła – 140,64zł
- dodatki energetyczne - za rok 2015 wypłacono ogółem na kwotę 23 174,77zł. w ilości 1510 dodatków.
IV. Analiza SWOT

Mocne strony
-duży potencjał ludzki w wieku produkcyjnym
-pozyskiwanie zewnętrznych funduszy
-wzrost ilości form aktywizacji osób
bezrobotnych
-wzrost samozatrudnienia i liczby podmiotów
gospodarczych
- funkcjonowanie podmiotów dla osób w wieku
poprodukcyjnym (Uniwersytet Trzeciego
Wieku, Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
Kluby Seniora itd.)
- integracja osób starszych
- skoordynowany i prężnie działający system
pomocy społecznej zapewniający wsparcie
osobom i rodzinom pozostającym w trudnej
sytuacji życiowej,
- doświadczenia w zakresie realizacji
programów naprawczych i profilaktycznych,
- rozwinięta sieć szkolnictwa podstawowego,
gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego
publicznego i niepublicznego
- dobre podłoże do rozwoju turystyki ze

Słabe strony
- wysoka stopa bezrobocia (w tym
długotrwałego bezrobocia, osób bez prawa
do zasiłku dla bezrobotnych oraz wśród
kobiet)
- niedostosowanie kwalifikacji
zawodowych ludności do zmieniających
się wymogów rynku pracy
- niskie dochody ludności i wysokie
zagrożenie ubóstwem
- duży odsetek osób korzystających
z pomocy społecznej
- wyuczona bezradność i roszczeniowość
postaw
- dziedziczenie ubóstwa
- nieatrakcyjność regionu pod względem
miejsc pracy
- emigracja zarobkowa ludności
- niewystarczająca liczba programów
profilaktycznych promujących zdrowy tryb
życia (ruch, zdrowe odżywianie)
- niewystarczająca ilość świetlic
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względu na występowanie obiektów
zabytkowych o bogatej historii

środowiskowych i socjoterapeutycznych
- niewystarczająca liczba mieszkań
socjalnych i komunalnych

- stosunkowo niewielkie zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego

- słabo rozwinięty przemysł

- niewielki stopień zagrożenia środowiska
przekształceniami chemicznymi

- niski poziom wzrostu gospodarczego
- konsumpcyjny styl życia społeczeństwa

- występowanie surowców naturalnych (piaski
do wykorzystania w budownictwie i
drogownictwie)

- odpływ osób młodych

- korzystne położenie gminy na szlaku
komunikacyjnym

- niski przyrost naturalny

- wykwalifikowana kadra instytucji pracujących
na rzecz mieszkańców gminy

- niewystarczająca liczba miejsc pracy na
otwartym rynku pracy

- rozwój działań służących rozwiązywaniu
problemów społecznych

- niska aktywność społeczna i zawodowa
mieszkańców gminy

- funkcjonowanie kompleksów sportowo –
rekreacyjnych dostępnych dla mieszkańców

- rozdrobnione, niskodochodowe
indywidualne gospodarstwa rolne

- dobrze rozwinięta publiczna i niepubliczna
sieć usług medycznych

- rosnące koszty utrzymania

-prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,
- funkcjonowanie Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej
- rozwój dialogu społecznego

Szanse
- możliwość wykorzystywania funduszy
unijnych jako dodatkowego źródła
finansowania
- aktywizacja mieszkańców gminy
- nowe inwestycje jako potencjalne miejsca
pracy (strefa ekonomiczna)
- programy profilaktyczne i edukacyjne w
zakresie zapobiegania problemom
społecznym
- rozwój organizacji pozarządowych
działających w obszarach społecznych
- możliwość wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez
dostęp do stypendiów
- silny i sprawnie działający samorząd
- wykorzystanie walorów turystycznych i
rekreacyjnych gminy

