
UCHWAŁA NR XL/375/18
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Osób Niepełnosprawnych Gminy 
Bierutów na lata 2018-2028"

Na podstawie Na podstawie  art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2017 r. poz. 1875 ze zm. ) art. 16 b  ust. 1 i ust. 2 oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych i Osób Niepełnosprawnych Gminy 
Bierutów na lata 2018-2028" w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Marianna Jarząb
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1. Wprowadzenie 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych stanowi podstawę do realizacji stosunko-

wo trwałych wzorów interwencji społecznych, które mają przyczynić się do poprawy warun-

ków życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i wyklu-

czeniem społecznym, aby w konsekwencji doprowadzić do integracji społecznej. Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018-2022jest rozwinięciem myśli plani-

stycznej zawartej w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2017 w 

znacznej mierze poszerzająca spektrum problemów społecznych oraz narzędzi i celów zmie-

rzających do eliminacji zjawisk negatywnych społecznie wypływających destabilizująco na 

funkcjonowanie poszczególnych jednostek, rodzin i grup społecznych. 

Dokument zwiera diagnozę sytuacji społecznej i prognozę zmian problemów społecznych 

w perspektywie do roku 2022. Identyfikacja najważniejszych kwestii społecznych została 

skonstruowana na podstawie przedłożonych materiałów statystycznych i urzędowych a także 

instrumentów analizy strategicznej, do których należy zaliczyć identyfikację mocnych i sła-

bych stron oraz szans i zagrożeń lokalnego systemu polityki społecznej (SWOT). Z diagnozy 

wynikają obszary problemowe, nad którymi winna skupić się lokalna polityka społeczna. Uję-

te w formę misji, celów strategicznych, operacyjnych i kierunków działań, które w sposób 

praktyczny powinny przyczynić się do poprawy funkcjonowania poszczególnych podmiotów. 

Część programowa została ujęta w formie tabelarycznej, zawierającej cele, kierunki oraz rea-

lizatorów poszczególnych działań, czas ich realizacji oraz wskaźniki ich wykonania. 

 

1.1. Metodyka 

 

W procedurze konstruowania strategii, w której przyjęto podejście partnersko-eksperckie 

przestrzegano trzech podstawowych zasad postępowania: 

− konsensusu społeczności lokalnej, co do przyjętych celów i zadań strategicznych, 

− czytelnego zdefiniowania problemu społecznego wraz z określeniem warunków do 

jego rozwiązania, 

− uczestnictwa w procesie planowania strategicznego opinii mieszkańców, lokalnych 

organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych, policji, przedstawicieli służby 

zdrowia. 
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Pierwsza z wymienionych zasad wymagała włączenia do prac nad strategią przedstawicie-

li społeczności lokalnej, reprezentujących różne terytoria, środowiska i grupy interesów. Było 

to konieczne, ponieważ prawidłowo skonstruowana strategia musi określać formy i środki 

współpracy licznych podmiotów i środowisk na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

jak również zapewnić spójność pomiędzy poszczególnymi organizacjami odpowiedzialnymi 

za rozwiązywanie kwestii społecznych. Dążąc do urzeczywistnienia omawianej zasady pla-

nowania strategicznego zastosowano wielokrotnie sprawdzoną w Polsce i krajach zachodnio-

europejskich metodę postępowania, zwaną w literaturze metodą collaborative planning. Jest 

to procedura planowania i podejmowania decyzji przez reprezentantów wszystkich zaintere-

sowanych stron - w toku konsultacji realizowanych na dwóch poziomach: pierwszym 

w trakcie wypracowywania dokumentu i drugim podczas jego upublicznienia. 

Prace nad dokumentem strategicznym były prowadzane przez kierownika Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie, w oparciu o analizę dostępnych do-

kumentów źródłowych, dokonał analizy SWOT oraz rekomendował prezentowany kształt 

niniejszego dokumentu. 

 

Kierownik M-GOPS w Bierutowie pracował nad dokumentem w miesiącach wrzesień 

2017 - styczeń 2018 r. Podczas prac nad strategią uznano, że w dokumencie winny znaleźć 

odbicie takie wartości polityki społecznej jak: solidarność, pokój społeczny, subsydiarność, 

przezorność, wielosektorowość oraz znaczenie rodziny, jako fundamentu dla pomyślnego 

rozwoju lokalnej społeczności. Zdecydowano, że podstawowymi zasadami konstrukcji doku-

mentu będą: 

− partycypacja, 

− egzogeniczny układ, 

Podczas opracowania dokumentu określona została koncepcja, wskazująca metody przygoto-

wania materiału oraz tryb sporządzenia analizy SWOT, w trakcie prac analizowane były także 

dane diagnostyczne. Wypracował również misję, cel główny oraz podstawową siatkę celów 

strategicznych i operacyjnych, zatwierdził dostępne wskaźniki oraz system monitorowania 

dokumentu. Podczas opracowywanie dokumentu uwzględniono uwagi zawarte w ankiecie 

przeprowadzonej wśród mieszkańców, jednostek organizacyjnych, jednostek służby zdrowia, 

organizacji pozarządowych, które rozpoznawały problemy społeczne, dokonywały analizy 

poszczególnych kwestii społecznych oraz proponowały rozwiązania dla poszczególnych kwe-
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stii społecznych. Proces programowania rozwiązań oparto na diagnozie problemów społecz-

nych, polegająca na wykorzystaniu dostępnych danych wtórnych takich jak ankiety, publika-

cje, raporty, biuletyny, bazy danych itp. Podstawą do diagnozy były materiały i analizy staty-

styczne gromadzone i opracowane przez instytucje działające na terenie miasta, m.in. przez 

Urząd Miejski w Bierutowie, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Miejsko - Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Bierutowie (M- GOPS) i Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy (PUP). 

Diagnozę sporządzono w trzecim i czwartym kwartale 2017 r., toteż pod uwagę wzięto okres 

2014-2017, co uznano za wystarczające dla wykazania najistotniejszych tendencji w lokalnej 

polityce społecznej. Strategia przedstawia aktualną sytuację społeczną miasta i gminy, formu-

łuje cele oraz wskazuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia pozytywnych wskaźni-

ków rozwoju społecznego. Strategia służyć będzie, jako punkt odniesienia dla działań o cha-

rakterze rozwojowym, podejmowanych m.in. z zasobów środków własnych miasta i gminy 

oraz środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych. 

 

1.2. Zakres 

 

Ramy prawne tylko częściowo definiują zakres dokumentu strategicznego, jakim jest strategia 

rozwiązywania problemów społecznych. Realizowane przez samorządy dokumenty progra-

mowe mają różnorodny zakres od bardzo szerokiego - co zbliża je w istocie do strategii poli-

tyki społecznej, po ograniczone do zadań jednostki właściwej do spraw pomocy społecznej. 

W niniejszej strategii, jej zakres wyznaczono poprzez zdefiniowanie problemu społecznego - 

jego skali i zasięgu oddziaływania. 

Problemy społeczne doczekały się na łamach literatury socjologicznej i politologicznej licz-

nych definicji i wyjaśnień. Na potrzeby niniejszego dokumentu problemy społeczne są trak-

towane, jako występujące obecnie lub mogące się pojawić w niedalekiej przyszłości zjawiska 

niepożądane, które dotykają lokalnej społeczności przyczyniając się do jej wykluczenia, a 

nawet marginalizacji społecznej. Analizując możliwości rozwiązywania problemów społecz-

nych przez samorząd lokalny należy wziąć pod uwagę możliwości kompetencyjne poszcze-

gólnych podmiotów lokalnej polityki społecznej oraz możliwości finansowe samorządu lo-

kalnego. Dopiero zestawiając te podstawowe elementy wraz ze zidentyfikowanym w trakcie 

prac diagnostycznych katalogiem problemów społecznych można dokonać planowania strate-

gicznego. 
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2. Ramy prawne i zgodność z innymi dokumentami strategicznymi 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018-2028, podobnie jak inne do-

kumenty strategiczne przygotowywane na różnych szczeblach administracji publicznej, jest 

dokumentem uwarunkowanym prawnie. Obowiązek jej opracowania wynika wprost z art. 17 

ust. 1 pkt 1 i art. 19 pkt 1, w powiązaniu z art. 16 b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, które w ramach zadań własnych gminy przewidują „opracowanie i realizację 

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”. 

Na treść i realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych mają również 

wpływ inne akty prawne. Należą do nich: 

− ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

− ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 

− ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi), 

− ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

− ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

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

− ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

− ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

− ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, 

− ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-

nianiu osób niepełnosprawnych, 

− ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 

− ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso-

bie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, 
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− ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-

cie, 

− ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

− ustawa 500+ 

− - ustawa za życiem 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem zgodnym z 

dokumentami strategicznymi i programowymi, które funkcjonują na poziomie europejskim, 

ogólnopolskim, wojewódzkim i gminnym. Dokumenty te tworzą warunki do podejmowania 

działań opartych na zasadzie pomocniczości państwa przy wykorzystaniu zasobów tkwiących 

w środowiskach lokalnych i aktywności środowisk zagrożonych marginalizacją i 

wykluczeniem społecznym. 

 

2.1. Unijne dokumenty strategiczne 

 

2.1.1. Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu 

 

Strategia Europa 2020 stanowi strategię wzrostu Unii Europejskiej w kolejnych latach. Zakła-

da ona potrzebę stworzenia inteligentnej i zrównoważonej gospodarki, która sprzyja włącze-

niu społecznemu. W perspektywie roku 2020 wyznaczonych zostało 5 celów obejmujących: 

− zatrudnienie (75% osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę), 

− badania i rozwój oraz innowacje (na inwestycje w badania i rozwój oraz w innowacje, 

− powinniśmy przeznaczać 3 % PKB Unii – łącznie ze środków publicznych i prywat-

nych), 

− zmiany klimatu i energię (ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosun-

ku do poziomu z roku 1990, 20% energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych, 

a efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20%), 
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− edukację (odsetek młodych ludzi przedwcześnie porzucających naukę nie powinien 

przekraczać 10%, a co najmniej 40% osób w wieku 30-34 powinno mieć wykształce-

nie wyższe), 

− ubóstwo i wykluczenie społeczne (zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln). 

Należy przyjąć, że realizacja celów Strategii przyczyni się do osiągnięcia celów zakładanych 

w dokumencie. 

 

2.1.2. Komunikat Komisji Europejskiej „Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości 

społecznej”  

 

Komunikat wydany został w dniu 25 października 2011 r. Komisja Europejska zwraca uwagę 

na znaczącą rolę jaką ekonomia społeczna odgrywa w strategii „Europa 2020” w aspekcie 

zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego. W gospodarce społecznej w UE zatrudnio-

nych jest ok. 11 mln osób, co stanowi 6% całkowitego zatrudnienia. Komisja Europejska za-

proponowała w Komunikacie szereg rozwiązań zmierzających do wzmocnienia roli ekonomii 

społecznej. Działaniami tymi są: 

1) poprawa dostępu do finansowania realizowana przez: 

− uznanie przedsiębiorstw społecznych za priorytet inwestycyjny Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej EFRR) i Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego (dalej EFS), 

− utworzenie ram dla etycznych funduszy inwestycyjnych, 

− łatwiejszy dostęp do mikrokredytów, 

2) poprawa promocji ekonomii społecznej za pomocą: 

 

− zwiększenia rozpoznawalności ekonomii społecznej, 

− utworzenia publicznej bazy danych oznakowań i certyfikatów oraz platformy wy-

miany danych i informacji, 

− zestawienia dobrych praktyk, 
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3) poprawa otoczenia prawnego zakładająca m.in.: 

− silniejsze wykorzystanie elementu, jakości w procedurze zamówień publicznych, 

− uproszczenie stosowania zasad pomocy publicznej w przypadku usług społecznych 

i lokalnych, 

− zwiększenie znaczenia kryteriów i warunków pracy w zamówieniach publicznych. 

Należy przyjąć, że realizacja celów strategii przyczyni się do osiągnięcia celów zakładanych 

w dokumencie, w szczególności w zakresie poprawy promocji ekonomii społecznej. 

 

2.1.3. Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie polityki UE i wolontariatu: Uznanie 

i propagowanie wolontariatu transgranicznego w UE 

 

Komunikat został wydany w dniu 20 września 2011 r. Komisja podkreśla znaczenia wolonta-

riatu dla tworzenia i rozwijania kapitału ludzkiego i społecznego. Uznaje go za jeden z klu-

czowych czynników integracji i wzrostu zatrudnienia oraz element poprawy spójności spo-

łecznej. Zaznacza, że wolontariusze uczestniczą w kształtowaniu społeczeństwa europejskie-

go, a część z nich aktywnie współtworzy Europę obywatelską. Ponadto wolontariat przyczy-

nia się do realizacji strategii „Europa 2020” (w szczególności do osiągnięcia do roku 2020 

docelowej stopy zatrudnienia w UE, wynoszącej 75%). Dzieje się tak, gdyż wolontariat 

umożliwia zdobywanie i podnoszenie kompetencji oraz przystosowywanie się do zmian na 

rynku pracy. 

Należy przyjąć, że realizacja celów strategii przyczyni się do osiągnięcia celów zakładanych 

w dokumencie w szczególności w zakresie promowania i rozwoju wolontariatu. 

 

2.2. Krajowe dokumenty strategiczne 

 

2.2.1. Raport Polska 2030  

 

Raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” stanowi podstawę diagnostyczną dla przygoto-

wywanych strategii rozwoju. Wskazuje wyzwania w perspektywie do 2030 roku: 

− wzrost i konkurencyjność, 
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− sytuacja demograficzna, 

− wysoka aktywność zawodowa oraz adaptacyjność zasobów pracy, 

− odpowiedni potencjał infrastruktury, 

− bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne, 

− gospodarka oparta na wiedzy i rozwój kapitału intelektualnego, 

− solidarność i spójność regionalna, 

− poprawa spójności społecznej, 

− sprawne państwo 

− wzrost kapitału społecznego Polski. 

Wskazuje się także na pięć kluczowych czynników rozwoju kraju w perspektywie roku 

2030: 

− warunki dla szybkiego wzrostu inwestycji, 

− wzrost aktywności zawodowej i mobilności Polaków, 

− rozwój produktywności i innowacyjności, 

− efektywna dyfuzja rozwoju w wymiarze regionalnym i społecznym, 

− wzmocnienie kapitału społecznego i sprawności państwa. 

W aspekcie rozwoju kapitału społecznego, podkreśla się rosnące znaczenie usieciowienia 

społeczeństwa, niosące za sobą zmianę dotychczasowych więzi społecznych. Podkreślona jest 

rola nowoczesnych form komunikacji masowej rewolucjonizujących komunikację publiczną. 

Wzrost kapitału społecznego wymaga stymulowania wzrostu wzajemnego zaufania, naprawy 

infrastruktury instytucjonalnej państwa, zwiększenia troski o dobro wspólne, poprawy, jako-

ści przestrzeni i debaty publicznej, wspierania aktywności obywatelskiej – indywidualnej oraz 

zinstytucjonalizowanej – oraz zwiększenia roli potencjału kreatywnego i intelektualnego. 

 

2.2.2. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 

 

Celem Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju (dalej DSRK) jest analiza oraz charaktery-

styka warunków niezbędnych dla rozwoju Polski w kluczowych obszarach na tle UE oraz 
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procesów gospodarczych zachodzących w świecie. Na tej podstawie sformułowane są wnio-

ski oraz ich przełożenie na konkretne decyzje oraz propozycje powiązanych z nimi projektów. 

W DSRK przedstawiono wizję rozwojową w perspektywie do roku 2030, identyfikuje się 

wyzwania stojące przed gospodarką i społeczeństwem oraz trzy obszary strategiczne: konku-

rencyjności i innowacyjności (modernizacji), równoważenia potencjału rozwojowego regio-

nów Polski (dyfuzji) oraz efektywności i sprawności państwa. Celem jest rozwój mierzony 

poprawą, jakości życia Polaków (wzrost PKB na mieszkańca w relacji do najbogatszego pań-

stwa UE i zwiększenie spójności społecznej) dzięki stabilnemu, wysokiemu wzrostowi go-

spodarczemu, co pozwala na modernizację kraju. 

W DSRK wskazano 11 celów strategicznych, od których zależy rozwój cywilizacyjny 

kraju oraz powiązane z nimi projekty do realizacji. W części dotyczącej kapitału społecznego 

znajdują się m.in.: 

− stworzenie sprawnego państwa, jako modelu działania administracji publicznej, 

− wzrost społecznego kapitału rozwoju. 

Należy przyjąć, że realizacja celów strategii przyczyni się do osiągnięcia celów zakładanych 

w dokumencie. 

 

2.2.3. Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 

 

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 (dalej ŚSRK 2020) jest elementem nowego 

systemu zarządzania rozwojem kraju, którego fundamenty zostały określone w ustawie 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W dokumencie, odnosząc się do kluczowych decy-

zji zawartych w DSRK, wskazuje się strategiczne zadania państwa, których podjęcie jest ko-

nieczne w perspektywie najbliższych 10 lat, w celu wzmocnienia procesów rozwojowych. W 

ŚSRK 2020 wytyczono obszary strategiczne, w których koncentrować się będą główne dzia-

łania  oraz określono, jakie interwencje są niezbędne w perspektywie średniookresowej w 

celu przyspieszenia procesów rozwojowych. 

W perspektywie niniejszego dokumentu strategicznego szczególnie istotne są: 

− wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywno-

ści obywatela, 

− rozwój kapitału ludzkiego, 
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− integracja społeczna, 

− zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych. 

 

 

 

 

2.2.4. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020  

 

Dokument obejmuje zagadnienia partycypacji społecznej i aktywności obywatelskiej. W ra-

mach tego obszaru mają być realizowane działania zmierzające do poprawy mechanizmów 

partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne. Przyjmuje się, że proces 

wdrożenia strategii będzie obejmował takie działania jak: 

− projekty realizowane przez organizacje społeczne w zakresie edukacji obywatelskiej, 

− upowszechnienie i wdrażanie rozwiązań zwiększających kontrolę społeczną nad dzia-

łaniami administracji publicznej wszystkich szczebli, 

− stałe podnoszenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli organizacji pozarządowych 

(zarządy, pracownicy) w zakresie zarządzania organizacją, a w szczególności zarzą-

dzania zasobami ludzkimi i finansami, 

− różnorodne  formy zachęcania obywateli do zwiększania swojej aktywności na forum 

publicznym, 

− rozwijanie i promocja indywidualnej filantropii, wolontariatu, jak i społecznej odpo-

wiedzialności biznesu, 

− wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej i innych form przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu i zawodowemu, w tym różnorodnych form samopomocy, 

− stworzenie rozwiązań zmierzających do wypracowania i wdrożenia systemu wsparcia 

dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego, 

− ułatwienie działalności organizacji obywatelskich, 

− wsparcie dla ruchów społecznych, grup nieformalnych. 
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Należy przyjąć, że realizacja celów strategii przyczyni się także do osiągnięcia celów zakła-

danych w dokumencie. 

2.2.5. Narodowa Strategia Integracji Społecznej 

 

Narodowa Strategia Integracji Społecznej jest dokumentem, którego celem jest pomoc w pro-

cesie włączania się Polski w realizację drugiego z celów Strategii Lizbońskiej, stawiającego 

na modernizację europejskiego modelu socjalnego, inwestowanie w ludzi oraz zwalczanie 

wykluczenia społecznego. Działania w tym zakresie mają przyczynić się do: 

− dostosowania edukacji i szkolenia do wymogów życia i pracy w społeczeństwie opar-

tym na wiedzy, 

− rozwijania aktywnej polityki zatrudnienia przyczyniającej się do tworzenia większej 

liczby lepszych miejsc pracy, 

− modernizacji systemu ochrony socjalnej, w tym systemów emerytalnych i ochrony 

zdrowia, m.in. w celu zapewnienia ich finansowej stabilności oraz odpowiedniej ko-

ordynacji z celami polityki edukacyjnej i polityki zatrudnienia, 

− wspierania integracji społecznej, aby uniknąć pojawienia się trwale zmarginalizowa-

nej klasy ludzi niezdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy. 