Poz. 2261

- starzejące się społeczeństwo

- „szara strefa” zatrudnienia
- słabo rozwinięta sieć organizacji czasu
wolnego dla dzieci i młodzieży
- zagrożenie młodzieży wykluczeniem
społecznym
- wzrost liczby osób niepełnosprawnych
Zagrożenia
- odpływ ludzi młodych, wykształconych,
- rozluźnienie więzi rodzinnych wynikających z
migracji zarobkowych
- ukryte bezrobocie na wsi
- izolacja i samotność ludzi starszych
- narastanie przestępczości, przemocy i agresji wśród
dzieci i młodzieży
- narastający poziom alkoholizmu
- niewywiązywanie się rodziców ze swych zadań
opiekuńczo – wychowawczych
- rosnące koszty utrzymania
- niewystarczająca liczba miejsc, gdzie dzieci i
młodzież mogłyby spędzać wolny czas o charakterze
świetlic środowiskowych, klubów itp.
- niewystarczające umiejętności wychowawcze
rodziców
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- nieodpłatne poradnictwo prawne dla
niektórych grup społecznych
- planowana rewitalizacja rynku z
uwzględnieniem integracji społeczności
lokalnej
- planowane wsparcie rodzin przez państwo
„program 500+)
V. Cele główne i cele operacyjne, wskaźniki i harmonogram zadań Cele główne. Uwzględniając założenia
strategii na lata 2016 – 2026 sformułowano następujące cele strategiczne: 1.1. Zabezpieczenie środków
materialnych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych osób
i rodzin. 1.2. Ulepszanie już istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania
negatywnych skutków występujących problemów. 1.3. Rozwój lokalnego systemu profilaktyki
i opieki nad dzieckiem i rodziną. 1.4. Prowadzenie skutecznego systemu zapobiegania marginalizacji
wszystkich grup społecznych, a w szczególności osób uzależnionych. 1.5. Podniesienie świadomości o
problemach i prawach osób chorych, niepełnosprawnych i starszych z ukierunkowaniem
na przeciwdziałanie marginalizacji. Cele operacyjne.
Cel strategiczny 1. Zabezpieczenie środków materialnych na zaspokojenie podstawowych potrzeb
bytowych osób i rodzin.
Lp.

Cel

1

Świadczenie pomocy
finansowej i/lub w naturze
dostosowanej do potrzeb
indywidualnej rodziny i osoby
zgodnie z przepisami
dotyczącymi pomocy
społecznej.
Realizacja świadczeń
rodzinnych zgodnie z
przepisami dotyczącymi
świadczeń rodzinnych i innych
ustaw.
Realizacja zadań wynikających
z przepisów o postępowaniu
wobec
dłużników alimentacyjnych
oraz zaliczce alimentacyjnej
Zabezpieczenie gorącego
posiłku w szczególności:
dzieciom, osobom starszym,
niepełnosprawnym i
bezdomnym.
Zapewnienie pomocy w formie
usług opiekuńczych,
sąsiedzkich, specjalistycznych.
Poszerzanie wiedzy,
umiejętności i kwalifikacji
kadry pomocy społecznej.

2

3

4

5

6

Podmioty
realizujące
Samorząd gminny ,
Ośrodek Pomocy
Społecznej,
organizacje
pozarządowe

Harmonogram

Wskaźniki

2016 - 2026

Liczba udzielonych
świadczeń,
liczba osób
objętych
wsparciem,
liczba osób
objętych
szkoleniami
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Cel strategiczny 2. Ulepszanie już istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem
zwalczania negatywnych skutków występujących problemów i mobilizowanie społeczności do
działania (wyrównywanie szans środowisk zagrożonych).
Lp.

Cel

1

Propagowanie aktywnych form
zwalczania bezrobocia.
Aktywizacja społeczności
lokalnych.
Ułatwienie dostępu do
poradnictwa specjalistycznego,
między innymi
psychologicznego, prawnego,
rodzinnego.
Promowanie działań
wolontarystycznych,
inicjowanie grup
samopomocowych.
Zwiększenie aktywności osób
niepełnosprawnych i starszych
poprzez kampanie i
propagowanie zdrowego stylu
życia.
Inicjowanie i wspieranie
działań zmierzających do
ograniczenia zjawisk
patologicznych tj.
przeciwdziałanie przemocy w
rodzinie, przemocy
rówieśniczej.
Prowadzenie aktywizacji
zawodowej i społecznej osób
długotrwale bezrobotnych
Rozwój współpracy oraz
wymiany informacji pomiędzy
pomocą
społeczną, Urzędami Pracy
oraz innymi podmiotami
działającymi na rzecz
aktywizacji osób długotrwale
bezrobotnych.
Wykorzystywanie potencjału
partnerów społecznych
w rozwiązywaniu problemu
bezrobocia.
Opracowywanie i realizacja
programów wyrównywania
szans
edukacyjnych młodzieży z
rodzin problemowych oraz
innych programów celowych..
Pozyskiwanie dodatkowych