W ramach kilkunastu obszarów życia społecznego wyznaczonych w Narodowej Strategii 

Integracji Społecznej sformułowano następujące priorytety: 

− wzrost uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym, 

− poprawa jakości kształcenia na poziomie gimnazjalnym i średnim, 

− upowszechnienie kształcenia wyższego i jego lepsze dostosowanie do potrzeb rynku 

pracy, 

− rekompensowanie deficytów rozwoju intelektualnego i sprawnościowego dzieci, 

− radykalne ograniczenie ubóstwa skrajnego, 

− ograniczenie tendencji do wzrostu różnic dochodowych, 

− ograniczenie bezrobocia długookresowego, 

− zmniejszenie bezrobocia młodzieży, 

− zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych, 
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− zwiększenie liczby uczestników w aktywnej polityce rynku pracy, 

− upowszechnienie kształcenia ustawicznego, 

− wydłużenie przeciętnego dalszego trwania życia w sprawności, 

− powszechne ubezpieczenie zdrowotne, 

− kobiety i dzieci objęte programami zdrowia publicznego, 

− wzrost dostępu do lokali (mieszkań) dla grup najbardziej zagrożonych bezdomnością, 

− dostęp do pracowników socjalnych, 

− rozwój pomocy środowiskowej – zwiększenie liczby osób objętych usługami pomocy 

środowiskowej, 

− zaangażowanie obywateli w działalność społeczną, 

− realizacja NSIS przez samorządy terytorialne, 

− dostęp do informacji obywatelskiej i poradnictwa. 

 

2.3. Samorządowe dokumenty strategiczne 

 

2.3.1. Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej na lata 2014-2020 

 

Ze względu na swój dalekosiężny charakter strategia budowana na poziomie lokalnym musi 

uwzględniać i brać pod uwagę przesłanki zawarte w dokumentach strategicznych podmiotów, 

z którymi gmina współpracuje na zasadzie partnerstwa. Jednym z nich jest samorząd woje-

wództwa śląskiego. „Strategia Polityki Społecznej Województwa Dolnośląskiego na lata 

2006-2020” pozwala zaplanować działania województwa z zakresu polityki społecznej w taki 

sposób, aby przeciwdziałać najistotniejszym zagrożeniom społecznym przy aktywnym udzia-

le samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych. Zagrożenia takie, jak negatywne 

skutki ubóstwa i zjawisko wykluczenia społecznego, to wyzwania nie tylko dla Dolnego Ślą-

ska, ale również dla społeczeństwa współczesnej Europy. 

W trakcie prac nad Strategią dokonano diagnozy sytuacji społecznej w województwie ślą-

skim, na podstawie, której wyznaczono następujące obszary priorytetowe dla polityki spo-

łecznej: 
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− wspieranie rodzin w pełnieniu ich funkcji, 

− rozwój ekonomii społecznej, jako instrumentu aktywnej polityki społecznej, 

− wspieranie działań na rzecz ochrony dzieci i młodzieży przed zjawiskami dezorgani-

zacji społecznej, 

− tworzenie warunków sprzyjających aktywizacji osób niepełnosprawnych, 

− przełamywanie barier w aktywizacji osób starszych, 

− wspieranie działań na rzecz integracji systemu pomocy społecznej. Rozwój systemu 

kształcenia ustawicznego kadr służb pomocy społecznej, 

− bezpieczeństwo publiczne. 

W oparciu o powyżej przedstawione priorytety polityki społecznej województwa dol-

nośląskiego oraz cel główny wyznaczono następujące cele strategiczne: 

− wzmocnienie polityki prorodzinnej, 

− wyrównywanie szans wychowawczych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, 

− wspieranie osób starszych w pełnieniu ról społecznych, 

− wzmacnianie równych szans osób niepełnosprawnych, 

− wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, 

− przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

− wzmacnianie bezpieczeństwa publicznego. 

 

2.3.2. Strategia Rozwoju Lokalnego gminy Bierutów na lata 2014 - 2020 

 

Strategia rozwoju lokalnego dokumentem planistycznym przygotowywanym przez samorząd 

gminy, określającym cele i priorytety polityki rozwoju lokalnego. 

Podstawowym instrumentem wdrażania strategii rozwoju gminy są spójne z nią dziedzi-

nowe programy rozwoju oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF). Strategia rozwoju 

gminy pełni również funkcje edukacyjne i informacyjno-promocyjne, jako instrument komu-

nikacji społecznej i partnerskiej współpracy regionalnej. Struktura dokumentu odzwierciedla 

kolejne etapy programowania rozwoju gminy. Zawiera m.in. opis sytuacji społeczno-
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ekonomicznej gminy oraz analizę strategiczną obejmującą m.in. analizę uwarunkowań i sce-

nariusze rozwoju gminy, strategię rozwoju na lata 2014-2020, wizję gminy, misję oraz priory-

tety i hierarchię celów z miernikami ich osiągania. Zawiera także tryb wdrażania i monitoro-

wania realizacji strategii. 

Jako jeden z priorytetów zakładających realizację celu głównego zdefiniowanego, jako 

„Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców - od wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej 

miasta oraz konkurencyjności i innowacyjności jego gospodarki do wzrostu zamożności go-

spodarstw domowych” - wskazano „Rozwój potencjału intelektualnego gminy oraz wzrost 

poziomu i jakości życia mieszkańców”. W ramach powyższego priorytetu założono cele 

ogólne, tj.: 

− wzmocnienie kapitału intelektualnego gminy i aktywności społecznej oraz zapewnie-

nie dostępności dobrze wykształconych i wykwalifikowanych pracowników na lokal-

nym rynku pracy, 

− wzrost, jakości życia w gminie (stan środowiska naturalnego, poziom i jakość usług 

medycznych i pomocy społecznej, poziom bezpieczeństwa publicznego). 

Wśród założonych działań do powyższych celów zdefiniowano takie obszary, jak m.in.: 

− rozwój systemu opieki długoterminowej i geriatrycznej, dostosowanie zakresu usług 

medycznych do potrzeb wynikających ze zmian struktury demograficznej ludności 

miasta, 

− integracja działań zawodowych służb, wolontariuszy organizacji społecznych i innych 

instytucji działających w sferze opieki i pomocy społecznej, 

− promocja zdrowego stylu życia i rozwój profilaktyki prozdrowotnej, 

− wzmacnianie solidarności społecznej mieszkańców, 

− promowanie, wspieranie i wzmacnianie rodziny w wypełnianiu jej naturalnych funk-

cji wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwój instytucji rodzin zastępczych, 

− wspieranie rozwoju działań umożliwiających pogodzenia aktywności zawodowej z 

funkcją rodzicielską (telepraca, zróżnicowane i dostosowane do potrzeb formy opieki 

nad dzieckiem), 

− wzmacnianie i wspieranie samopomocowych form organizacji społecznych, 
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− przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego poprzez wielostronną pomoc ro-

dzinom zagrożonym kryzysem, 

− rozwój form wspierania osób niepełnosprawnych, chorych oraz starszych samotnych, 

− rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego dla zapewnienia uboższym grupom 

mieszkańców podstawowych warunków bytowych. 

 

2.3.3 Program rewitalizacji Miasta i Gminy Bierutów na lata 2015 - 2020 

 

Dokument opracowany został na podstawie Ustawy o rewitalizacji, Wytycznych w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznych programowej 

IZ RPO WD dotyczących zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub do-

kumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Pierwszą część, stanowiącą punkt wyjścia do pozostałych zapisów dokumentu, stanowi po-

głębiona diagnoza zjawisk kryzysowych występujących w gminie. Przeprowadzono ją, anali-

zując problemy we wszystkich sferach wymienionych w powyższych dokumentach, a  

więc społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej i technicznej.  

Wykorzystano w tymcelu dane z Urzędu Miejskiego, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy  

Społecznej w Bierutowie, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bierutowie, Gimnazjum w  

Bierutowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy, Policji itp. Stworzono dzięki temu ze-

staw obiektywnych wskaźników dla każdej miejscowości wiejskiej gminy oraz dla miasta 

Bierutowa -przy uwzględnieniu poszczególnych ulic, a następnieporównano je z wartościami 

średnimi na poziomie gminy. Jednak diagnoza została potraktowana nieco szerzej, dzięki 

czemu opracowanie pozwala też spojrzeć na gminę na tle powiatu i województwa. Na tej pod-

stawie wyodrębniono obszar zdegradowany oraz rewitalizacji. W załącznikach do dokumentu 

znajdują się zestawienia wykorzystanych wskaźników dla każdej ulicy w Bierutowie i każdej 

wsi. 

 

2.3.4 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2020 

Rodzina jest podstawową komórką społeczną oraz naturalnym środowiskiem wycho-

wawczym zapewniającym prawidłowy rozwój wszystkich jej członków, w szczególności 

dzieci. Obowiązkiem gminy jest dbanie o dobro swoich mieszkańców, a co za tym idzie 

wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wycho-
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wawczych i niepotrafiących samodzielnie rozwiązać swoich sytuacji kryzysowych. Szukając 

prób pomocy dziecku, uwagę należy skupić nie tylko na problemach dziecka, ale także na 

problemach jego rodziny.  Dezintegracji funkcji rodziny jest przyczyną wielu nieporządnych 

społecznie zachowań oraz wynikających z nich zjawisk patologicznych. Wśród czynników, 

które składają się na dezintegrację rodziny, wymienić należy: niski poziom kulturalny, inte-

lektualny oraz moralny dorosłych, niezaradność życiową członków rodziny, brak stabilizacji 

zawodowej i materialnej, niewydolność wychowawczą rodziców i zaniedbywanie obowiąz-

ków opiekuńczych względem dzieci, a także alkoholizm jednego lub obojga rodziców, karal-

ność sądową, przejawy zaburzeń osobowości, przemoc domową. Zazwyczaj niekorzystne 

sytuacje w rodzinie współwystępują ze sobą.  

Skuteczna ochrona rodziny może być osiągnięta we współpracy ze środowiskiem lo-

kalnym, w tym sąsiedzkim, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami 

oświatowymi, podmiotami leczniczymi, Kościołem i związkami wyznaniowymi oraz organi-

zacjami pozarządowymi.  

Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny 

w odbudowywaniu prawidłowych relacji oraz we właściwym wypełnianiu ról społecznych 

przez jej członków. Wsparcie rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć cha-

rakter profilaktyczny. Priorytetem w działaniach wspierających rodziny dysfunkcyjne jest 

zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania wartości 

i norm związanych z ich wychowaniem. Wszelkie działania powinny być prowadzone za 

zgodą rodziny i jej aktywnym zaangażowaniem, uwzględniając zasadę pomocniczości.  

Prowadzenie profilaktycznych działań wspierających dziecko w rodzinie jest formą 

najbardziej optymalną i skuteczną. Natomiast praca z rodziną biologiczną, w przypadku, gdy 

zaistniała konieczność umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, ma na celu jak najszybszy 

powrót dziecka do rodziny. Działania wspierające w utrzymaniu pełnej rodziny wskazane są 

zarówno ze względów społecznych, jak i ekonomicznych, gdyż służą obniżeniu kosztów gmi-

ny związanych z pobytem dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Program ma charakter zróżnicowany, zarówno profilaktyczny jak i interwencyjny, w 

zależności od celów i poszczególnych zadań prowadzących do ich realizacji. 

 

2.3.5 Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochronie ofiar przemocy w 

mieście i gminie Bierutów na lata 2016 - 2020 

Celem strategicznym programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona 

ofiar i świadków przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności profesjo-
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nalnej pomocy. Program określa szczegółowe zadania do realizowania, ukierunkowane na: 

rozwój systemu przeciwdziałania przemocy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej, zapew-

nienie dostępności pomocy osobom i rodzinom z problemem przemocy domowej, kształto-

wanie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie, doskonalenie kadr 

zajmujących się diagnozowaniem i pomocą osobom dotkniętym tym problemem oraz eduka-

cję i profilaktykę mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów. 

Opracowanie Programu poprzedzone zostało rozpoznaniem skali zjawiska przemocy 

w mieście i gminie Bierutów przygotowanym na podstawie danych przedstawionych przez: 

1) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierutowie, 

2) Powiatową Komendę Policji w Oleśnicy, 

3) Sąd Rejonowy w Oleśnicy, 

4) Zespół Interdyscyplinarny Miasta i Gminy Bierutów, 

5) Placówki Oświatowe Miasta i Gminy Bierutów, 

6) Miejsko - Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bie-

rutowie. 

Podczas prac nad Programem zidentyfikowano potrzeby i zasoby, słabe i mocne stro-

ny oraz szanse i zagrożenia w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście i 

Gminie Bierutów.  Analiza pozwoliła wyznaczyć cele i zadania programu adekwatne do lo-

kalnych potrzeb mieszkańców.      

 Program Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie w mieście i gminie Bierutów ma charakter 

długofalowy. Działania obejmują lata 2016 - 2020 W miarę potrzeb i sytuacji społecznej mo-

gą ulegać zmianom i udoskonaleniom.  

3. Diagnoza problemów społecznych 

Na skalę oraz rodzaj problemów społecznych występujących w określonej społeczności 

ma wpływ szereg czynników determinujących występowanie zjawisk niepożądanych spo-

łecznie. Demografia, wiek mieszkańców, wykształcenie, poziom bezrobocia, sytuacja ekono-

miczna i mieszkaniowa oraz skala występujących problemów uzależnień czy przemocy do-

mowej są bezpośrednio związane z intensywnością występowania problemów społecznych. 

Gmina Bierutów jest gminą typowo rolniczą. Z ogólnej powierzchni gminy, która wy-

nosi 147 km
2 

tereny rolnicze stanowią ok. 95,44 km
2, co

 stanowi 60% ogólnej powierzchni 

gminy. Powierzchnia terenów zalesionych wynosi 35,5 km
2, co

 stanowi 24% ogólnej po-

wierzchni gminy. Tereny zamieszkałe miasto i wsie to ok. 14% ogólnej powierzchni gminy. 

Przed transformacją ustrojową kraju większość mieszkańców gminy miała zatrudnienie w 
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dużych państwowych gospodarstwach rolnych a kolejna część w sektorze przetwórstwa pro-

duktów rolnych. Spora część mieszkańców znajdowała zatrudnienie w handlu, jednostkach 

samorządu lokalnego i przemyśle. Zatrudnienie w przemyśle w większości wypadków wiąza-

ło się z koniecznością dojazdu do innych miejscowości Oleśnica, Wrocław, co z uwagi na nie 

zawsze dogodne połączenia komunikacyjne wiązało się z absorbowaniem sporej ilości czasu 

na dojazdy. Upadek zakładów w Oleśnicy – fabryka obuwia czy ZNTK oraz bardzo znaczne 

ograniczenie zatrudnienia przez zakłady znajdujące się we Wrocławiu – „Polar” czy WSK 

oznaczało utratę pracy dla osób dojeżdżających do tych zakładów pracy, z czego bezpośred-

nio wynikało obniżenie poziomu życia. 

Po roku 1990 nastąpiła prywatyzacja państwowych gospodarstw rolnych i przejmowa-

nie ich przez podmioty prywatne. Oznaczało to niestety redukcję zatrudnianych w nich osób, 

co w efekcie oznaczało wzrost stopy bezrobocia na terenie gminy szczególnie na terenach 

wiejskich. Większość z osób poprzednio zatrudnionych w państwowych gospodarstwach rol-

nych nie posiadała wykształcenia, które ułatwiłoby znalezienie nowej pracy i odnalezienie się 

w nowej rzeczywistości. W bardzo szybkim tempie zaczęły pojawiać się problemy społeczne, 

których podstawową przyczyną było ubożenie społeczeństwa na skutek utraty dochodów. 

Wraz z pogarszaniem sytuacji ekonomicznej mieszkańców zaczęły pojawiać się również pro-

blemy społeczne. Zwiększyły się zjawiska negatywne społecznie. Wzrost liczby uzależnień, 

ubóstwa, zaniedbań w wychowaniu dzieci przyczyniały się do utrwalania postaw negatyw-

nych. 

W latach dziewięćdziesiątych pojawił się kolejny negatywny czynnik wynikający z 

transformacji, jakim było i jest praktycznie do dzisiaj ograniczanie liczby połączeń kolejo-

wych i autobusowych pomiędzy Bierutowem a Oleśnicą, Wrocławiem czy Namysłowem. 

Powstała bariera komunikacyjna wynikająca z powyższego faktu bezpośrednio wpływała i 

wypływa na możliwości dojazdu do miejscowości poza Bierutowem w celu podejmowania 

pracy. 

Od roku 2009 odnotowano pewne ożywienie gospodarcze w kraju, co miało wpływ na 

sytuację w poszczególnych regionach i gminach. Rozwój budownictwa mieszkaniowego i 

pewnych gałęzi przemysłu miał wpływ na powstawanie w gminie Bierutów firm budowla-

nych, co miało wpływ na powstawanie nowych miejsc pracy. Miejsca pracy powstawały bez-

pośrednio w firmach realizujących inwestycje jak również w firmach zajmujących się dystry-

bucją materiałów budowlanych. W gminach sąsiadujących z Bierutowem –Jelcz Laskowice, 

Oleśnica, Namysłów, Wrocław powstawały zakłady produkcyjne. Bardzo ważnym jest fakt, 

że oprócz zatrudnienia zapewniały również dowóz do miejsc pracy.  
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sRealizacja od roku 2016 programu rządowego „500+” przyczyniła się do likwidacji 

znacznej części sfery ubóstwa socjalnego. Systematycznie wzrasta zainteresowanie zakupem 

działek budowlanych na terenie gminy przez osoby z bliższych i dalej położonych gmin. 

Nie zlikwidowało to oczywiście problemów społecznych, ponieważ spora część społe-

czeństwa do dnia dzisiejszego nie potrafiła odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Kolejny 

problem, którybędzie poruszony to systematycznie wzrastająca grupa osób w wieku popro-

dukcyjnym. Szczególnie dotyczy to przedstawicieli tej grupy populacji mieszkańców gminy, 

która posiada niskie emerytury i z uwagi na stan zdrowia wymaga coraz większych oddziały-

wań pomocowych. 

Zjawiska negatywnie społecznie takie jak zbyt niskie dochody rodzin, brak wykształce-

nia, uzależnienie od alkoholu i środków odurzających, niepełnosprawność, niezaradność i 

brak aktywności w podejmowaniu działań zmierzających do poprawy swojej sytuacji maja 

bezpośredni i pośredni wpływ na sytuację ekonomiczno – społeczną poszczególnych jedno-

stek społeczności lokalnej i można stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, że wyelimi-

nowanie tych zjawisk całkowicie nie będzie możliwe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 przyczyny ubóstwa 

W badaniu ankietowym przeprowadzonym na potrzeby opracowania niniejszego doku-

mentu respondenci wskazali następujące przyczyny wpływające bezpośrednio na przyczyny 

ubóstwa i degradacji społecznej. 

30% ankietowanych wskazało zbyt niskie dochody, 22% wskazało uzależnienie od al-

koholu i środków odurzających, 23% niepełnosprawność, 13% bezrobocie, 12% niezaradność  

i zjawisko „dziedziczenia ubóstwa”. 

 

 

niskie dochody; 
22% 

uzależnienia; 30% 
bezrobocie; 13% 

niepełnosprawnoś
c; 23% 

niezaradność; 12% 

NAJWAŻNIEJSZE PRZYCZYNY POWSTAWANIA 
ZJAWISK NEGATYWNYCH SPOŁECZNIE - 

ANKIETA 
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Wynik badania wskazuje wyraźnie trzy o największym oddziaływaniu na powstawania nega-

tywnych zjawisk społecznych. Charakterystyczny jest fakt zmiany ważności czynników, które 

według respondentów bezpośrednio oddziaływają na sytuacje jednostek czy rodzin wymaga-

jących wsparcia. Czynnik ekonomiczny jest wymieniany, jako trzeci – w poprzednich latach 

dominował, jako najważniejszy. Jest to prawdopodobnie efekt realizacji programu rządowego 

500+ i poprawy sytuacji ekonomicznej znacznej części społeczności lokalnej. Dominująca 

role w powstawaniu zjawisk społecznie negatywnych odrywają obecnie według ankietowa-

nych uzależnienia i niepełnosprawność w rozumieniu niepełnosprawności fizycznej, intelek-

tualnej jak również biologicznej, w której ograniczenia w funkcjonowaniu wynikają z wieku. 

 

 

 

3.1. Sytuacja demograficzna  

 

Sytuacja demograficzna jest ważnym czynnikiem kapitału ludzkiego i ma decydujące 

znaczenie dla rozwoju poszczególnych obszarów życia społecznego. Wiek mieszkańców, 

wykształcenie i stan zdrowia populacji jest ważnym czynnikiem dla poszczególnych inwesto-

rów, rozwoju bazy placówek oświatowych oraz nakładów finansowych ponoszonych przez 

gminę w poszczególnych obszarach społecznych.  

 

- ogólna liczba mieszkańców gminy w latach 2014 – 2017  

Rok 2014 2015 2016 2017 

Liczba miesz-

kańców 

10191 w tym: 

stali – 10016 

czasowi - 175 

10083 w tym: 

stali – 9931 

czasowi - 152 

9814w tym: 

stali – 9894 

czasowi - 144 

9963  w tym: 

stali – 9814 

czasowi - 149 

 ogólna liczba mieszkańców 2014 - 2017 
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 ogólna liczba stałych mieszkańców 2014 -2017 

 

 

 

-liczba stałych mieszkańców w mieście i na terenach wiejskich 

 

Rok 2014 2015 2016 2017 

Liczba miesz-

kańców w mie-

ście 

4840 4798 4811 4748 

Liczba miesz-

kańców na wsi 
5176 5096 5120 5066 

 liczba stałych mieszkańców w mieście i n terenach wiejskich  2014 - 2017 
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latach 2014-2017  
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Rysunek 1 wykres  liczba mieszkańców w rozbiciu na miasto i wieś 2014- 2015 

- liczba stałych mieszkańców w wieku produkcyjnym 

Rok 2014 2015 2016 2017 

Liczba miesz-

kańców w mie-

ście 

3120 3068 3027 2939 

Liczba miesz-

kańców na wsi 
3271 3250 3229 3160 

 liczba stałych mieszkańców w wieku produkcyjnym 2014 - 2017 
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 liczba stałych mieszkańców w wieku produkcyjnym miasto wieś 2014 - 2017 

Analizując dane z punktu widzenia procentowego udziału osób w wieku produkcyjnym w 

ogólnej populacji społeczeństwa gminy zauważymy, że w kolejnych lata oscyluje ona na po-

ziomie pomiędzy 60 a 62%. Oznacza to, że prawie 38% populacji mieszkańców ponad 1/3 

stanowią osoby nieletnie oraz w wieku poprodukcyjnym. Jeżeli do liczby osób nieaktywnych 

zawodowo dodamy liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz tych 

niezarejestrowanych udział procentowy osób nieaktywnych zawodowo wzrośnie do ponad 

40%.  Tendencję spadkową ma również liczba urodzeń na terenie gminy. Wyznacza to kie-

runki i określa cele strategii rozwiązywania problemów społecznych ukierunkowując je na 

coraz większe zabezpieczanie potrzeb ludzi starszych. 

- liczba stałych mieszkańców w wieku poprodukcyjnym  

 

Rok 2014 2015 2016 2017 

Liczba miesz-

kańców w mie-

ście 

877 910 929 983 

Liczba miesz-

kańców na wsi 
819 832 861 893 

 liczba stałych mieszkańców wieku poprodukcyjnym 2014 - 2017 
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   liczba stałych mieszkańców w wieku poprodukcyjnym miasta wieś 2014 -2017 

 

- liczba urodzeń 

 

 

 

 

Ogólna liczba urodzeń na terenie gminy 

 

Rok 2014 2015 2016 2017 

Ogólna liczba 

urodzeń 
101 85 115 90 

ogólna liczba urodzeń 2014 -2017 
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 ogólna liczba urodzeń na terenie gminy 2014 -2017 

 

 

 liczba urodzeń w rozbiciu na miasto wieś 2014 - 2017 

Z analizy danych wynika, że liczba urodzeń na terenie gminy utrzymuje się na względnie sta-

łym poziomie. Charakterystyczny jest fakt większej liczby urodzeń na terenach wiejskich w 

stosunku do miasta. Jest to wynik coraz większej liczby mieszkańców w wieku starszym za-

mieszkujących Bierutów i zwiększania się liczby młodych ludzi zmieniających miejsce za-

mieszkania – zakup działek i budowa domów na terenach wiejskich.  
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Pamiętać też należy, że obecnie rodzą dzieci kobiety z wyżu demograficznego urodzone na 

przełomie lat 80-tych i 90-tych. Rok 2016 i większa liczba urodzeń może być przypisywana 

wprowadzeniu programu rządowego 500+ jednak po ilości urodzeń w roku 2017 mniejszej o 

25 dzieci trudno jest stawiać tezę, że jest to trwały efekt programu. 

3.2 Sytuacja osób niepełnosprawnych 

 

 

Niepełnosprawność oznacza stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy, powodujący trwałe lub 

okresowe utrudnienie, ograniczenie bądź uniemożliwienie samodzielnej egzystencji, rozu-

miana jest również, jako wynik barier społecznych, ekonomicznych oraz fizycznych, jakie 

jednostka napotyka w środowisku zamieszkania. W związku z tym polityka społeczna powin-

na promować aktywne działania na wszystkich szczeblach życia społecznego oraz aktywnie 

wspierać wszelkie działania na rzecz równouprawnienia osób niepełnosprawnych, a także 

przeciwdziałać ich dyskryminacji i tworzyć mechanizmy wyrównujące szanse życiowe oraz 

warunki do korzystania z przysługujących im praw. 

Szacując liczbę osób niepełnosprawnych należy pamiętać, że zgodnie z obwiązującym 

stanem prawnym, osobą niepełnosprawną jest osoba, która posiada odpowiednie orzeczenie 

wydane przez organ do tego uprawniony lub osoba, która takiego orzeczenia nie posiada, lecz 

odczuwa ograniczenie sprawności w wykonywaniu czynności podstawowych dla swojego 

wieku (zabawa, nauka, praca, samoobsługa). Z powyższej definicji wynika podział na osoby 

niepełnosprawne prawnie tj. takie, które posiadają aktualne orzeczenie wydane przez organ 

do tego uprawniony oraz osoby niepełnosprawne tylko biologicznie tj. takie, które nie posia-

dają orzeczenia, ale odczuwają całkowicie lub poważnie ograniczoną zdolność do wykony-

wania podstawowych czynności. Dotyczy to głównie osób starszych powyżej 70-tego roku 

życia wymagających wsparcia w wykonywaniu czynności samoobsługowych. 

Opierając się na danych Powiatowego zespołu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Za-

kładu Ubezpieczeń Społecznych ogólną liczbę osób niepełnosprawnych na terenie gminy sza-

cuje się na poziomie ok. 1200 osób w tym dzieci do 16 roku życia ok. 75. 

Potrzeby w zakresie rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych występują w 

obszarach życia związanych z ich codziennym funkcjonowaniem i stanowią bariery ograni-

czające ich aktywność w życiu społeczności lokalnej. Jedną z barier podstawowych są bariery 

architektoniczne. O ile w obiektach u użyteczności publicznej urzędy, placówki oświatowe i 

służby zdrowia następuje systematyczna likwidacja tych barier to w większości lokali miesz-

kalnych zajmowanych przez osoby niepełnosprawne bariery architektoniczne nadal występu-
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ją. Ograniczenia w likwidowaniu tych barier w miejscu zamieszkania osób niepełnospraw-

nych wynikają z sytuacji ekonomicznej tych osób i konieczności posiadania finansowego 

wkładu własnego. Dla wielu osób szczególnie starszych jest to „bariera”, która w praktyce 

wyklucza skorzystanie z dofinansowania ze środków PFRON likwidacji bariery architekto-

nicznej w miejscu zamieszkania. Środki PFRON, którymi dysponuje powiat są systematycz-

nie ograniczane przez PFRON, co bardzo poważnie zmiejsza ilość osób mogących skorzystać 

z dofinansowania. Z kilku milionów złotych w latach dziewięćdziesiątych do kilkuset tysięcy 

złotych w chwili obecnej. Najbardziej odczuwalne jest to w dofinansowywaniu turnusów re-

habilitacyjnych dla osób dorosłych. Obecnie powiat nie dofinansowuje uczestnictwa w turnu-

sach osobom dorosłym. Bardzo ograniczoną ofertę dla osób niepełnosprawnych przedstawia 

rynek pracy. Zmiany w zasadach dofinansowywania tworzenia nowych miejsc pracy dla osób 

niepełnosprawnych oraz refundacji wynagrodzeń połączone ze zwiększonymi wymaganiami 

socjalnymi oraz wynagrodzeniami spowodowały wyraźne zmniejszenie zainteresowania pra-

codawców w zatrudnianiu tych osób.  

W szczególnie trudnej sytuacji są osoby niepełnosprawne zamieszkujące tereny wiejskie. 

Pierwszą z barier jest bariera komunikacyjna. Odległości do placówek służby zdrowia i 

świadczących usługi rehabilitacyjne nawet te niewielkie stanowią poważny problem. Przewóz 

osób niepełnosprawnych na leczenie i zabiegi rehabilitacyjne niemożliwy jest w większości 

wypadków zwykłym samochodem osobowym a wymaga transportu specjalistycznego, który 

nie zawsze jest dostępny. Rozwiązaniem są w takich sytuacjach specjalistyczne usługi opie-

kuńcze w miejscu zamieszkania. Wymaga to jednak dodatkowych nakładów finansowych, 

ponieważ koszt takich usług jest droższy od świadczonych w placówkach stacjonarnych.  

Dość liczną grupę osób niepełnosprawnych stanowią osoby tzw. niepełnosprawne z punktu 

widzenia fizjologii. Są to osoby starsze nieposiadające orzeczenia o niepełnosprawności, ale z 

uwagi na schorzenia narządu ruchu i demencje wymagają pomocy w codziennym funkcjono-

waniu. W przypadku tych osób koniecznym jest poszerzenie oferty usług opiekuńczych w 

miejscu zamieszkania, co oczywiście wiąże się z dodatkowymi nakładami budżetowymi. 

Dzieci i młodzież ucząca się z orzeczeniami stwierdzającymi niepełnosprawność ma w więk-

szości przypadku zapewnioną możliwość kształcenia się w placówkach specjalistycznych. 

Zapewniono dowóz dla niepełnosprawnych intelektualnie uczniów w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym w Oleśnicy a dla niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i mło-

dzieży poza obowiązkiem szkolnym zapewniony jest dowóz na zajęcia w warsztacie Terapii 

zajęciowej w Dobroszycach. Potrzeby są oczywiście większe, ale objęcie tymi zajęciami 
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większej liczby dzieci i młodzieży uwarunkowane jest nie tylko od możliwości gminy, ale 

również od miejsc w instytucjach świadczących te usługi.  

W celach strategii rozwiązywania problemów społecznych konieczne będzie ujęcie potrzeb 

tych osób i założenie rozwoju usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, 

wsparci w likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych jak również zwiększenie 

dostępności do usług rehabilitacyjnych.  

 

3.3 Starość i niepełnosprawność –priorytety w działań polityki społecznej samorządu 

 

 W ogólnej populacji gminy Bierutów osoby starsze stanowią ok. 27 procent liczby mieszkań-

ców. Od kilkunastu lat nie tylko w populacji mieszkańców gminy, ale również kraju systema-

tycznie wzrasta procent liczby osób starszych. Sytuacja rodzi określone problemy dla gminy 

wynikające z konieczności zwiększania oferty w zakresie lecznictwa i opieki zdrowotnej jak 

również wszelkiego rodzaju forma wsparcia i usług. 

Na terenie gminy Bierutów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej funkcjonują trzy pla-

cówki medyczne: 

- przychodnia w Bierutowie  

- WOZ w Wabienicach  

- WOZ w Zbytowej 

Kadra służby zdrowia to: 

5 lekarzy internistów 

2 lekarzy pediatrów 

1 lekarz ginekolog; 

personel pielęgniarski 11 osób. 

W roku 2017 udzielono 36213 porad dla 23456 pacjentów. Około 35% ogólnej liczby pacjen-

tów objętych paradami i leczeniem stanowiły osoby starsze. 

Z danych ZOZ w Bierutowie wynika, że najwięcej porad dotyczy schorzeń związanych z cu-

krzycą, nadciśnieniem tętniczym, chorobami serca i narządu ruchu. 

 

W badaniu ankietowym respondenci odpowiadali na pytania dotyczące dostępności do pla-

cówek służby zdrowia oraz leczenia specjalistycznego. 
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 odpowiedź o dostępność do placówek służby zdrowia 

 

 

 

 dostępność do lekarzy specjalistów 

69% 

31% 

Czy na terenie gminy jest wystarczający 
dostęp do placówek służby zdrowia 

tak

nie

32% 

30% 

24% 

10% 

4% 

Dostępność do jakich lekarzy specjalistów jest według Pani/a niewystarczająca   

kardiolog Ortopeda Chirurg Pediatra Internista

Id: AF6708C8-A4E0-48F5-AEF4-3A574FC67CDD. Podpisany Strona 32



33 

 

 Kolejne pytanie dotyczyło przyczyn dotyczących ograniczeń w prawidłowym funkcjonowa-

niu osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku. Według respondentów przyczyny bra-

ku możliwości prawidłowego funkcjonowania ww. osób w środowisku wynikają rozkładają 

się w następujący sposób: 

 

 

czynniki wpływające na brak możliwości prawidłowego funkcjonowania osób starszych 

 

Zwiększanie procentowego udziału osób starszych w populacji mieszkańców ma od kilku lat 

wyraźną tendencję wzrostową. Stanowi to poważne wyzwanie dla samorządu lokalnego a 

szczególnie samorządu na ternie, którego większość mieszkańców zamieszkuje treny wiej-

skie.  Jak zauważyli respondenci badania ankietowego podstawowym problem jest brak sys-

temowych rozwiązań na szczeblu państwa. Obecny system opieki na d osobami starszymi i 

niepełnosprawnymi jest oparty na strukturze domów pomocy społecznej, zakładach – pilę-

gnacyno opiekuńczych, zakładach opieki paliatywnej, warsztatach terapii zajęciowej. Wyraź-

ny deficyt odnotowujemy w sieci placówek świadczących usługi dla osób starszych i niepeł-

nosprawnych na szczeblu gmin. Kluby seniora, domy dziennego pobytu i ośrodki wsparcia 

dziennego stanowią nadal margines w stosunku do potrzeb, jakie występują w zakresie opieki 

nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Podstawowym ograniczeniem w rozwoju sieci 

tych placówek są koszty, jakie gmina musi ponosić w związku z ich tworzeniem i funkcjono-

33% 

26% 

17% 

9% 

15% 

Co według Pani/a wpływa na brak możliwości prawidłwoego funkcjonowania w 
śordowisku osób starszych i niepełnosprawnych 

brak systemu centralnego wsparcia

brak infrastr.

brak wsparcia rodziny

zbyt duże koszty pobytu w
zakładach specjalistycznych

miejsce zamieszkania bariery
komunikacyjne
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waniem. Obwarowania wynikające z prawa budowlanego, przepisów sanitarnych i obsady 

kadrowej tych placówek stanowią kolejną barierę ograniczającą możliwości samorządów. 

W mieście i gminie Bierutów świadczone są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób 

starszych i niepełnosprawnych jednak zakres tych usług oraz ich ilość nie wypełni pokrywają 

potrzeby w tym zakresie. Środki finansowe, jakim dysponuje budżet gminy w chwili obecnej 

pozwalają na zatrudnienie jednego opiekuna. Usługi te świadczone są w mieście w przypadku 

konieczności świadczenia tych usług dla mieszkańców wsi problem stanie się większy. Do-

jazd do miejsca zamieszkania osoby wymagającej świadczenia usług ogranicza ich zakres.  

Podobny problem dotyczy osób niepełnosprawnych a szczególnie dzieci. Od roku 2017 M-

GOPS w Bierutowie uzyskał dofinansowanie do specjalistycznych usług opiekuńczych. Na 

razie korzysta z nich jedno dziecko wymagające terapii psychologiczno – pedagogicznej. Ro-

dzic dziecka musi jednak dowozić je do ośrodka w Oleśnicy, ponieważ usługi te wymagają 

specjalistycznego sprzętu i pomieszczeń. Kilkoro osób niepełnosprawnych korzysta z zajęć 

terapeutycznych w warsztacie terapii zajęciowej CARITAS w Dobroszycach. Dowóz na zaję-

cia zapewnia prowadzący Warsztaty. 

Perspektywicznie problem osób starszych i niepełnosprawnych będzie priorytetem w działa-

niach służb społecznych gminy z uwagi na rosnącą liczbę tych osób w populacji gminy i 

wspomniany wyżej brak systemowych rozwiązań na szczeblu centralnym dotyczących syste-

mowych rozwiązań w sferze zapewnienia im wsparcia i opieki. Działania gminy muszą zostać 

ukierunkowane na rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świad-

czonych w placówkach stacjonarnych jak i w miejscu zamieszkania tych osób. Ponieważ bę-

dzie to bardzo trudne do zrealizowania w ramach budżetu gminy z uwagi na spore koszty tych 

usług, konieczne będzie aplikowanie o środki zewnętrzne przyznawane w ramach programów 

dofinansowywanych ze środków UE i programów celowych finansowanych z budżetu pań-

stwa. Działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych bardzo duże znaczenie, ponie-

waż mają bezpośredni wpływ na osoby sprawujące nad nimi opiekę. W bardzo wielu przy-

padkach opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi przyczynia się z wykluczenia 

osób sprawujących nad nimi opiekę z aktywności społecznej. Niejednokrotnie wiąże się to z 

koniecznością rezygnacji z zatrudnienia, co ma wpływ na status ekonomiczny osoby lub całej 

rodziny. Ma również wpływ na stan emocjonalny osób sprawujących opiekę. Jest to prak-

tycznie funkcjonowanie w stanie stresu i ciągłego napięcia bardzo negatywnie kształtującego 

postawę i psychikę. Dlatego bezpośrednie działania zmierzające do poprawy sytuacji osób 

starszych i niepełnosprawnych mają jednocześnie bezpośredni wpływ na poprawę sytuacji 

osób sprawujących nad nimi opiekę.  
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3.4. Bezrobocie i rynek pracy 

 

Stopa bezrobocia jest jednym z czynników obrazujących sytuację socjalno – bytową społe-

czeństwa. Procentowy udział osób bezrobotnych w określonej populacji wynika z możliwości 

zatrudnienia w miejscu zamieszkania i w jego pobliżu, poziomu wykształcenia oraz postaw i 

osobowości osób, których problem dotyczy. Bezrobocie rejestrowe – dane dotyczące poziomu 

bezrobocia podawane są na podstawie informacji Urzędów Pracy - nie odzwierciedla w stu 

procentach faktycznej liczby osób bezrobotnych. Spora część osób niepracujących nie była 

zarejestrowana w urzędach pracy. Dotyczy to przeważnie osób uzależnionych o nikim pozio-

mie wykształcenia.  

Na potrzeby opracowania strategii w zakresie problemu bezrobocia przyjęto okres od 2014 do 

końca 2017 roku. 
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Na przestrzeni czterech lat liczb osób bezrobotnych zmniejszyła się o 148 osób. Jest to na 

pewno wynik opisanego powyżej zwiększenia się aktywności gospodarczej przedsiębiorców 

na terenie kraju oraz gminy Bierutów jak również w gminach sąsiadujących z nią bezpośred-

nio. Jednym z czynników jest też przechodzenie osób uprawnionych do przejścia na wcze-

śniejsza emeryturę – rok 2017. 

 

 liczba bezrobotnych w rozbiciu na miasto i wieś 2014 - 2017 

Z danych powyższych widać, że do roku 2017 zdecydowana większość osób bezrobotnych 

zarejestrowanych zamieszkiwała na wsi. W dziale diagnoza problemów społecznych opisana 

została sytuacja osób zamieszkujących tereny wiejskie i wpływ likwidacji dużych gospo-

darstw rolnych warunki bytowe mieszkańców wsi. Rok 2017 to możliwość przechodzenia na 

emerytury w obniżonym wieku emerytalnym.  