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

Podmioty
realizujące
Samorząd gminny i
powiatowy,
Pomoc społeczna,
Instytucje rynku
pracy,
Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna,
Placówki kulturalne
i sportowe,
organizacje
pozarządowe ,
Sąd Rejonowy,
Prokuratura
Rejonowa,
Komenda
Powiatowa Policji,
Media lokalne

Harmonogram

Wskaźniki

2016 – 2026

Liczba podjętych
działań,
liczba udzielonych
porad i konsultacji,
liczba
zatrudnionych
specjalistów,
liczba kampanii,
liczba osób
bezrobotnych,
liczba osób
zatrudnionych,
liczba zawartych
porozumień,
liczba
uruchomionych
programów,
kwota pozyskanych
środków

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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środków z funduszy Unii
Europejskiej .
Cel strategiczny 3. Rozwój lokalnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.
Lp

Cel

1

Zintensyfikowanie i rozwój form
pomocy ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci z rodzin
niewydolnych wychowawczo.
Integracja środowiska, prowadzenie
grup wsparcia i grup
samopomocowych.
Zabezpieczenie potrzeb bytowych
dzieci i młodzieży z rodzin ubogich
organizacja i finansowanie
dożywiania.
Organizowanie akcji charytatywnych
celem pozyskiwania środków na
pomoc dzieciom.
Podejmowanie inicjatyw i
nowatorskich rozwiązań na rzecz
ochrony macierzyństwa i dziecka w
rodzinie.
Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji
kadry specjalistów do pracy
z rodziną.
Uzupełnianie infrastruktury miasta,
m. in. tworzenie mieszkań
chronionych i socjalnych.
Tworzenie warunków do realizacji
programów socjoterapeutycznych.
Opracowywanie i realizacja
programów specjalnych na rzecz
dziecka, rodziny i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Zintegrowanie działań na rzecz
rodziny ze środowiskiem lokalnym.
Podnoszenie kompetencji
wychowawczych rodziców poprzez
udział
w szkoleniach, spotkaniach,
prelekcjach itp.

2
3

4
5

6
7
8
9

10
11

12

Podmioty
realizujące
Samorząd
gminny i
powiatowy,
Służba zdrowia,
oświata,
pomoc
społęczna,
organizacje
pozarządowe
Sąd Rejonowy,
Prokuratura
Rejonowa,
Komenda
Powiatowa
Policji,
Media lokalne

Harmonogram

Wskaźniki

2016-2026

Liczba podjętych działań,
liczba grup wsparcia,
liczba grup
samopomocowych,
Liczba osób objętych
wsparciem,
liczba akcji
charytatywnych,
liczba osób objętych
szkoleniami,
liczba mieszkań
chronionych,
liczba programów
socjoterapeutycznych oraz
specjalnych

Utworzenie nowych placówek
opiekuńczo-wychowawczych
typu wsparcia dziennego oraz
wzbogacenie zajęć w placówkach
istniejących.
Cel strategiczny 4. Prowadzenie skutecznego systemu zapobiegania marginalizacji wszystkich grup
społecznych, a w szczególności osób uzależnionych.

Lp.

Cel

1.