 

Problemem jest grupa osób określanych, jako długotrwale bezrobotne. W większości są to 

osoby nieposiadające wykształcenia, uzależnione oraz osoby, które nie podejmują zatrudnie-

nia z uwagi na podejmowanie prac dorywczych, sezonowych poza oficjalnym systemem za-

trudniania. Figurowanie w rejestrze osób zarejestrowanych, jako bezrobotne zapewnia im 

ubezpieczenie zdrowotne i korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej z uwagi na oficjalny 

brak dochodów. 

Powiększa to niewątpliwie tzw. szarą strefę oraz generuje koszty funkcjonowania pomocy 

społecznej.  
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ogólna liczba długotrwale bezrobotnych 2014 -2017 

 

Pomimo wyraźnego spadku liczby osób zarejestrowanych, jako długotrwale bezrobotne sta-

nowią oni ponad pięćdziesiąt procent ogólnej liczby osób bezrobotnych. Są to jak wspomnia-

no powyżej osoby o niskim poziomie wykształcenia mające bardzo duże trudności w adapta-

cji do nowej rzeczywistości. Nie oznacza to jednocześnie, że w stu procentach są to osoby 

niepodejmujące żadnych działań zmierzających do zmiany sowiej sytuacji życiowej. Spora 

część z tej grupy osób dokonuje świadomego wyboru podejmując zatrudnienie w szarej stre-

fie korzystając z faktu możliwości posiadania ubezpieczenia zdrowotnego oraz jak wspo-

mniano powyżej ze świadczeń pomocy społecznej z uwagi na oficjalny brak dochodów. 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiona jest statystyka osób zarejestrowanych, jako bezrobotne z uwagi na 

wiek. 
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 liczba bezrobotnych z uwagi na wiek 2014 - 2017 

 

Dominującą grupę wśród osoby bezrobotnych stanowią w przedziale wiekowym pomiędzy 30 

a 50 rokiem życia, kolejna grupa to osoby powyżej 50 roku życia. Działania aktywizacji za-

wodowej wobec osób bezrobotnych podejmowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Ole-

śnicy, który współdziała z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem 

Miejskim i pracodawcami z terenu miasta i gminy. 

Po pewnym okresie stagnacji zauważalny jest wzrost liczby podmiotów gospodarczych za-

równo na terenie gminy jak i w gminach bezpośrednio sąsiadujących. Pozytywnym jest fakt, 

ze większość dużych pracodawców zapewnia osobom zatrudnianym dowóz do miejsca pracy. 

Około 15% ogólnej liczby bezrobotnych w latach 2014 – 2017 stanowią kobiety, które nie 

podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka. Najczęściej podawana przyczyną nie podjęcia 

zatrudnienia jest brak możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem do lat 6.  

 

3.5. Najczęstsze przyczyny korzystania ze wsparcia, możliwości udzielania pomocy przez 

instytucje gminy 

 

Analiza dotychczasowych przyczyn konieczności udzielania wsparcia rodzinom i poszcze-

gólnym mieszkańcom gminy pozwala na postawienie tezy o względnej stałości przyczyn po-

wodujących znajdowanie się w trudnej sytuacji osób i rodzin. 

W ankiecie dotyczącej znajdowania się rodzin i osób w trudnej sytuacji i konieczności udzie-

lenia wsparcia znajdują się od wielu lat czynniki takie jak uzależnienia od alkoholu i środków 
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odurzających, niezaradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, bezrobocie, niepełno-

sprawność i starość w powiązaniu z brakiem możliwości zapewnienia opieki przez rodzinę. 

W badaniu ankietowym respondenci dopowiadali na pytania dotyczące ubóstwa i przyczyn 

jego powstawania. 

Czy znane są Pani/u rodziny dotknięte ubóstwem: 

 

 ankieta znane przypadki rodzin dotkniętych ubóstwem  

Kolejne pytanie dotyczyło przyczyn występowania ubóstwa 

 

 wykres ankiet przyczyny występowania ubóstwa 
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Najważniejsza przyczyny ubóstwa według ankietowanych to alkoholizm i starość połączona z 

niepełnosprawnością. Jest to zgodne z diagnozą społeczna zamieszczoną wcześniej. Starzenie 

się społeczeństwa i związane tym problemy stają się realnym problemem społecznym. Z an-

kiety wynika również, że bezrobocie poprzednio czynnik dominujący, jako generujący ubó-

stwo jest obecnie wymieniany dopiero, jako ostatni wśród przyczyn ubóstwa i problemów 

socjalnych. Zdecydowanie, według ankiety głównymi przyczynami problemów społecznych 

są alkoholizm, narkomania i wiek.  

Kolejne pytanie dotyczyło aktywności własnej rodzin i osób zagrożonych ubóstwem i wyklu-

czeniem społecznym. 

 

 

 aktywność osób zagrożonych wykluczeniem ankieta 

 

 

Ilość rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych wsparciem ze strony służb społecz-

nych gminy jest pośrednim wykładnikiem świadczącym o stanie zamożności i możliwościach 

rozwiązywania problemów z prawidłowym funkcjonowaniem rodzin i jednostek.  W przed-

stawianiu wielkości pomocy świadczonej przez służby społeczne gminy nie można ograni-

czać się jedynie do kryteriów finansowych. Dynamika procesów społecznych i związane z nią 

kryteria, według których dokonuje się oceny potrzeb konkretnej rodziny czy też jednostki 

ograniczona jedynie do kryterium finansowego bardzo ograniczy spektrum potrzeb oraz usta-

lania przyczyn konieczności wsparcia rodziny czy jednostki. Problemy związane z uzależnie-

33% 

23% 

44% 

0 

aktywność osob zagrożonych wykluczeniem i ubóstwem w 
rozwiązywaniu swoich problemów 

podejmują aktywne działania nie podejmują działań liczą tylko na instytucje państwa i gminy

Id: AF6708C8-A4E0-48F5-AEF4-3A574FC67CDD. Podpisany Strona 40



41 

 

niami, poziomem wykształcenia, niezaradnością czy przemocą w rodzinie determinują coraz 

częściej rozszerzanie form wsparcia o pomoc psychologiczną, asystentów rodziny czy usług 

opiekuńczych. Konieczne staje się również wdrażanie wszelkiego rodzaju programów pomo-

cowych realizowanych obecnie w oparciu o pozyskiwane środki unijne czy celowe z progra-

mów rządowych.  

 

 

 

W poniższym zestawieniu przedstawiono ilość rodzin korzystających ze wsparcia w latach 

2014 – 2017. 

 

Rok Ilość rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecz-

nej 

2014 274 

2015 268 

2016 271 

2017 236 

 ilość rodzin korzystających ze wsparcia 2014 -2017 

Kolejne zestawienie przedstawia najczęstsze przyczyny udzielania rodzinom pomocy. 

 

 2014 2015 2016 2017 

Niskie dochody 98 56 52 46 

Bezrobocie 21 19 29 19 

Uzależnienia 18 22 34 38 

Choroba 34 42 29 46 

Niepełnosprawność/starość 14 13 41 39 

Niezaradność w sprawach 

opiekuńczo – wychowaw-

czych  

21 22 22 25 

Bezdomność 0 0 1 0 

Dofinansowanie do kosz-

tów dożywiania dzieci 

56 76 78 76 

Dofinansowanie do kosz-

tów dożywiania dorosłych 

12 13 14 14 

 najczęstsze przyczyny udzielania pomocy rodzinom 
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Z analizy działalności Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że ponad 60% klientów zgłasza-

jących się po wsparcie stanowią osoby i rodziny długotrwale korzystające z pomocy społecz-

nej. Przyczyny tego stanu rzeczy zostały opisane w pkt. 3 niniejszego dokumentu. Z reguły są 

to osoby o niskim poziomie wykształcenia, co ogranicza ich możliwości w aktywnym podję-

ciu zatrudnienia oraz osoby uzależnione. W tych przypadkach mamy do czynienia ze zjawi-

skiem społecznym tzw. „dziedziczenia ubóstwa”. Liczenie na pomoc społeczną, jako jedyne 

antidotum na poprawę swojej sytuacji utrwala brak aktywności oraz zaakceptowanie niskiego 

poziomu życia. Rodzice prezentujący taka postawę stanowią z reguły negatywny wzorzec 

zachowań dla swoich dzieci, które przejmują ich postawę, jako rzecz naturalną, zawsze ktoś 

będzie musiał rozwiązać ich problemy.  

Pomoc społeczna i powiązane z nią wydatki takie jak zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgna-

cyjne, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków w przypadku rezygnacji z pracy z uwagi na 

konieczność opieki nad chorym członkiem rodziny, opłaty za pobyt w domach pomocy spo-

łecznej i ostatnio wypłata świadczenia rodzinnego tzw. 500+ generują coraz większe koszty w 

skali kraju i dla poszczególnych gmin. 

Gmina Bierutów mając ograniczone wpływy z dochodów staje przed coraz poważniejszymi 

wyzwaniami dotyczącymi finansowania zadań własnych. Większość wydatków z zakresu 

pomocy społecznej gmina ponosi ze środków własnych. Największe z nich to opłaty za pobyt 

w domu pomocy społecznej średnio miesięcznie za jedną osobę ok. 2900 złotych, przebywa-

nie dzieci w instytucjach pieczy zastępczej ok. 9000 złotych miesięcznie. Od roku 2015 pod-

jęto działania skierowane bezpośrednio do rodziców zagrożonych pozbawieniem ich praw 

rodzicielskich. Opieka asystenta rodziny, pomoc i terapia psychologiczna przyniosły wymier-

ne efekty w postaci ograniczenia liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej. Od roku 

2015 do chili obecnej umieszczono w pieczy zastępczej tylko troje dzieci – ogólna liczba 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wynosi 11. 

Z uwagi na rosnące koszty przed pracownikami pomocy społecznej postawione zostały nowe 

zadania. Zwiększa się intensywność pracy socjalnej, ilość działań asystentów rodziny oraz 

ilość prowadzonych terapii i pomocy psychologicznej. Ośrodek aplikuje również o dodatkowe 

środki finansowe z programów celowych z unii europejskiej mających podnieść, jakość oferty 

świadczonych usług społecznych. 

Najważniejszym zadaniem jest zbudowanie sytemu wsparcia dla osób starszych i niepełno-

sprawnych. Aplikowanie o dodatkowe środki finansowe w przypadku zadań wynikających ma 

znaczenie priorytetowe, ponieważ gmina nie jest w stanie sprostać finansowo realizacji tych 

zadań ze środków własnych. 
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3.5.1. Uzależnienia i przemoc w rodzinie  

 

Uzależnienie i zjawisko przemocy w rodzinie są jednym z najczęstszych przyczyn powstawa-

nia poważnych problemów społecznych.  Pokreślić należy, że zjawisko przemocy w rodzinie 

prawie we wszystkich przypadkach są ściśle skorelowane. Uzależnienie od alkoholu ma 

ogromny wpływ na degradacje społeczną i psychiczną osoby uzależnionej i z reguły wyzwala 

agresję w stosunku do bezpośredniego otoczenia a najczęściej w stosunku do członków rodzi-

ny.  

Przemoc ma ogromny wpływ na rozwój psychicznych dzieci z rodzin dotkniętych przemocą. 

Zaburza ich rozwój emocjonalny powodując niejednokrotnie nieodwracalne skutki w osobo-

wości skutkujące zaburzonymi relacjami z rówieśnikami i otoczeniem. 

W przeprowadzonej ankiecie dotyczącej zjawiska przemocy zapytano ankietowanych o wy-

stępowanie zjawiska przemocy na terenie gminy, przyczyny powstawania zjawiska przemocy 

oraz jego skutki. 

 

 

 ankieta znajomość przypadków przemocy w rodzinie  

43% 

67% 

0 0 

Czy znane są państwu przyapdki przemocy w rodzinie 

znam rodziny dotknięte przemocą nie znam przypadków przemocy w rodzinie
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 Kolejne pytanie dotyczyło przyczyn powstawania przemocy. 

 

 ankieta przyczyny powstawania przypadków w rodzinie 

 

 

 

 

Poniżej odpowiedzi na pytania dotyczące miejsca występowania przemocy. 

67% 

28% 

5% 

0 

Jakie są przyczyny powstawania zjawiska przemocy w 
rodzinie 

alkohol i uzależnienie narkotyki choroba psychiczna
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 ankieta miejsca występowania przemocy w rodzinie  

Jednym z mierników występowania zjawisko przemocy w rodzinie jest niebieska karta zakła-

dana na wniosek policji, instytucji. Niebieska karta zakładana jest w przypadkach udokumen-

towania występowania przemocy w rodzinie po interwencjach policji oraz w przypadkach 

udokumentowani śladów występowania przemocy fizycznej wobec dzieci przez pracowników 

oświaty i służby zdrowia.  

 

Poniższa tabela obrazuje ilość przypadków założenia niebieskiej karty w latach 2014 – 2017. 

 

ROK ILOŚĆ NIEBIESKICH KART 

2014 2 

2015 8 

2016 8 

2017 14 

 ilość niebieskich kart 2014 - 2017 

Jak zauważamy w okresie 4 lat objętych analizą nastąpił bardzo znaczny wzrost ilości zgło-

szeń, bo tak należy traktować założenie niebieskiej karty, przypadków przemocy w rodzinie. 

Nieniska karta jest zgłaszana przez Policję i zawsze po interwencjach funkcjonariuszy w śro-

dowisku, którego dotyczy problem. Pokreślić należy, że nie wszystkie zgłoszenia wymagają 

interwencji członków Zespołu Interdyscyplinarnego, jako organu gminy powołanego do roz-

wiązywania problemu przemocy w rodzinie. Kilka zgłoszeń i interwencji funkcjonariuszy 

38% 

31% 

29% 

2% 

Gdzie najczęściej występuje zjawisko przemocy 

dom szkoła miejsca publiczne miejsce pracy
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Policji to efekt kłótni małżeńskich i zawiadomienia złożonego w większości wypadków przez 

jednego z członków rodziny najczęściej żonę.  

Od roku 2017 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane jest wsparcie 

psychologiczne dla ofiar przemocy domowej. Konsultacjami psychologicznymi i zajęciami 

terapeutycznymi objęte są zarówno ofiary przemocy domowej jak również sprawcy przemocy 

M-GOPS w Bierutowie jak również Zespół Interdyscyplinarny współpracuje z Miejsko – 

Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policja oraz placówkami 

oświatowymi. 

Poniższa tabela przedstawia ilość spraw, jakie rozpatrywała Miejsko Gminna Komisja Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych zgłoszonych przez M-GOPS, Zespół Interdyscypli-

narny oraz osoby prywatne – członków rodzin.  

 

 

 

Wszystkie działania określone w Gminnym programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-

nie oraz Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień ukierunkowane są na eliminowanie 

zjawiska przemocy w rodzinie oraz uzależnień. 

Dynamika zjawisk negatywnych społecznie, jakim jest przemoc oraz uzależnienia utrzymuje 

się na stałym poziomie. Szybkie reagowanie odpowiednich służb na sygnały dotycząc wystę-

powania tych zjawisk powalają na skuteczne zapobieganie skutkom oraz przyczynom ich po-

wstawania.  

Bardzo ważnym elementem w rozwiązywaniu problemów zwianych ze zjawiskiem przemocy 

w rodzinie jest gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Działania komisji 

związane z kierowaniem na leczenie odwykowe jest miernikiem mówiącym o skali zjawiska 

uzależnień na terenie gminy. 

Poniższa tabela przedstawia ilość rozpatrzonych spraw przez komisję w latach 2014 – 2017. 

ROK 2014 2015 2016 2017 

Ilość wszystkich spraw rozpatrzonych przez komisję  18 8 10 30 

Ilość osób uzależnionych skierowanych na leczenie 

odwykowe 

1 2 6 7 

Ilość stwierdzonych przypadków uzależnienia od 

narkotyków 

0 0 0 0 

Ilość osób uzależnionych skierowanych na terapię 

odwykową   

0 0 0 0 

 ilość spraw rozpatrzonych przez gminna komisję  ds .uzależnień  
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Po analizie danych zauważymy znaczący wzrost spraw rozpatrywanych przez komisję w roku 

2017. Nie należy jednak traktować wzrostu ilości spraw rozpatrywanych przez komisję, jako 

zwiększania liczby osób uzależnionych. Prowadzone działania edukacyjne uświadamiają co-

raz większej liczbie osób współuzależnionych o możliwości zgłaszania przypadków uzależ-

nień przez osoby wspólnie z nimi zamieszkujące. Większość spraw rozpatrywanych przez 

komisję obywa się na wniosek członków rodzin osób uzależnionych.  

Wyznacza to również kierunek działania komisji i służb społecznych na terenie gminy. Profi-

laktyka i edukacja społeczeństwa w zakresie tematyki związanej z etiologią powstawania uza-

leżnień, zapobiegania ich skutkom oraz formami pomocy osobom uzależnionym i ich rodziną 

stanowi priorytet w działalności zarówno komisji jak i wszystkich służb społecznych odpo-

wiedzialnych za realizację programów społecznych. 

 

 

 

 

 

3.5.2 Oświata 

Na terenie gminy Bierutów aktualnie funkcjonuje pięć placówek oświatowych: Szkoła Pod-

stawowa w Bierutowie, Szkoła Podstawowa w Zbytowej, Szkoła Podstawowa w Wabieni-

cach, Przedszkole Miejskie oraz Gimnazjum. Gmina Bierutów przyjęła jeden z wariantów 

proponowanych przez ustawodawcę, a mianowicie nie wygaszania Gimnazjum, a włączenia 

Gimnazjum do struktur Szkoły Podstawowej w Bierutowie z dniem 1 września 2018r. W 

związku z tym od daty 1 września Gimnazjum, jako samodzielna jednostka nie będzie funk-

cjonowała. Natomiast pozostające wówczas jeszcze oddziały gimnazjalnych klas trzecich 

będą realizowały naukę, jako klasy gimnazjalne, ale w strukturach ośmioletniej szkoły pod-

stawowej.  

 

 

Poniższe tabele przedstawiają ilość uczniów w szkole podstawowej oraz gimnazjum w latach 

2014 – 2017. 

 

Ilość uczniów szkoły podstawowe 

 

Rok  Ilość uczniów – szkoły podstawowe 

2014 ( dotyczy roku szkolnego 2013/2014) 556 
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2015 ( dotyczy roku szkolnego 2014/2015) 559 

2016 ( dotyczy roku szkolnego 2015/2016) 570 

2017 ( dotyczy roku szkolnego 2016/2017)  520 

2018 ( dotyczy roku szkolnego 2017/2018 598 

 tabela liczba uczniów w szkołach podstawowych 2014 – 2017  

 

 

 

 

Ilość uczniów gimnazjum 

 

Rok szkolny Ilość uczniów – gimnazjum 

2014  ( 2013/2014) 315 

2015 (2014/2015) 290 

2016 ( 2015/2016)  272 

2017  ( 2016/2017) 250 

2018  ( 2017/2018)  168 
 tabela ilość uczniów w gimnazjum 2014 - 2017 

Reforma oświaty wprowadzona od roku szkolne 2017/2018 wpływa na ilość uczniów w szko-

łach podstawowych oraz gimnazjum. Likwidacja gimnazjów oznacza wzrost liczby uczniów 

w szkołach podstawnych i zmniejszanie ilości uczniów w gimnazjach – likwidacja gimnazjów 

nastąpi 31 sierpnia 2018. Uczniowie klas trzecich gimnazjalnych będą uczęszczać do struktur 

ośmioletniej szkoły podstawowej, jako oddziały gimnazjalne. 

Wprowadzenie reformy systemu oświaty jest również wyzwaniem dla samorządu. Gmina 

musi ponieść zwiększone nakłady finansowe na dostosowanie nowej sieci szkół – w Zbytowej 

oraz Wabienicach - szkoły podstawowe od roku 2017 stały się szkołami z 8 klasowymi. Wy-

maga to dostawania infrastruktury szkół do zwiększonej ilości dzieci oraz przeprowadzenia 

stosownych remontów. Wymagało to również zmian organizacyjnych w pracy kadry pedago-

gicznej. Dotyczy to przedmiotów takich jak fizyka, chemia oraz biologia. Nauczyciele specja-

liści uprawnieni do nauczania wymienionych przedmiotów z uwagi na wygaszenie gimna-

zjum zostali przesunięci do nauczania tych przedmiotów w szkołach podstawowych. Część 

nauczycieli Gimnazjum realizuje obowiązek pracy w kilku jednostkach. Wiąże się to z bra-

kiem wyspecjalizowanej kadry w przedmiotach, których nie było w programie nauczania w 

szkołach podstawowych. Chodzi np. Fizykę, chemię, geografię, biologię. 

 

 

Jednym z wyznaczników poziomu nauczania jest liczba uczniów, którzy nie otrzymali pro-

mocji do następnej klasy. 

Liczbę uczniów, którzy nie otrzymali promocji przedstawia poniższa tabela. 
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Rok Ilość uczniów – szkoły podstawowe bez 

promocji do następnej klasy 

2014 ( 2013/2014) 14 uczniów  2,52 % 

2015 ( 2014/2015) 4 uczniów   0,72% 

2016 ( 2015/2016) 11 uczniów  1,93 % 

2017 ( 2016/2017) 3 uczniów    0,58%  

 

Rok Ilość uczniów – gimnazjum bez promocji do 

następnej klasy 

2014 ( 2013/2014) 20 uczniów – 6,35% 

2015 ( 2014/2015) 21 uczniów – 7,25% 

2016 ( 2015/2016)  31 uczniów – 11,40% 

2017 ( 2016/2017) 7 uczniów – 2,80% 
 tabele ilość uczniów bez promocji szkoła podstawowe gimnazjum 2014 -2017 

Bardzo pozytywnym jest fakt nie przekroczenia w każdym z analizowanych okresów nieprze-

kroczenia 2% ogólnej liczby uczniów nieotrzymujących promocji w szkole podstawowej oraz 

12% w gimnazjum – największa liczba to rok szkolny 2015/2016. W pozostałych okresach 

liczba uczniów gimnazjum nie przekroczyła 7,3%. Odpowiednio przygotowana kadra peda-

gogiczna oraz baza dydaktyczna są gwarantem wysokiego poziomu nauczania.  

Placówki oświatowe na terenie gminy aktywnie rozwijają pozalekcyjne formy w dziedzinie 

sportu, kultury i rozwijania zainteresowań uczniów. 

- Koło sportowe, gimnastyka sportowa. 
- Koło artystyczne, plastyczne, muzyczne. 

- Pierwsza pomoc, 
- Koło turystyczne,  
- Wolontariat, 

- Koło Młodego Reportera, 
- Szkolne Koło Caritas, 

- Zajęcia z języka angielskiego, 
- Zajęcia matematyczne -matematyka projektowa, 

- Doradztwo zawodowe,  
- Koło historyczne. 

- Klub europejski, 
- Piłka nożna dziewcząt, 
- Koło przyrodnicze, 
- Koło polonistyczne, 
-  Surviwal, 

- SKS dla chłopców,  
- SKS dla dziewcząt, 
- Koło szachowe, 
- Gimnastyka sportowa, 
- Piłka siatkowa dziewcząt.  

To szerokie spektrum zajęć pozalekcyjnych umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań i 

poszerzanie wiedzy. Placówki oświatowej aktywnie uczestniczą w rożnego rodzaju kampa-
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niach i akcjach promujących zdrowy styl życia i zapobiegania powstawaniu uzależnień oraz 

zjawiska przemocy w grupach rówieśniczych. 

Jednym z problemów dotyczących oświaty jest zapewnienie odpowiedniej liczby w przed-

szkolu. Zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach uzależnione jest demografii, czyli ilości 

dzieci wieku trzech lat.  

Tabela poniżej obrazuje ilość dzieci w przedszkolu miejskim w Bierutowie w latach 2014 – 

2017 

Rok Ogólna liczba dzieci w przedszkolu 

2014 186 

2015 171 

2016 197 

2017 211 

 tabela ilość dzieci w przedszkolu 2014 - 2017 

Z analizy danych dotyczących ilości uczniów w placówkach oświatowych widać wyraźnie 

tendencje wzrostową. Jest to związane z wyżem demograficznym w rocznikach, które obecnie 

uczęszczają o szkół podstawowych. Z danych statystycznych i prognoz GUS wynika, że ten-

dencja zwiększonej liczby urodzin może utrzymać się kilka lat. Aktualnie obserwujemy nadal 

zwiększoną liczbę urodzin w stosunku do lat z początku poprzedniej dekady. 

Bardzo duży wzrost obserwujemy w ilości liczby dzieci w przedszkolach. Miejsca w przed-

szkolach zawsze były problemem samorządu. Na pewno w kolejnych latach będzie koniecz-

ność podejmowania działań przez władze gminy zmierzających do rozbudowy bazy przed-

szkolnej. Jest to problem społeczny mający wpływ na sytuację rodziców dzieci w wieku 

przedszkolnym. Brak zapewnienia opieki nad dzieckiem powoduje wielokrotnie ograniczenia 

w podjęciu zatrudnienia, co ma bezpośrednie przełożenie na sytuację ekonomiczną rodziny. 

Wiąże się to nie tylko zauważonym wzrostem zainteresowania ze strony rodziców ( opieku-

nów prawnych) opieką przedszkolną, ale również z koniecznością przyjęcia dzieci 3-4 letnich 

do przedszkola. Rodzic ma możliwość oddania dzieci do przedszkola, a organ prowadzący ma 

obowiązek przyjąć wszystkich chętnych. (Jest to nowy obowiązek samorządu). W związku z 

ty w szkołach podstawowych na terenie wiejskim zaistniała konieczność utworzenia dodat-

kowych oddziałów przedszkolnych. Spełniając w ten sposób wymóg ustawowy. 

Dobrze funkcjonująca baza oświatowa pełni również ważną rolę w procesie wychowania i 

kształtowania postaw dziecka. Pedagog i nauczyciel są w stanie zaobserwować ewentualne 

dysfunkcje osobowościowe i rozwojowe dziecka i podejmować wczesne działania zapobiega-
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jące pogłębianiu dysfunkcji w postawie i osobowości dziecka. Konieczną jest współpraca 

pracowników oświaty ze służbami społecznymi, psychologiem oraz służbą zdrowia. 

 

3.5.3. Bezpieczeństwo publiczne  

Analizując pojęcie bezpieczeństwa publicznego należy brać pod uwagę przede wszystkim 

opinię mieszkańców gminy. W ankietach dopowiadali na pytania czy czują się bezpiecznie i 

co ma wpływ na stan bezpieczeństwa na terenie gminy chodzi oczywiście o zagrożenia wyni-

kające z przestępczości.   

 

 ankieta poczucie bezpieczeństwa  

Wysokie poczucie bezpieczeństwa potwierdzają dane pozyskane z Komisariatu Policji w Bie-

rutowie dotycząc przestępczości oraz rodzaju przestępstw popełnionych na terenie gminy w 

latach 2014 - 2017. 

Kolejny wykres przedstawia przyczyny przestępczości, które wymienili ankietowani. 
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 ankieta przyczyny przestępczości 

 

Statystyka popełnionych przestępstw na ternie gminy Bierutów w latach 2014 – 2017 – dane z 

komisariatu policji w Bierutowie  

 

Rok 2014 2015 2016 2017 

Włamania 0 0 0 0 
Kradzież z włamaniem 20 23 10 7 

Rozbój/pobicie 1 1 3 1 
Napaść z użyciem niebezpiecznego narzędzia 0 0 0 0 

Zniszczenie mienia 8 10 6 4 
Zabójstwo 0 0 0 0 

Nieumyślne spowodowanie śmierci 0 0 0 0 
Posiadanie i produkcja środków odurzających 2 3 6 3 

Zdarzenia drogowe 40 50 60 59 
 dane Policji dotyczące przestępczości na terenie gminy 2014 - 2017 

Statystyka popełnionych przestępstw z danych policji potwierdza dane ankietowe. Większość 

przestępstw popełnionych na Tereni gminy w wymienionych latach to kradzieże z włama-

niem, które zostały popełnione przez sprawców będących pod wpływem alkoholu. 

  Z analizy danych wynika również, że gminę Bierutów można określić jako bezpieczną. W 

analizowanych latach nie popełniono najcięższych przestępstw zagrażających życiu i zdrowi 

mieszkańców. Włamania, kradzieże, zniszczenie mienia są oczywiście nagannie społecznie, 

ale ich ilość w stosunku do innych gmin nie jest za duża. 

Duża ilość zdarzeń drogowych wynika z faktu przebiegania przez gminę ruchliwej drogi wo-

jewódzkiej będącej również drogą tranzytową dla pojazdów ciężarowych. 
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Służby społeczne gminy Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Ro-

dzinie, Urząd Miejski i Rada Gminy, Placówki Oświatowe współpracują z Komisariatem Po-

licji w Bierutowie w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami i zjawiskiem 

przemocy w rodzinie. Funkcjonariusze Policji prowadza programy profilaktyczne w placów-

kach oświatowych i kampanie informacyjne na temat zagrożeń.  

W okresie realizacji strategii zakłada się dalszą współpracę wszystkich merytorycznych służb 

gminy mających w zadaniach profilaktykę społeczną z Policją w realizacji programów i pro-

jektów podnoszących poziom bezpieczeństwa publicznego. 

Urząd Miejski w Bierutowie realizując zadania poprawiające stan dróg na terenie gminy, 

zwiększanie i modernizację oświetlenia ulic miejsc publicznych na terenie gminy również 

przyczynia się do poprawy stanu bezpieczeństwa. 

 

 

3.5.4. Organizacje pozarządowe, jako zasób wspomagający rozwiązywanie problemów 

społecznych  

Społeczeństwo obywatelskie, ogólnie, obejmuje w Polsce dwa obszary: obywatelską aktyw-

ność grupową – przejawiającą się w działalności różnorakich wspólnot, przede wszystkim w 

działalności organizacji pozarządowych o charakterze obywatelskim, wspólnot lokalnych i 

samorządowych, a także nieformalnych grup i ruchów społecznych (wspólnot sąsiedzkich, 

subkulturowych itp.)  i indywidualną aktywność obywatelską obejmującą postawy i świado-

mość obywatelską Polaków. 

Samorząd Gminy Bierutów współpracuje z organizacjami przede wszystkim poprzez zlecanie 

realizacji zadań publicznych na podstawie otwartych konkursów ofert oraz a pośrednictwem 

Ośrodka Kultury i Sportu. Gminy przekazuje dotacje na realizację zadań publicznych z zakre-

su: sportu, turystyki i rekreacji, organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, działalno-

ści z zakresu kultury.   

Stowarzyszenia, fundacje działające na terenie gminy: 

1. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Bierutowskiej im. Romka Kazimierskiego 

2. Fundacja Dolina Dobrej Widawy – Lokalna Grupa Działania  

3. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bierutowskiej Europa-Przyszłość  

4. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Oleśnicy – Klub Honorowych Dawców 

Krwi – PCK Bierutów 

5. Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Bierutów 

6. Stowarzyszenie Bierutowska Grupa Biegowa 

7. Stowarzyszenie Bierutów 750 
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8. Ochotnicza Straż Pożarna w Bierutowie 

9. Ochotnicza Straż Pożarna w Posadowicach 

10. Ochotnicza Straż Pożarna w Zbytowej 

11. Ochotnicza Straż Pożarna w Solnikach Wielkich 

12. Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzesławiu 

13. Ochotnicza Straż Pożarna w Wabienicach 

14. Fundacja EKOPOTENCJAŁ PRZESTRZEŃ MOŻLIWOŚCI  

15. KS Widawa Bierutów 

 

 

Kluby sportowe i trwale działające formy działalności rekreacyjnej lub wypoczynkowej: 

1. Ludowy Zespół Sportowy – ,,Widawa” Bierutów 

2. Ludowy Zespół Sportowy – Solniki Małe 

3. Ludowy Zespół Sportowy – Zbytowa 

4. Uczniowski Klub Sportowy – Bierutów 

5. KS ISKRA Wabienice 

6. Bierutowska Grupa Biegowa 

  

  

Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie: 

 

 

Koła zainteresowań i zespoły artystyczne 

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bierutowie. 

2. Zespół Pieśni i Tańca ,,Mali Bierutowianie” 

3. Zespół Pieśni Ludowej Miasta i Gminy Bierutów 

4. Zespół Śpiewający „Zbytowianki” 

5. Dziecięco – Młodzieżowa Grupa Wokalna „Małe Solniczanki” 

 
Koła zainteresowań i zespoły artystyczne, z którymi współpracuje OKiS w Bierutowie 

6. Zespół Pieśni i Tańca ,,Bierutowianie BIS”. 

7. Zespół Śpiewający „Solniczanki” 

8. Zespół Śpiewający „ODOS” 

9. Zespół Śpiewający „DEESIS” 

10. Zespół Wokalno – Muzyczny „BIERMIXSTYLE” 

11. Chór Parafialny w Bierutowie 

 

 

 

Imprezy cykliczne organizowane i współorganizowane przez OKiS w Bierutowie: 

1. Przegląd Kolęd i Pastorałek 

2. Ferie zimowe 

3. Dzień Kobiet 

4. Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Laury Szczepaniak 

5. Otwarte Mistrzostwa Ziemi Bierutowskiej w Karate  
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6. Dzień Strażaka 

7. Dzień Dziecka 

8. Jarmark Bierutowski 

9. Wakacje w Mieście i Gminie Bierutów 

10. Dożynki wiejskie 

11. Dożynki Gminne 

12. Biała Niedziela 

13. Zawody Sportowo – Pożarnicze Jednostek OSP 

14. Inauguracje Roku Akademickiego BUTW 

15. Przegląd Pieśni Ludowej i Biesiadnej 

16. Zaduszki Dżemowe 

17. Obchody Rocznic Odzyskania Niepodległości 

18. Spotkania z Mikołajem 

19. Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej STOP UZALEŻNIENIOM 

20. Powitanie Nowego Roku 

 

Na terenie Gminy Bierutów działa 10 świetlic wiejskich, których instruktorzy OKiS w 

Bierutowie prowadzą zajęcia kulturalni – sportowo – rekreacyjne dla dzieci, młodzieży  

i dorosłych /Wabienice, Jemielna, Stronia, Gorzesław, Solniki Małe, Solniki Wielkie, Zawi-

dowice, Zbytowa, Karwiniec, Posadowice. 

 

 

 

W badaniu ankietowym mieszkańcy odpowiadali również na pytanie dotyczące  ak-

tywności mieszkańców w rożnych formach organizacji poza rządowych. 
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 ankieta uczestnictwo w działaniach organizacji poza rządowych 

 

 

Wyniki badania pokazują, że pomimo wyraźnego zwiększenia roli udziału organizacji poza 

rządowych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poziom zaangażowania mieszkań-

ców gminy w ich działalności jest nadal niewystarczający. Wynika to prawdopodobnie z cha-

rakterystyki gminy. Udział w działalności organizacji poza rządowych wymaga poświęcenia 

czasu na dojazd do np. siedziby organizacji. O ile w przypadku mieszkańców miasta nie stwa-

rza to większego problemu to w przypadku mieszkańca wsi oddalonej od miejsca działania 

organizacji stwarza już pewien problem. Dotyczy to szczególnie osób w wieku senioralnym. 

Udział tych osób w formach aktywności oferowanych przez organizacje i stowarzyszenia 

oznacza zapobieganie wykluczeniu społecznego. Gmina wspiera wszelkie formy aktywności 

członków organizacji i stowarzyszeń z uwzględnieniem obszarów wiejskich gminy. Działal-

ność świetlic wiejskich to nie tylko zapewnianie opieki i zajęć dla dzieci, ale również miejsca, 

w których swoją działalność mogą rozwijać zespoły ludowe i organizacje kultywujące trady-

cje regionu. 

Dużą rolę odgrywają stowarzyszania zapewniające zajęcia dzieciom i młodzieży. alternatyw-

ne formy spędzania czasu wolnego to po pierwsze propagowanie zdrowego stylu życia oraz 

bardzo dobra forma profilaktyki zapobiegania uzależnieniom od środków odurzających i co 

ma ostatnio bardzo ważne znaczenie od spędzania czasu przy komputerach poświęconego nie 

na pogłębianie wiedzy, ale gry i portale społecznościowe. 
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Ważnym celem będzie w okresie realizacji strategii zapewnianie organizacjom i stowarzysze-

niom odpowiednich warunków do wypełniania ich roli statutowych w tym zapewnianie od-

powiednich warunków lokalowych i ekonomicznych.   

 

 

 

4.Prognoza problemów społecznych  

Zmieniająca się sytuacja demograficzna na podstawie danych o liczbie ludności - w perspek-

tywie do roku 2028, będzie miała znaczenie podstawowe dla oceny prognozy problemów spo-

łecznych. Należy spodziewać się wzrostu liczby osób w wieku senioralnym i w związku z 

tym konieczność tworzenia nowych ośrodków - szczególnie z obszaru opieki adresowanych 

do tej grupy wiekowej oraz tworzenia stałych rozwiązań systemowych. W perspektywie roku 

2028 na podstawie prognoz demograficznych liczba osób w wieku senioralnym będzie syste-

matycznie wzrastała. Należy podejmować działania zarówno w obszarze opieki jak i aktywi-

zacji osób w wieku senioralnym. W zakresie opieki decydujące o możliwości jak najdłuższe-

go przebywania w dotychczasowym środowisku są rozwinięte usługi opiekuńcze, sieć ośrod-

ków wsparcia dziennego oraz dostosowana do potrzeb mieszkańców infrastruktura ochrony 

zdrowia (poradnie geriatryczne, rehabilitacyjne, oddziały szpitalne geriatryczne, psychia-

tryczne, internistyczne). Osoba, która z powodu stanu zdrowia, nie może przebywać w miej-

scu zamieszkania winna trafić do placówki całodobowej dostosowanej do jej indywidualnych 

potrzeb. Mając na uwadze wzrost liczby osób starszych w najbliższych latach należy zadbać o 

rozwój usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i tworzenie placówek typu kluby seniora. 

W obszarze aktywizacji należy zadbać o wyrównanie dostępu do usług społecznych, np. klu-

bów, placówek edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjno-sportowych. Działania lokalnych 

instytucji zajmujących się problematyką społeczną społecznych winny koncentrować się nie 

tylko na pomocy dla samych seniorów, ale także ich rodzin. Rozwijające się wraz w wydłuża-

jącym się życiem choroby otępienie, np. choroba Alzheimera, będą skutecznie ograniczały 

wydolność opiekuńczą rodzin. 

Wraz ze starzeniem się populacji wzrasta liczba osób niepełnosprawnych. Osoby niepełno-

sprawne są bardzo zróżnicowaną grupą, konieczna jest, zatem polityka, która będzie respek-

tować tę różnorodność. Szczególnej uwagi wymagają osoby o złożonych, wielorakich potrze-

bach uzależniających je od pomocy innych oraz ich rodziny. Niepełnosprawni są często go-

rzej wykształceni, co zdecydowanie utrudnia ich funkcjonowanie na rynku pracy. Rodziny 
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posiadające niepełnosprawne dzieci wymagają szczególnej uwagi, jeżeli chodzi o ich eduka-

cję i aktywny udział w społeczeństwie. Sporych wysiłków wymaga rehabilitacja społeczna i 

zawodowa osób chorych psychicznie, których systematycznie przybywa, oraz budowa dla tej 

grupy osób systemu wsparcia. 

Przy zakładanej do roku 2028 wzrastającej liczbie osób niepełnosprawnych należy zadbać 

o indywidualizację rozwoju dla osób pozostających w wieku aktywności zawodowej 

i zindywidualizowaną rehabilitację i opiekę dla niepełnosprawnych w wieku poprodukcyj-

nym. Wzrastająca systematycznie liczba osób niepełnosprawnych wymaga dostosowania mia-

sta do potrzeb tej grupy społecznej, co oznacza systematyczne diagnozowanie potrzeb tej gru-

py oraz inwentaryzację istniejących barier nie tylko architektonicznych, ale także mentalnych. 