Wspieranie działań na rzecz
kształtowania postaw i

Podmioty
realizujące
Samorząd gminny i
powiatowy,
Służba zdrowia,

Harmonogram

Wskaźniki

2016-2026

Liczba osób
objętych wsparciem,
liczba zawartych

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

umiejętności społecznych
ważnych dla zdrowia i
trzeźwości.
Zwiększenie skuteczności i
dostępności specjalistycznego
wsparcia dla rodzin
borykających się z problemem
uzależnienia.
Rozwój działalności
terapeutycznej, edukacyjnej,
informacyjnej w zakresie
problematyki uzależnień i
przemocy w rodzinie.
Reintegracja zawodowa i
społeczna osób uzależnionych
(po zakończeniu programu
terapeutycznego w zakładzie
opieki
zdrowotnej).
Współpraca z instytucjami i
partnerami społecznymi
działającymi w obszarze
uzależnień i przemocy
domowej.
Tworzenie koalicji na rzecz
zmiany mentalności rodzinnej,
sąsiedzkiej.
Prowadzenie specjalistycznych
konsultacji i szkoleń.
Niwelowanie destrukcyjnego
wpływu na dziecko rodziców
nadużywających alkoholu oraz
zapewnienie mu odpowiedniej
pomocy i wsparcia.
Promowanie i popularyzowanie
aktywnego, zdrowego stylu
życia.
Tworzenie i wdrażanie
specjalistycznych programów
profilaktycznych i
terapeutycznych dla rodzin, ze
szczególnym uwzględnieniem
zjawisk patologicznych.
Organizowanie imprez
kulturalnych, sportowych i
turystycznych (np. festyny,
dyskoteki, zawody sportowe
zabawy, projekcje filmów).
Organizacja wypoczynku
dzieci i młodzieży w czasie
ferii i wakacji (np. kolonie,
półkolonie, zielona szkoła,
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oświata,
pomoc społeczna,
organizacje
pozarządowe,
Sąd Rejonowy,
Prokuratura
Rejonowa,
Komenda
Powiatowa Policji,
Media lokalne

Poz. 2261

porozumień,
liczba podjętych
działań,
liczba zawartych
koalicji,
liczba programów
profilaktycznych i
terapeutycznych,
Liczba zajęć,
liczba dzieci
uczestniczących w
zajęciach i
wypoczynku,
liczba porad i
konsultacji

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Cel strategiczny 5. Podniesienie świadomości o problemach i prawach osób chorych, niepełnosprawnych
i starszych z ukierunkowaniem na przeciwdziałanie marginalizacji.
Lp.

Cel

1.

Rozwój różnorodnych form
pomocy dla osób chorych (w
tym po kryzysach
psychicznych, z zaburzeniami
zdrowia psychicznego),
niepełnosprawnych (w tym
intelektualnie) i starszych.
Rozszerzanie usług
istniejących ośrodków
wsparcia
Promowanie i
popularyzowanie aktywnego,
zdrowego stylu życia.
Funkcjonowanie Uniwersytetu
III-wieku.
Rozwój działań służących
rozwijaniu form współpracy
wszystkich jednostek
zajmujących się osobami
starszymi, niepełnosprawnymi
min. kampanie informacyjno –
promocyjne.
Promocja i wspieranie
wolontariatu.
Promocja i wspieranie
powstawania grup
samopomocowych dla osób
niepełnosprawnych i
starszych.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Podmioty
realizujące
Samorząd gminny i
powiatowy,
Służba zdrowia,
oświata,
pomoc społeczna,
organizacje
pozarządowe,
Sąd Rejonowy,
Prokuratura
Rejonowa,
Komenda
Powiatowa Policji,
Media lokalne

Harmonogram

Wskaźniki

2016-2026

Liczba podjętych
działań/form,
liczba wolontariuszy,
liczba grup
samopomocowych,
liczba osób objętych
wsparciem

VI. Monitoring i finansowanie.
1. Monitoring Strategii. Strategia wymaga aktualizacji ze względu na zmiany zachodzące zarówno
wewnątrz gminy, jak i w jej otoczeniu. Najczęstszym modyfikacjom podlegać będą zapisy w części operacyjnej
Strategii. Najlepszą metodą na wprowadzenie zmian w dokumencie Strategii jest jej weryfikacja w społecznym
procesie, poprzez spotkania z przedstawicielami instytucji, które ją opracowywały. Odbywać się będzie w
połowie obowiązywania Strategii. W związku z tym Grupa Zadaniowa (patrz pkt 2 str. 4) będzie monitorowała
realizację Strategii.
2. Finansowanie Strategii. Strategia finansowana będzie ze środków własnych i zleconych samorządów
gminnego i powiatowego oraz środków zewnętrznych.