System opieki nad dzieckiem pozbawionym właściwej opieki rodziców winien dalej roz-

wijać się zgodnie z potrzebami społecznymi, czyli m.in. proponować działania profilaktyczne 

i osłonowe dla rodzin niewydolnych wychowawczo, tak by jak najdłużej utrzymać dziecko w 

środowisku rodzinnym. W sytuacji, w której dziecko musi opuścić dom rodzinny, winno mu 

się zapewnić rodzinną opiekę zastępczą i nadal pracować z rodziną, by umożliwić dziecku 

powrót do niej. 

Kryzys rodziny przekładający się na upośledzenie jej funkcji wychowawczych winien 

zaktywizować system pomocy społecznej do aktywności szczególnie w rozwoju pracy socjal-

nej oraz asystentury rodzin. Wzmacnianie rodziny, wraz z rozwojem atrakcyjnych form spę-

dzania czasu wolnego adresowanych do dzieci i młodzieży, winno przełożyć się na ograni-

czenie rozwoju zachowań patologicznych jak np. nadużywania alkoholu, przestępstwa i zja-

wisko przemocy wśród młodzieży. 

Analizując kwestie przemocy w rodzinie, wydaje się, że o ile jej poziom nie będzie 

w najbliższych latach wzrastał, to wraz ze wzrostem świadomości społecznej, coraz więcej 

przypadków przemocy będzie ulegało ujawnieniu. W związku z powyższym instytucje samo-

rządu lokalnego muszą wykazać aktywność w przychodzeniu z pomocą zarówno ofiarom 

przemocy, jak i poprzez stosowne programy psychologiczne jej sprawcom. 

W najbliższych latach należy upowszechniać aktywne formy pomocy społecznej m.in. 

poprzez rozwój kontraktów socjalnych, jako instrumentów motywujących klientów do nieu-

stannego poszukiwania wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. W sytuacjach, w których osoby 

już znajdują się w stanie bezdomności, należy poprzez właściwie skonstruowane zaplecze 

infrastrukturalne minimalizować skutki tej sytuacji i poprzez właściwie realizowaną pracę 

socjalną i poradnictwo doprowadzić do usamodzielnienia, czyli wyjścia ze stanu bezdomno-

ści. Pozycja członków rodziny na rynku pracy silnie wpływa na sytuację finansową gospo-
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darstw domowych. W grupie osób, które nie pracowały, można zidentyfikować największy 

odsetek doświadczających biedy. Sytuacja danej osoby na rynku pracy jest uzależniona od 

poziomu wykształcenia, płci i wieku. Bardzo wyraźnie widać, że wraz ze wzrostem poziomu 

wykształcenia maleje zagrożenie ubóstwem. Na brak pracy narażone są przede wszystkim: 

− osoby o niższym poziomie wykształcenia, 

− kobiety, szczególnie te dłużej pozostające bez pracy, 

− młodzież wkraczająca na rynek pracy bez lub ze skromnym doświadczeniem zawodowym, 

− osoby, które przekroczyły 45-50 rok życia. 

W perspektywie do roku 2028 poziom zatrudnienia i stopa bezrobocia będą zależne od 

kondycji gospodarki krajowej i europejskiej. Wysiłki winny skoncentrować się w tym okresie 

na rozwoju form zatrudnienia, jakie stwarza ekonomia społeczna, i obecna dobra koniunktura 

gospodarcza w szczególności spółdzielczość socjalna, kluby i centra integracji społecznej. 

Rozbudowa tego typu infrastruktury winna przynieść dalsze ograniczenie skutków bezrobocia 

w grupach szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. 

Szeroka współpraca instytucji samorządowych i pozarządowych podnosi skuteczność 

funkcjonowania systemu działającego na rzecz rozwiązywania kwestii uzależnień. Obecność 

profilaktyki w szkołach, dobrze funkcjonującego lecznictwa odwykowego oraz wielu wyspe-

cjalizowanych organizacji pozarządowych i kościelnych stwarzają szansę na sukcesywne 

ograniczanie rozmiarów i dotkliwości problemów związanych z uzależnieniami. 

W perspektywie 2028 roku, o ile sama skala uzależnień może nie ulegać specjalnym 

zmianom, o tyle dzięki działalności informacyjnej i promocyjnej realizowanej przez samorząd 

lokalny i projekty ogólnokrajowe, należy założyć wzrost świadomości mieszkańców miasta 

w zakresie uzależnień. Obniżający się natomiast wiek inicjacji alkoholowej wśród dzieci i 

młodzieży sprawia, że grupa ta winna być objęta szczególnym oddziaływaniem profilaktycz-

nym i leczniczym. Sytuacja ta może skutkować zwiększonym zapotrzebowaniem na infra-

strukturę leczniczą i odwykową. W kontekście ww. działań ważne na najbliższe lata są nie 

tylko programy profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem nadużywania alkoholu, ale tak-

że narkotyków i nikotyny. 

5. Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w okresie od września 2017 do połowy stycznia 2018. Dla 

zobrazowania skali oddziaływania poszczególnych czynników na gminny system polityki 

społecznej przyjęto następującą skalę: 

3 - silne dodatnie oddziaływanie danego czynnika, 

2 - przeciętne dodatnie oddziaływanie danego czynnika, 
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1 - słabe dodatnie oddziaływanie danego czynnika, 

0 - brak oddziaływania danego czynnika, 

-1 - słabe ujemne oddziaływanie danego czynnika, 

-2 - przeciętne ujemne oddziaływanie danego czynnika, 

-3 - silne ujemne oddziaływanie danego czynnika. 

Kwestie społeczne pogrupowano wg kategorii właściwych dla analizy, oceniając odpo-

wiedź lokalnego systemu polityki społecznej na występujące potrzeby społeczne. Analizując 

wewnętrzne uwarunkowania oceniano w szczególności: 

− istniejącą infrastrukturę społeczną, 

− jakość realizowanych usług, 

− specjalizację kadr służb społecznych, 

− kondycję organizacji pozarządowych, 

− postawy beneficjentów systemu. 

Poddając analizie uwarunkowania zewnętrzne oceniano w szczególności: 

− ramy prawne funkcjonowania systemu polityki społecznej, 

− finansowanie systemu, 

− istniejące programy mające wpływ na samorząd lokalny, 

− współpracę z innymi podmiotami w rozwiązywaniu kwestii społecznych, 

− postawy społeczne wobec poszczególnych problemów. 

 

1. Wewnętrzne uwarunkowania strategiczne problemów społecznych 

Nazwa czynnika 

Siła oddziaływania czynnika 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Mocne 

strony 

Rozwijająca się asystentura i pomoc psychologiczna      x  

Zaangażowana kadra pomocy społecznej       x 

Budowanie wsparcia dla osób z 

niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami 

psychicznymi 

     x  

Programy aktywizujące dla seniorów       x 

Rozwinięta baza sportowa dla dzieci i młodzieży       x 

Działalność organizacji skupiające senirów i      x  
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Uniwersytetów III Wieku 

Utworzenie od roku 2019 Bierutowskiego Centrum 

Aktywności Seniorów 

     x  

Dobra współpraca z organizacjami samorządowymi      x  

Dobrze wyszkolona kadra służb społecznych       x 

Realizacja Projektu „Aktywni Bierutowianie””       x 

Realizacja programów zdrowotnych dla seniorów      x  

Wspieranie przez samorząd organizacji 

pozarządowych działających na rzecz dzieci, 

młodzieży i rodziny, osób niepełnosprawnych 

     x  

Słabe 

strony 

Starzejące się społeczeństwo x       

Wysokie koszty dla korzystających z usług 

opiekuńczych 

 x      

Brak wystarczającej liczby form rodzinnej pieczy 

zastępczej 

 x      

Długi czas oczekiwania na umieszczenie w DPS  x      

Wysokie koszty dla gminy w przypadku 

umieszczania osób w DPS 

 x      

Ograniczona liczba miejsc w przedszkolach  x      

Ubożenie osób starszych  x      

Coraz częstszy brak opieki w stosunku do osób 

starszych przez najbliższych członków rodziny 

 x      

Zbyt mała liczba miejsc w placówkach opiekuńczo 

leczniczych w pobliżu gminy dla osób chorych, 

samotnych, starszych 

 x      

Niedostateczna liczba mieszkań chronionych   x     

Ograniczone środki PFRON  x      

Słabo zmotywowany klient pomocy społecznej  x      
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Dziedziczenie ubóstwa przez korzystających z 

systemu pomocy społecznej 

 x      

 

 

2. Zewnętrzne uwarunkowania strategiczne problemów społecznych 

Nazwa czynnika 
Siła oddziaływania czynnika 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Szanse 

Wzrost znaczenia organizacji pozarządowych 

w realizacji zadań publicznych 

     x  

Środki finansowe z UE      x  

Realizacja rządowych programów na rzecz osób 

starszych i rodziny 

     x  

Stale dokształcająca się kadra służb społecznych 

również za sprawą środków z UE 

      x 

Nowe zawody w instytucjach pomocy społecznej, 

np. asystent rodziny, koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej 

     x  

Zapisy prawne ograniczające pobyt dzieci w pieczy 

zastępczej 

    x   

Udział w kampaniach społecznych      x  

Wzrost świadomości społecznej w zakresie 

potrzeby integracji osób niepełnosprawnych z 

otoczeniem 

     x  

Zagroże

nia 

Niski poziom finansowania nowych zadań 

nałożonych na samorządy 

 x      

Zbyt niski wskaźnik przyrostu naturalnego, 

emigracja i migracja mieszkańców, zjawisko 

kurczenia się miasta i wsi 

x       

Kryzys rodziny x       
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Uzależnienie młodzieży i przestępczość nieletnich  x      

Ograniczony budżet M-GOPS na finansowanie 

różnych form pomocy 

 x      

Brak kompleksowej polityki państwa w zakresie 

opieki nad osobami starszymi 

x       

Osłabienie więzi rodzinnych, wyjazdy za pracą poza 

gminę 

 x      

Niewystarczająca liczba miejsc pracy dla osób 

niepełnosprawnych 

 x      

 

 

3. Wewnętrzne uwarunkowania strategiczne w obszarze realizowanych usług 

społecznych 

Nazwa czynnika 
Siła oddziaływania czynnika 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Mocne 

strony 

Wysoki poziom kształcenia dzieci i młodzieży 

zapewniający rozwijanie zainteresowań 

     x  

Dostosowana do potrzeb uczniów, oferta zajęć 

dodatkowych 

     x  

Zagospodarowane place i miejsca zabaw, boiska 

przy przedszkolach, szkołach 

     x  

Sieć Internet dostępna we wszystkich szkołach        x 

Szeroki zakres współpracy między szkołami i 

placówkami oraz wieloma instytucjami 

wspierającymi działania dydaktyczne i 

opiekuńczo-wychowawcze szkoły 

     x  

Wysoki poziom kwalifikacji zawodowych - 

kierunkowych kadry pedagogicznej, ustawiczne 

doskonalenie zawodowe nauczycieli i 

dyrektorów szkół, wdrażanie innowacji 

     x  
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pedagogicznych 

Wsparcie edukacyjne nauczycieli szkół 

ogólnodostępnych realizujących edukację 

włączającą 

     x  

Dostępność do placówek opieki zdrowotnej     x   

Specjalistyczna kadra medyczna     x   

Dobra dostępność do lekarzy pierwszego 

kontaktu 

     x  

Programy zdrowotne realizowane przez 

samorząd 

     x  

Akcje propagujące aktywny i zdrowy styl życia 

uwzględniające potrzeby różnych grup 

społecznych 

     x  

Atrakcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne       x  

Wielofunkcyjność i różnorodność infrastruktury 

pozostającej w użytkowaniu instytucji kultury  
     x  

Bogata oferta instytucji kultury uwzględniająca 

potrzeby i oczekiwania różnych grup 

społecznych 

     x  

Działania podejmowane przez instytucje kultury 

na rzecz zwiększenia udziału bierutowskich 

rodzin w życiu kulturalnym 

     x  

Organizacje pozarządowe działające w sferze 

kultury na rzecz różnych grup społecznych 
      x 

Szeroki zakres usług świadczonych na rzecz 

bezrobotnych 

     x  

Słabe 

strony 

Ilość miejsc w przedszkolu nieadekwatna do 

potrzeb  

 x      

Niewystarczające zaspokojenie potrzeb w 

zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

także w zakresie współpracy z rodzicami 

  x     

Niskie wskaźniki zatrudnienia absolwentów x       

Zbyt małe zainteresowanie uczniów kształceniem  x      
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w zapotrzebowanych przez rynek pracy 

zawodach 

Niewielka liczba ofert pracy dla 

niepełnosprawnych absolwentów na chronionym 

lub otwartym rynku pracy 

x       

Brak nakładów na specjalistyczne środki 

dydaktyczne i nowoczesne pomoce techniczne 

wspomagające edukację niepełnosprawnych 

 x      

Ograniczony dostęp do lekarzy specjalistów i 

badań diagnostycznych (limity, długi czas 

oczekiwania) 

 x      

Niewystarczające finansowanie służby zdrowia  x      

Zbyt niskie nakłady budżetowe na zadania z 

zakresu sportu i wypoczynku 
x       

Niezaspokajająca potrzeb ilość programów 

rekreacji ruchowej dla osób starszych i 

niepełnosprawnych 

 x      

Zbyt niskie nakłady budżetowe na kulturę x       

Niedostosowanie części obiektów użytkowanych 

przez instytucje kultury do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

  x     

Brak perspektyw zatrudnienia osób z głębszą 

niepełnosprawnością 

x       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zewnętrzne uwarunkowania strategiczne w obszarze realizowanych usług 
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społecznych 

Nazwa czynnika 

Siła oddziaływania czynnika 

-

3 

-2 -1 0 1 2 3 

Szanse 

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych 

wspierających działalność placówek oświatowych 

i poprawiających infrastrukturę 

     x  

Rozwój technologii możliwości kształcenia (e-

learning) 

      x 

Promowanie działań zapobiegających 

dyskryminacji niepełnosprawnych dzieci, 

młodzieży i dorosłych w dostępie do wszystkich 

poziomów edukacji, począwszy od 

najwcześniejszych lat do wieku dorosłego 

     x  

Wsparcie szkół i placówek oświatowych przez 

instytucje realizujące programy pomocowe 

i działające na rzecz edukacji 

     x  

Rozszerzenie bazy zakładów leczniczych      x  

Pozyskiwanie środków unijnych na realizację 

programów zdrowotnych oraz udział w 

programach ministerialnych 

    x   

Propagowanie wśród mieszkańców gminy 

potrzeby zdrowego i aktywnego stylu życia 
     x  

Udział instytucji gminy w projektach 

realizowanych z wykorzystaniem środków UE 
     x  

Wzrost społecznej świadomości istnienia grup 

„społecznie naznaczonych”, jako w pełni 

uprawnionych do aktywnego udziału w życiu 

kulturalnym miasta 

    x   

Możliwość wpływania na procesy legislacyjne 

w ramach konsultacji 

    x   

Możliwość pozyskiwania dodatkowych środków 

na aktywizację zawodową bezrobotnych w 

     x  
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ramach projektów i programów finansowanych z 

Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Zawieranie porozumień z innymi podmiotami 

wspierającymi działania w obszarze polityki 

społecznej 

     x  

Emigracja absolwentów szkół do lepiej 

gospodarczo rozwiniętych ośrodków w kraju i 

zagranicą 

x       

Zmieniająca się struktura społeczna - malejąca 

liczba dzieci i młodzieży 

x       

Stereotypowe postrzeganie (m.in. przez uczniów i 

ich rodziców) szkół zawodowych, jako 

„gorszych” 

 x      

Niedoinwestowanie edukacji oraz 

niedoszacowanie wydatków na ten sektor 

 x      

Narastająca biurokracja dotycząca wszystkich 

aspektów funkcjonowania szkoły 

 x      

Bariery mentalne w postrzeganiu uczniów 

niepełnosprawnych 

  x     

Nieadekwatne do potrzeb społecznych kontrakty 

z Narodowym Funduszem Zdrowia 

 x      

Niestabilność systemowych rozwiązań 

organizacyjno-prawnych w ochronie zdrowia 

  x     

Zła sytuacja materialna niektórych grup 

społecznych ograniczająca dostęp do gminnej 

oferty w zakresie sportu i wypoczynku 

 x      

Zbyt niska społeczna świadomość znaczenia 

zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej 
x       

Wzrastająca liczba osób, dla których dostęp do 

oferty kulturalno-artystycznej jest utrudniony 

(pozostaje to w związku z ogólnym ubożeniem 

społeczeństwa oraz z sytuacją demograficzną 

 x      
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oraz stereotypowym postrzeganiem społecznym) 

Zbyt mała ilość programów ministerialnych, o 

zasięgu krajowym, których beneficjentami są 

określone grupy społeczne - brak ram 

systemowych oraz mechanizmów finansowania 

 x      

Brak stabilności przepisów prawa  x      

 

5. Wewnętrzne uwarunkowania strategiczne wykluczenia społecznego 

Nazwa czynnika 
Siła oddziaływania czynnika 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Mocne 

strony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobra współpraca między jednostką pomocy 

społecznej a szkołami, instytucjami kultury 

     x  

Pozyskiwanie środków funduszy unijnych na 

poprawę działań w zakresie pomocy społecznej, 

bezdomność oraz aktywizację bezrobotnych, 

możliwość korzystania z środków UE w ramach 

projektów systemowych) 

      x 

Rozwijanie umiejętności szukania pomocy 

w odpowiednich instytucjach i organizacjach 

pozarządowych (wieloletni program wydawanie 

żywności Banku Żywności, możliwość 

korzystania z środków UE w ramach projektów 

systemowych) 

     x  

Dobrze rozwinięty system aktywizacji zawodo-

wej osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

wspierający ich powrót na rynek pracy 

     x  

Wysoka, jakość usług świadczonych na rzecz 

bezrobotnych - pośrednictwo pracy i poradnictwo 

zawodowe 

     x  

Dobrze rozwinięty system wsparcia: 

− dla osób korzystających z pomocy społecznej 

(świadczenia pomocy społecznej, pomoc 

doraźna i długofalowa), 

     x  
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Słabe 

strony 

− dla rodzin doświadczających przemocy 

(Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 

Gminie Bierutów,  

− dla osób uzależnionych (Kluby Abstynenckie, 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych)  

Pozytywny odbiór świadczeń pomocy społecznej 

w wyniku badania satysfakcji klienta M-GOPS 

      x 

Pozytywny odbiór wsparcia oferowanego przez 

urząd pracy bezrobotnym i pracodawcom 

      x 

Ograniczony system wsparcia całodobowego dla 

bezdomnych osób z niepełnosprawnością wyma-

gających opieki 

x       

Niski poziom wykształcenia osób bezrobotnych   x     

Zbyt mała liczba mieszkań socjalnych oraz kwa-

terunkowych dla mieszkańców gminy spełniają-

cych wymogi wynikające z przepisów prawa 

 x      

Ograniczona baza lokalowa dla jednostek działa-

jących w sferze usług społecznych 

x       

Niskie środki finansowych dla instytucji prze-

ciwdziałania przemocy w rodzinie 

 x      

Bierna postawia klientów korzystających z usług 

społecznych, pasywność zachowań 

x       

Migracja osób młodych wykształconych miesz-

kańców gminy poza miejsce zamieszkania 

x       

 

6. Zewnętrzne uwarunkowania strategiczne wykluczenia społecznego 

Nazwa czynnika 
Siła oddziaływania czynnika 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Szanse 

Uczestnictwo w ministerialnych programach 

i projektach 

     x  

Uproszczenie przepisów prawnych     x   
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Angażowanie w ogólnopolskie kampanie spo-

łeczne, które podnoszą wrażliwość mieszkańców 

na problemy społeczne i wpływają na zmianę 

postaw społecznych (edukacja, aktywizowanie) 

     x  

Zwiększenie nakładów finansowych na system 

pomocy społecznej przez budżet państwa 

     x  

Możliwość pozyskiwania dodatkowych środków 

na aktywizację zawodową bezrobotnych w ra-

mach projektów i programów finansowanych z 

Funduszu Pracy oraz z EFS 

     x  

Współpraca z zewnętrznymi podmiotami 

w rozwiązywaniu kwestii społecznych (pozyski-

wanie nowych partnerów ze sfery przedsiębior-

ców, organizacji pozarządowych) z obszaru poza 

gminą 

     x  

Możliwość zatrudnienia mieszkańców gminy w 

ościennych gminach i powiatach w wyniku po-

prawy ich sytuacji na rynku pracy, bez koniecz-

ności zmiany miejsca zamieszkania 

      x 

Wykorzystywanie możliwości kształcenia kadr 

przez podmioty zewnętrzne 

      x 

Zagro

gro-

żenia 

Często zmieniające się przepisy prawa i wynika-

jąca z nich nadmierna biurokracja 

  x     

Finansowanie z budżetu gmin coraz większej 

ilości zadań z zakresu polityki społecznie 

x       

Wzrost liczby rodzin zadłużających się, tzw. w 

bankach i parabankach, a tym samym zwiększe-

nie ilości osób korzystających z pomocy społecz-

nej 

 x      

Zmiana struktury społeczeństwa z wyraźnym 

zwiększeniem się liczby osób starszych i ubogich 

przy równoczesnym wzroście emigracji liczby 

młodych oraz spadku liczby urodzin 

 x      
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Wyjazdy młodych osób poza gminę i za granicę 

w poszukiwaniu pracy, co niekorzystnie wpływa 

na rodzinę i dochody gminy 

 x      

 

 

7. Wewnętrzne uwarunkowania strategiczne bezpieczeństwa publicznego 

Nazwa czynnika 
Siła oddziaływania czynnika 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Mocne 

strony 

Stała analiza zagrożenia przestępczością 

i wykroczeniami 

      x 

Ścisła współpraca w zakresie zapewnienia bez-

pieczeństwa na terenie miasta i gminy podmiotów 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo  

      x 

Tworzenie i realizacja programów profilaktycz-

nych, które maja ograniczyć negatywne zjawiska 

(przestępczość, wykroczenia) 

      x 

Kontynuowanie kontroli lokali gastronomicznych, 

punktów sprzedaży alkoholu pod względem: po-

siadania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, speł-

nienia norm sanitarno-epidemiologicznych 

i budowlanych (konieczna dalsza współpraca po-

licji z administracją samorządową, Powiatową 

Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, PIH itp.) 

     x  

Prowadzenie szkoleń sprzedawców napojów al-

koholowych 

      x 

Przygotowanie i promowanie rozwiązań zwięk-

szających bezpieczeństwo przestrzeni publicz-

nych a zmniejszających anonimowość, takich jak: 

promowanie tzw. bezpiecznej architektury, oświe-

tlenie, oznakowania informacyjnego 

     x  

Wzrost zaufania społecznego do funkcjonariuszy 

publicznych 

      x 

Posiadanie dobrego rozpoznania policyjnego       x 
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Słabe 

strony 

Zbyt mała liczba funkcjonariuszy i pracowników 

zatrudnionych w sferze publicznej  

  x     

Ograniczone możliwości promocji programów 

profilaktycznych w zakresie poprawy bezpieczeń-

stwa i porządku publicznego 

  x     

Ograniczenia finansowe przy stosowaniu rozwią-

zań zwiększających bezpieczeństwo przestrzeni 

publicznej 

 x      

 

8. Zewnętrzne uwarunkowania strategiczne bezpieczeństwa publicznego 

Nazwa czynnika 
Siła oddziaływania czynnika 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Szanse 

Tworzenie i realizacja programów profilak-

tycznych, takich jak: 

− Narodowy Program Profilaktyki 

Rozwiązywania problemów 

alkoholowych, 

− Program Przeciwdziałania Narkomanii 

i Profilaktyki HIV i AIDS, 

− Krajowy Program Przeciwdziałania 

Narkomanii, 

− Krajowy Program Zwalczania 

i Zapobiegania Handlowi Ludźmi 

      x 

Organizowanie szkoleń dla sprzedawców 

punktów alkoholowych 

      x 

Edukacja na rzecz bezpieczeństwa wśród 

lokalnej społeczności oraz pogadanki dla 

dzieci i młodzieży 

      x 

Zagro-

żenia 

 

Brak współpracy ze strony społeczeństwa 

przy realizacji programów profilaktycz-

nych 

 x      

Akty wandalizmu ze strony społeczeństwa 

skierowane na urządzenia użyteczności 

  x     
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publicznej oraz mienia 

Obojętność społeczeństwa na występujące 

akty wandalizmu 

  x     

Brak pracy dającej satysfakcję i stabilizację 

życia powoduje zaangażowanie w działal-

ność przestępczą 

  x     

W związku z rozwojem infrastruktury tele-

informatycznej pojawiły się przestępstwa 

w sieci, takie jak cyberprzemoc, poprzez 

m.in. 

− prześladowanie, zastraszanie, nękanie, 

wyśmiewanie innych osób 

z wykorzystaniem internetu i narzędzi 

typu elektronicznego, takich jak SMS, 

− e-mail, witryny internetowe, fora 

dyskusyjne, 

− kradzieże i oszustwa internetowe 

 x      

 

 

 

 

 

 

 

9. Wewnętrzne uwarunkowania strategiczne współpracy z NGO 

Nazwa czynnika 
Siła oddziaływania czynnika 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Mocne 

strony 

Własna inicjatywa       x 

Mobilność i elastyczność     x   

Szybka adaptacja do zmieniających 

się warunków 
     x  

Umiejętność komunikacji i mediacji       x 

Korzystanie z pracy wolontariuszy      x  
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Specjalizacja organizacji      x  

Zakorzenienie w społeczności lokalnej      x  

Otwartość na zdobywanie wiedzy i nowych 

doświadczeń 
    x   

Transparentność misji      x  

Dobre rozpoznanie potrzeb środowiska       x 

Słabe 

strony 

Mało środków finansowych x       

Niski poziom wiedzy społeczeństwa na 

temat trzeciego sektora 
 x      

Brak możliwości zatrudnienia 

wystarczającej liczby ekspertów 
 x      

Słaba promocja   x      

Niewystarczająca wiedza - szczególnie 

w sprawach finansowych i 

administracyjnych 

 x      

Mało personelu, mała liczba 

zainteresowanych aktywnością społeczną 
 x      

Brak możliwości kształcenia kadry  x      

Braki lokalowe, wyposażeniowe itp. x       

Brak właściwej komunikacji  x      

Brak współpracy organizacji o różnym 

profilu działania 
 x      

Działania rutynowe  x      

 

 

 

10. Zewnętrzne uwarunkowania strategiczne współpracy z NGO 

Nazwa czynnika 
Siła oddziaływania czynnika 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Szanse 

Klauzule społeczne      x  

Kontraktowanie usług       x  

Ułatwienia prawne      x  
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Nowa perspektywa finansowania z fundu-

szy unijnych oraz z innych programów 

      x 

Partnerstwa z urzędami i biznesem      x  

Uaktywnienie obywatelskie       x 

Zrzeszanie się organizacji w celu oddzia-

ływania na decyzje lokalne poprzez lob-

bing i rzecznictwo 

    x   

Planowanie i dyskusja       x 

Wzrastająca rola organizacji i ich prestiż        x 

Wzrost zaangażowania się osób publicz-

nych i cieszących się ogólnym zaufaniem 

do działań organizacji 

     x  

Możliwość oddziaływania na lokalna spo-

łeczność 

     x  

Rzecznictwo interesów różnych grup spo-

łecznych 

 

    x   

Zagro

gro-

żenia 

Odpływ wykształconej kadry   x     

Trudności w świadczeniu stałych usług ze 

względu na niestabilność finansową 

 x      

Małe zainteresowanie III sektorem wśród 

młodych 

 x      

Niewystarczająca znajomość przepisów 

(np. dot. zakładania stowarzyszeń, 

księgowości NGO) 

 x      

Niekorzystne zmiany w ustawodawstwie; 

sprzeczność zapisów w ustawach 

  x     

Niestabilność finansowa  x       

Migracja krótko- i długoterminowa 

młodych ludzi 

x       

Trudności w zapewnieniu stałych źródeł 

finansowania 

 x      

Trudności w pozyskiwaniu sponsorów  x      
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6. Misja cel główny, cele i działania 

 

 

W misji, samorząd Miasta i Gminy Bierutów wskazuje na cztery najważniejsze priorytety, na 

których zamierza skoncentrować lokalną politykę społeczną. 

Rodzina, jako podstawowa organizacja i fundament społeczności, pełniąca istotne funk-

cje zarówno wobec swoich uczestników jak i otaczającej rzeczywistości społecznej, winna 

cieszyć się wsparciem w każdym obszarze jej funkcjonowania. W obliczu narastających za-

grożeń będących efektem negatywnych zjawisk demograficznych na szczególną wdzięczność 

i wsparcie zasługują rodziny wielodzietne. W trosce o dobro ogółu wspólnota lokalna wspo-

magać powinna i chronić przed ubóstwem rodziny zranione nieszczęściem choroby, niepełno-

sprawności, utratą źródeł utrzymania. Uznając, jako wartość trwałość rodziny, społeczność 

lokalna przyjąć musi obowiązek przeciwdziałania pojawiającym się dysfunkcjom zagrażają-

cym rodzinie, a także pomocy rodzinom niepełnym. System pomocy społecznej i system 

świadczeń rodzinnych musi być szczególnie wyczulony na sytuację materialną rodziny oraz 

pojawiającą się w nich przemoc, uzależnienia, problemy opiekuńczo-wychowawcze. 

Praca, determinująca rozwój kapitału społecznego, oznacza nie tylko konieczność roz-

wiązywania kwestii bezrobocia, minimalizację ubóstwa, dając podstawę bytu, ale także jest 

formą samorealizacji jednostki, kreatywnego wykorzystania jej zdolności, umiejętności 

i doświadczenia, służąc aktywizacji społeczności lokalnej. 

Integracja, zapewnia całej społeczności spójność, przeciwdziała ekskluzji społecznej 

prowadzącej do zupełnego zerwania naturalnych więzi we wspólnocie lokalnej. Przeciwdzia-

łanie powstawaniu enklaw biedy, aktywizowanie osób w wieku senioralnym, rehabilitacja 

społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością, winno być udziałem nie tylko instytucji 

miejskich, ale także współdziałających w tym obszarze organizacji pozarządowych. 

Partnerstwo, współdecydowanie o kierunkach rozwoju, zawiązywanie partnerstwo, po-

woływanie do funkcjonowania kolejnych podmiotów realizujących zadania polityki społecz-

nej, powinny w ciągu całego okresu programowania przynieść pożądane efekty. 
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Cel strategiczny nr 1. Zintegrowany system wsparcia rodziny i ograniczenie 

wykluczenia dzieci i młodzieży 

1.1. Wspieranie działań służących promowaniu wartości rodziny 

1.2. Wsparcie rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich podstawowych funkcji 

1.3. Wzmacnianie systemu sprzyjającego rozwojowi młodego pokolenia 

1.4. Rozwój zintegrowanego systemu zapobiegania uzależnieniom i przestępczości wśród 

dzieci i młodzieży 

1.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy 

 

Cel strategiczny nr 2. Aktywizacja i inkluzja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

1.6. Aktywne przeciwdziałanie bezrobociu 

1.7. Rozwój ekonomii społecznej i innych form na rzecz integracji społecznej 

1.8. Wsparcie i aktywizacja osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością i 

uzależnionych 

1.9. Rewitalizacja środowisk ulegających ekskluzji społecznej 

Cel strategiczny 3. Senior, osoba niepełnosprawna: aktywność i bezpieczeństwo socjalne 

1.10. Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie praw i uprawnień osób starszych 

niepełnosprawnych 

1.11. Zwiększenie dostępu osób starszych i niepełnosprawnych do opieki medycznej 

i rehabilitacji 

1.12. Inkluzja osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku lokalnym 

1.13. Rozwijanie zróżnicowanych form rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych 

1.14. Rozwijanie wsparcie i usług pielęgnacyjnych w środowisku 

Cel strategiczny 4. Partnerstwo na rzecz budowy kapitału społecznego 

1.15. Zwiększenie udziału i roli sektora niepublicznego oraz aktywności mieszkańców 

w realizacji zadań społecznych 

1.16. Partnerstwo z sektorem obywatelskim 

1.17. Profesjonalizacja służb społecznych 

 

Cel strategiczny nr 1. Zintegrowany system wsparcia rodziny i ograniczenie wykluczenia dzieci i 

młodzieży 

 

Cele operacyjne 

i kierunki działań 

Koordynator Partnerzy Termin 

realizacji 

Wskaźnik 
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1.1. Wspieranie działań służących promowaniu wartości rodziny; 

1.1.1. Edukacja 

społeczna na rzecz 

budowania 

pozytywnego wizerunku 

rodziny m.in. spotkania 

z przedstawicielami 

mieszkańców 

samorządu, 

nauczycielami, 

rodzicami 

M-GOPS Szkoły, Ośrodek 

Kultury i Sportu, 

organizacje 

pozarządowe  

Na bieżąco. Liczba 

zorganizowanych 

warsztatów 

i konferencji, 

kampanii  

Liczba imprez, 

festynów. 

Liczba osób 

uczestniczących. 

1.1.2. Rozwój projektu 

„Aktywni 

Bierutowianie” 

M-GOPS Organizacje 

pozarządowe i inne 

podmioty 

Na bieżąco. Liczba uczestników 

programu 

(beneficjentów 

i partnerów). 

 

1.1.3. Promowanie 

rozwoju sieci miejsc 

opieki nad dziećmi do 

lat trzech 

Urząd Miejski w 

Bierutowie 

Żłobek Miejski, M-

GOPS 

2019-2028 Liczba 

przedsięwzięć 

promujących 

opiekę. 

Liczba dzieci 

objętych opieką. 

 

 

1.1.4. Wzmocnienie 

roli rodziny w procesie 

wychowania dziecka 

poprzez promowanie 

elastycznego czasu 

pracy 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Oleśnicy, 

M-GOPS 

Pracodawcy, Urząd 

Miejski 

2018-2028 Liczba podmiotów 

stosujących 

elastyczny czas 

pracy 

1.1.5. Inicjowanie 

i wspieranie 

przedsięwzięć 

promujących 

przepływy 

międzypokoleniowe 

umożliwiające 

wspólne spędzanie 

czasu wolnego 

OKiS w Bierutowie M-GOPS Na bieżąco Liczba 

realizowanych 

projektów 

i programów. 

Liczba osób 

uczestniczących. 

1.2. Wsparcie rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich podstawowych funkcji 
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1.2.1. 

Aktualizowanie 

i realizacja Programu 

Wsparcia Rodziny  

M-GOPS Organizacje 

pozarządowe i inne 

podmioty wskazane 

w programie, 

placówki oświatowe 

Na bieżąco Ilość rodzin 

objętych 

działaniami w 

ramach programu 

1.2.2. Zwiększenie 

pomocy celowej dla 

rodzin z dziećmi 

poprzez zaspokajanie 

potrzeb bytowych 

dzieci i młodzieży 

(programy dożywiania 

i wsparcia rzeczowego, 

system stypendialny, 

organizacja 

wypoczynku letniego 

i zimowego dla 

wychowujących się 

w rodzinach o niskim 

statusie materialnym) 

M-GOPS Organizacje 

pozarządowe i inne 

podmioty, OKiS w 

Bierutowie 

Na bieżąco Liczba rodzin 

objętych pracą 

socjalną. 

Liczba 

realizowanych 

programów 

i projektów 

socjalnych. 

Liczba dzieci 

objętych programem 

stypendialnym. 

1.2.3. Zwiększenie 

dostępności 

różnorodnych form 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej dla 

dzieci i uczniów ze 

specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

 

M-GOPS Placówki edukacyjne Na bieżąco Liczba dzieci 

objętych zajęciami. 

Liczba form 

realizowanej 

pomocy. 

 

 

1.2.4. Organizowanie 

przedsięwzięć 

umożliwiających 

aktywne spędzanie 

czasu wolnego przez 

dzieci z rodzin 

w trudnej sytuacji 

materialnej 

Jednostki 

organizacyjne 

właściwe ds. sportu, 

rekreacji, kultury 

UM w Bierutowie 

M-GOPS Na bieżąco Liczba realizowanych 

projektów. 

Liczba dzieci 

uczestniczących  

w projektach. 

1.2.5. Rozwój sytemu Zespól Jednostki oświatowe, Na bieżąco Liczba osób i rodzin 
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interwencji kryzysowej 

wobec rodzin i dzieci 

Interdyscyplinarny, 

M-GOPS 

Komisja 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych, M-

GOPS, Policja, PCPR 

w Oleśnicy 

objętych interwencją 

kryzysową. 

Liczba osób objętych 

programami korek-

cyjno-edukacyjnymi 

dla sprawców prze-

mocy domowej. 

Liczba interwencji, 

porad psychologicz-

nych, skierowań na 

leczenie odwykowe 

1.2.6. Rozwój 

i podnoszenie, jakości 

usług świadczonych w 

sektorze pomocy 

społecznej, 

rehabilitacji 

M-GOPS, placówki 

służby zdrowia 

M-GOPS, PCPR w 

Oleśnicy, placówki 

służby zdrowia i 

podmioty świadczące 

usługi rehabilitacyjne 

Na bieżąco Liczba miejsc 

służących 

rehabilitacji liczba 

placówek służby 

zdrowia, 

Liczba realizowanych 

programów. 

Liczba szkoleń, 

którymi obejmuje się 

kadrę. 

1.3.Wzmacnianie systemu sprzyjającego rozwojowi młodego pokolenia  

1.3.1. Zwiększenie 

dostępności  

i jakości poradnictwa 

rodzinnego 

i pedagogiczno-

psychologicznego 

M-GOPS Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna, 

placówki edukacyjne, 

organizacje 

pozarządowe i inne 

podmioty 

Na bieżąco Liczba udzielonych 

porad 

psychologicznych 

i pedagogicznych 

Liczba dzieci 

przypadających na 

jednego 

pedagoga/psycholog

a. 

1.3.2. Objęcie opieką 

dziecka poza rodziną 

biologiczną - rozwój 

rodzinnej pieczy 

zastępczej 

M-GOPS   Organizator 

Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej – PCPR w 

Oleśnicy 

Na bieżąco Liczba 

przeszkolonych 

kandydatów na 

rodziców 

zastępczych 

Liczba rodzin 

zastępczych. 

Liczba dzieci 

umieszczonych 
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w rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

 

1.3.3. Zabezpieczenie 

w zasobach gminy 

mieszkań dla 

wychowanków 

opuszczających system 

opieki zastępczej, w 

tym organizacja 

mieszkań chronionych 

ZGK w Bierutowie, 

Urząd Miejski, M-

GOPS 

Organizator Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej – 

PCPR w Oleśnicy, M-

GOPS 

Na bieżąco Liczba 

wychowanków 

opuszczających 

system pieczy 

zastępczej. 

Liczba mieszkań 

przekazanych 

z zasobów 

komunalnych 

pełnoletnim 

wychowankom 

pieczy. 

Liczba mieszkań 

chronionych 

1.4. Rozwój zintegrowanego systemu zapobiegania uzależnieniom i przestępczości wśród dzieci i młodzieży 

1.4.1. Projektowanie 

i realizacja Gminnego 

Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

(w zakresie 

profilaktyki 

adresowanej do dzieci 

i młodzieży) 

Miejska Komisja  

Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

M-GOPS, Zespół 

Interdyscyplinarny 

Opracowany 

i realizowany 

w cyklu 

rocznym 

Wskaźniki przyjęte 

w programie 

1.4.2. Projektowanie 

i realizacja Gminnego 

Programu 

Przeciwdziałania 

Narkomanii 

i Profilaktyki 

HIV/AIDS (w zakresie 

profilaktyki 

adresowanej do dzieci 

i młodzieży) 

Wydział właściwy 

UM w Bierutowie, 

M-GOPS 

Organizacje 

pozarządowe i inne 

podmioty wskazane 

w programie, Policja 

Opracowywany 

w cyklu 

wieloletnim, 

realizacja 

coroczna 

Wskaźniki przyjęte 

w programie 

1.5.Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy 

1.5.1. Inicjowanie  Zespół M-GOPS, Policja, Na bieżąco Wysokość nakładu 
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i udział  

w kampaniach 

społecznych na rzecz 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

organizacje 

pozarządowe i inne 

podmioty 

plakatów, ulotek, 

informatorów. 

Liczba uczestników. 

Liczba kampanii. 

1.5.2. Realizacja 

Gminnego Programu 

Przeciwdziałania 

Przemocy  

w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania 

Przemocy 

w Rodzinie 

M-GOPS Opracowywany 

w cyklu 

wieloletnim – 

realizacja 

coroczna 

Wskaźniki przyjęte 

w programie 

1.5.3. 

Profesjonalizacja 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

poprzez szkolenia 

i zajęcia warsztatowe 

jego uczestników. 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania 

Przemocy 

w Rodzinie 

Jednostka 

organizacyjna 

właściwa ds. pomocy 

społecznej 

Na bieżąco Liczba szkoleń 

 

Cel strategiczny nr 2. Aktywizacja i inkluzja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

Cele operacyjne 

i kierunki działań 

Odpowiedzialny Partnerzy Termin realizacji Wskaźnik 

2.1. Aktywne przeciwdziałanie bezrobociu 

2.1.1.Zwiększenie 

korelacji systemu 

kształcenia zawo-

dowego 

z potrzebami rynku 

pracy 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Oleśnicy 

M-GOPS, podmioty 

gospodarcze 

Na bieżąco Liczba utworzo-

nych kierunków 

kształcenia 

2.1.2. Wspieranie 

samo zatrudnienia 

i tworzenia nowych 

miejsc pracy w 

sektorze małych 

przedsiębiorstw 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Oleśnicy 

M-GOPS, Podmioty 

gospodarcze 

Na bieżąco Liczba dotacji na 

rozpoczęcie dzia-

łalności gospodar-

czej. 

Liczba refundacji na 

doposaże-

nie/wyposażenie 

miejsc pracy (formy 
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subsydiowane) 

2.1.3. 

Dostosowanie 

i uelastycznienie 

oferty PUP do 

zmieniających się 

potrzeb na rynku 

pracy 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Oleśnicy 

M-GOPS, Podmioty 

gospodarcze 

Na bieżąco Liczba osób zakty-

wizowanych 

w ramach poszcze-

gólnych instrumen-

tów. Ranking za-

wodów deficyto-

wych 

i nadwyżkowych. 

Liczba osób obję-

tych projektami i 

programami, w tym 

programami spe-

cjalnymi. 

2.2. Rozwój ekonomii społecznej i innych form na rzecz integracji społecznej 

2.2.1. Działania 

podejmowane 

w celu mobilizowa-

nia klientów do 

poszukiwania za-

trudnienia 

i usamodzielniania 

się - rozwój syste-

mu kontraktów 

socjalnych i prac 

społecznie użytecz-

nych 

M-GOPS Powiatowy Urząd 

Pracy w Oleśnicy, 

Urząd Miejski w 

Bierutowie 

Na bieżąco Liczba zawartych 

kontraktów socjal-

nych. 

Liczba osób uczest-

niczących 

w pracach społecz-

nie użytecznych. 

2.2.2. Rozwój ak-

tywnych form po-

mocy i integracji 

społecznej - prowa-

dzenie Klubów 

Integracji Społecz-

nej oraz kierowanie 

do centrów integra-

cji społecznej 

M-GOPS Powiatowy Urząd 

Pracy w Oleśnicy 

Na bieżąco Liczba uczestników 

CIS/KIS 

2.2.3. Promowanie 

i wdrożenie klauzul 

Urząd Miejski w 

Bierutowie, M-

Podmioty realizują-

ce inwestycje 

Na bieżąco Liczba zamówień 

publicznych 
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społecznych 

w instytucjach sa-

morządowych 

GOPS uwzględniających 

klauzulę społeczną. 

2.2.4. Promowanie 

zatrudnienia, w tym: 

subsydiowanego, dla 

osób zagrożonych 

i wykluczonych 

społecznie - rozwój 

ekonomii społecznej 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Oleśnicy 

Podmioty gospo-

darcze, M-GOPS 

Na bieżąco Liczba podmiotów 

ekonomii społecz-

nej. 

Liczba osób obję-

tych zatrudnieniem  

subsydiowanym. 

2.2.5. Aktywizacja 

i integracja osób 

będących 

w szczególnej sytu-

acji na rynku pracy 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Oleśnicy 

M-GOPS, podmioty 

gospodarcze 

Na bieżąco Procentowy udział 

osób będących 

w szczególnej sytu-

acji na rynku pracy. 

Liczba osób bezro-

botnych objętych 

pośrednictwem 

pracy 

i poradnictwem 

zawodowym. 

2.3. Wsparcie i aktywizacja osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością oraz osób uzależnionych 

2.3.1. Realizacja 

programów aktywi-

zujących społecznie 

i zawodowo, (kur-

sów, szkoleń, 

warsztatów itd.) dla 

osób zagrożonych 

bezdomnością 

M-GOPS Organizacje poza-

rządowe i inne 

podmioty 

Na bieżąco Liczba programów 

aktywizujących 

i szkoleniowych. 

Liczba osób obję-

tych programami. 

Liczba szkoleń 

i prelekcji. 

2.3.2. Rozwój dzia-

łań osłonowych 

szczególnie 

w okresie jesienno-

zimowym 

M-GOPS Organizacje 

pozarządowe i inne 

podmioty 

prowadzące 

schroniska i 

noclegownie, 

jednostka 

organizacyjna UM 

właściwa ds. 

pomocy osobom 

z problemami 

Na bieżąco Liczba osób bez-

domnych objętych 

pomocą. 

Liczba osób bez-

domnych skierowa-

nych do DPS, ZOL, 

schronisk. 

Liczba indywidual-

nych programów 

wychodzenia 

z bezdomności. 
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uzależnień 

2.3.3. Realizacja 

Programu 

osłonowego na 

rzecz osób 

bezdomnych 

i zagrożonych 

bezdomnością na 

terenie gminy 

Bierutów 

M-GOPS ZGK, organizacje 

pozarządowe  

Opracowywany 

w cyklu wieloletnim, 

realizacja coroczna 

Liczba programów 

i projektów. 

Liczba osób usa-

modzielnionych 

2.3.4. Rozwój 

i systematyczna 

modernizacja zaso-

bu mieszkań socjal-

nych i komunalnych 

Wydział właściwy 

ds. komunalnych 

Urzędu Miejskiego 

ZGK Na bieżąco Liczba oddanych do 

użytku lokali so-

cjalnych. 

Liczba zmodernizo-

wanych lokali. 

2.3.5. Podejmowanie 

działań uprzedzają-

cych utratę lokalu 

mieszkalnego po-

przez działania od-

dłużeniowe (m.in. 

prace społecznie 

użyteczne, szkolenia 

w zakresie gospoda-

rowania budżetem 

domowym) 

M-GOPS ZGK, spółdzielnie 

mieszkaniowe, 

organizacje poza-

rządowe i inne 

podmioty 

Na bieżąc Liczba osób obję-

tych programem 

oddłużeniowym. 

Liczba osób obję-

tych szkoleniami. 

2.3.6. Realizacja 

działań wynikają-

cych z Gminnego 

Programu Profilak-

tyki 

i Rozwiązywania 

Problemów Alkoho-

lowych 

Gminna 

Komisja  Profilakty

ki i Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

M-GOPS, Organi-

zacje pozarządowe 

i podmioty wskaza-

ne w programie 

Opracowywany 

i realizowany 

w cyklu rocznym 

Zgodnie ze wskaź-

nikami przyjętymi 

w programie 

2.3.7. Projektowanie 

i realizacja Gminnego 

Programu Przeciw-

działania Narkomanii 

i Profilaktyki 

HIV/AIDS 

Gminna Komisja, 

M-GOPS 

Organizacje poza-

rządowe  

Opracowywany 

w cyklu wielolet-

nim, realizacja 

coroczna. 

Zgodnie ze wskaź-

nikami przyjętymi 

w programie 
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2.4.Rewitalizacja środowisk ulegających ekskluzji społecznej 

2.4.1. Budowa kapi-

tału społecznego w 

środowiskach za-

grożonych ubó-

stwem poprzez 

programy aktywno-

ści lokalnej 

 

M-GOPS  Organizacje poza-

rządowe  

i inne podmioty 

Na bieżąco Liczba realizowa-

nych PAL. 

Liczba osób obję-

tych PAL. 

2.4.2. Rozwój sieci 

animatorów 

w środowiskach 

lokalnych 

M-GOPS Organizacje poza-

rządowe 

Na bieżąco Liczba animatorów 

osiedlowych oraz 

streetworkerów. 

Liczba osób obję-

tych działaniami. 

 

 

Cel strategiczny nr 3: Seniorzy, osoby niepełnosprawne 

 

Cele operacyjne i 

kierunki działań 

Odpowiedzialny Partner Termin realizacji Wskaźnik 

3.1. Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie praw i uprawnień osób starszych i niepełnosprawnych 

3.1.1. Wdrażanie 

i realizacja Działań 

Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych  

M-GOPS PCPR w Oleśnicy, 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Oleśnicy, 

organizacje poza-

rządowe 

Na bieżąco Zgodnie z potrze-

bami 

3.1.2. 

Kształtowanie pozy-

tywnych postaw spo-

łecznych wobec osób 

starszych 

i niepełnosprawnych 

M-GOPS Organizacje poza-

rządowe i inne 

podmioty 

Na bieżąco Nakład ulotek, in-

formatorów. 

Liczba spotkań. 

szkoleń, warszta-

tów. 

Liczba realizowa-

nych projektów. 

3.2. Zwiększenie dostępu osób starszych i niepełnosprawnych do opieki medycznej i rehabilitacji 

3.2.1. Realizacja 

programów profi-

laktycznych zapo-

biegających po-

wstawaniu niepeł-

M-GOPS Organizacje poza-

rządowe, jednostki 

systemu ochrony 

zdrowia 

Na bieżąco Liczba zrealizowa-

nych programów 

profilaktycznych. 

Liczba osób, które 

wzięły w nich 
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nosprawności oraz 

poprawiających, 

jakość życia osób 

niepełnosprawnych 

udział. 

3.2.3. Utworzenie 

Klubu Seniora 

M-GOPS, Urząd 

Miejski 

Organizacje poza-

rządowe  

2019 - 2028 Liczba osób obję-

tych działaniami 

klubu 

3.3.Inkluzja osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku lokalnym 

3.3.1. Systematycz-

ny monitoring sytu-

acji osób starszych 

na terenie gminy. 

M-GOPS Organizacje poza-

rządowe i inne 

podmioty 

Organizacje poza-

rządowe 

Liczba przygotowa-

nych raportów i analiz 

oceniających sytuację 

i jakość życia senio-

rów. 

3.3.2. Systematycz-

ne działania na rzecz 

łamania barier ogra-

niczających pełne 

uczestnictwo osób 

starszych 

i niepełnosprawnych 

w społeczeństwie – 

likwidacja barier 

architektonicznych i 

technicznych w 

obiektach użytecz-

ności publicznej, 

placówkach oświa-

towych, służby 

zdrowia i miejscach 

zamieszkania osób 

niepełnosprawnych. 

M-GOPS UM w Bierutowie Organizacje poza-

rządowe 

Liczba zlikwidowa-

nych barier architek-

tonicznych. 

Liczba rozwiązań 

poprawiających ko-

munikację 

 z osobami 

niepełnosprawnych 

3.3.3. Zapewnienie 

osobom starszym 

i niepełnosprawnym 

ze szczególnym 

uwzględnieniem 

niepełnosprawnych 

uczniów dostępu do 

powszechnego ko-

rzystania ze środków 

M-GOPS Jednostki Oświato-

we, CARITAS 

Na bieżąco Liczba zakupio-

nych/dostosowanych 

pojazdów dla potrzeb 

osób niepełnospraw-

nych 

Liczba powstałych 

in-

nych/alternatywnych 

form transportu. 
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komunikacji oraz 

rozwijanie innych 

alternatywnych form 

transportu 

Liczba dostosowanych 

przejść dla pieszych do 

potrzeb osób niepełno-

sprawnych 

3.3.4. Zwiększenie 

uczestnictwa osób 

starszych, niepełno-

sprawnych w sporcie 

i działalności kultu-

ralnej  

M-GOPS OKiS w Bierutowie Na bieżąco. 

 

Liczba przedsięwzięć 

organizowanych dla 

osób starszych 

i niepełnosprawnych. 

Liczba osób, które 

wzięły udział 

w imprezie. 

3.3.6. Realizacja 

programów oraz 

prowadzenie działań 

integrujących 

ze środowiskiem 

osoby z obniżoną 

sprawnością intelek-

tualną. 

M-GOPS Jednostki oświato-

we, organizacje 

pozarządowe, CA-

RITAS 

Na bieżąco Liczba przeprowa-

dzonych inicjatyw 

integracyjnych.  

Liczba uczestników 

imprez. 

3.4. Rozwijanie zróżnicowanych form rehabilitacji, społecznej zawodowej i zatrudnienia osób niepełno-

sprawnych 

3.4.1. Rozwijanie 

systemu informacji o 

ofercie z zakresu reha-

bilitacji zawodowej, 

pomoc prawna i tech-

niczna w uzyskaniu 

dofinansowań z 

PFRON, środków 

budżetu państwa 

M-GOPS, Powia-

towy Urząd Pra-

cy w Oleśnicy 

PCPR w Oleśnicy, 

Organizacje poza-

rządowe 

Na bieżąco Liczba beneficjentów 

3.4.2. Realizowanie 

szkoleń i kursów dla 

osób niepełnospraw-

nych chcących pod-

nieść swoje kwalifika-

cje zawodowe lub 

chcących się przekwa-

lifikować zawodowo. 

M-GOPS, Powia-

towy Urząd Pra-

cy w Oleśnicy 

Podmioty gospo-

darcze, organizacje 

pozarządowe i inne 

podmioty 

Na bieżąco Liczba osób niepełno-

sprawnych objętych 

szkoleniami/kursami 

mającymi na celu 

podniesienie ich kwa-

lifikacji zawodowych. 

3.4.3. Promowanie 

i wspieranie praco-

M-GOPS, Powia-

towy Urząd Pra-

Podmioty gospo-

darcze, organizacje 

Na bieżąco Liczba no-

wych/dostosowanych 
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dawców w tworzeniu 

i przystosowaniu sta-

nowisk pracy dla osób 

niepełnosprawnych 

stosownie do potrzeb 

i możliwości 

cy w Oleśnicy pozarządowe i inne 

podmioty 

miejsc pracy do po-

trzeb osób niepełno-

sprawnych 

Liczba miejsc pracy 

utworzonych  

w systemie zatrudnie-

nia wspomaganego. 

3.4.5. Wspieranie osób 

niepełnosprawnych do 

podejmowania własnej 

działalności gospodar-

czej. 

Powiatowy 

Urząd Pracy 

w Oleśnicy, M-

GOPS 

Podmioty gospo-

darcze, organizacje 

pozarządowe, 

PFRON 

Na bieżąco Liczba osób niepełno-

sprawnych, którym 

udzielono poży-

czek/wsparcia finan-

sowego. 

Liczba osób niepełno-

sprawnych, które 

założyły własną dzia-

łalność gospodarczą  . 

 3.5.Rozwijanie wsparcia i usług pielęgnacyjnych w środowisku 

3.5.1. Rozwój 

i modernizacja 

placówek wsparcia 

dziennego osób 

starszych i niepeł-

nosprawnych – 

kluby seniora 

M-GOPS UM w Bierutowie, 

organizacje poza-

rządowe 

2019 - 2028 Liczba powsta-

łych/zmodernizowa

nych placówek. 

Liczba osób obję-

tych usługami. 

3.5.2. Rozwój usług 

wspomagających 

osoby starsze 

w miejscu zamiesz-

kania  

M-GOPS M-GOPS Na bieżąco Liczba osób korzy-

stających z usług 

3.5.3. Promowanie 

rodzinnych form 

wsparcia 

M-GOPS Organizacje poza-

rządowe i inne 

podmioty, PCPR w 

Oleśnicy 

Na bieżąco Liczba publikacji 

i przyjmowanych 

rozwiązań organiza-

cyjnych 

3.5.4. Systematycz-

ne podnoszenie, 

jakości usług opie-

kuńczych środowi-

skowych 

i instytucjonalnych 

M-GOPS Organizacje poza-

rządowe i inne 

podmioty 

Na bieżąco Liczba nowych 

rozwiązań. 

Liczba szkoleń dla 

osób świadczących 

usługi opiekuńcze. 
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3.5.5. Monitoring 

i rozwój usług pie-

lęgnacyjno-

opiekuńczych i 

specjalistycznych 

usług opiekuńczych 

– w ramach systemu 

ochrony zdrowia 

M-GOPS Jednostki ochrony 

zdrowia, organiza-

cje pozarządowe i 

inne podmioty 

Na bieżąco Liczba przygotowa-

nych raportów, 

informacji, ulotek. 

Liczba miejsc 

w placówkach/ 

zakładach. 

 

Cel strategiczny nr 4: Partnerstwo na rzecz budowy kapitału społecznego 

Cele operacyjne 

i kierunki działań 

Odpowiedzialny Partner Termin realizacji Wskaźnik 

4.1. Zwiększenie udziału i roli sektora niepublicznego oraz aktywności mieszkańców 

w realizacji zadań społecznych 

4.1.1. Wspieranie 

inicjatyw społecz-

nych podejmowa-

nych przez organi-

zacje pozarządowe 

na rzecz rozwiązy-

wania 

i zapobiegania pro-

blemom społecz-

nym 

 

M-GOPS Organizacje poza-

rządowe  

i inne podmioty. 

Na bieżąco Liczba udzielonych 

dotacji. 

Liczba NGO, które 

uzyskały wsparcie 

pozafinansowe. 

4.1.2. Rozwój po-

radnictwa zwiększa-

jącego samodziel-

ność obywatelską, 

w tym wspieranie 

działań na rzecz 

tworzenia aktyw-

nych środowisk 

lokalnych oraz 

wspieranie postaw 

obywatelskich 

i lokalnych inicja-

tyw obywatelskich 

(wzmocnienie iden-

M-GOPS, UM w 

Bierutowie 

Organizacje poza-

rządowe i inne 

podmioty 

Na bieżąco Liczba zrealizowa-

nych projektów 
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tyfikacji z miejscem 

zamieszkania 

i budowanie odpo-

wiedzialności) 

4.1.3.Stworzenie 

mechanizmów wza-

jemnego wspierania 

się samorządu 

i obywateli 

w podejmowaniu 

decyzji w obrębie 

polityki społecznej 

M-GOPS, UM w 

Bierutowie, Rada 

Miejska w Bieruto-

wie 

Organizacje poza-

rządowe i inne 

podmioty 

Na bieżąco Liczba przyjętych 

rozwiązań organiza-

cyjnych 

4.1.4. 

Wzmocnienie oraz 

rozwój dialogu 

i komunikacji spo-

łecznej z partnerami 

pozarządowymi 

i mieszkańcami 

M-GOPS, UM w 

Bierutowie, rada 

Miejska w Bieruto-

wie 

Organizacje poza-

rządowe i inne 

podmioty 

Na bieżąco Liczba dokumentów 

poddawanych kon-

sultacjom 

4.2. Partnerstwo z sektorem obywatelskim 

4.2.1. Zintensyfi-

kowanie współpra-

cy z partnerami 

pozarządowymi 

(powierzanie 

i wspieranie oraz 

koordynacja wspól-

nych działań). 

UM w Bierutowie, 

Rada Miejska w 

Bierutowie, M-

GOPS 

Organizacje poza-

rządowe i inne 

podmioty 

Na bieżąco Liczba przekazywa-

nych do realizacji 

zadań publicznych. 

Liczba wspólnie 

realizowanych dzia-

łań. 

4.2.2.Utworzenie 

stałych platform 

wymiany informacji 

i doświadczeń 

UM w Bierutowie, 

Rada Miejska, M-

GOPS 

Organizacje poza-

rządowe i inne 

podmioty 

Na bieżąco Liczba przyjętych 

rozwiązań organiza-

cyjnych. 

4.2.3.Wspieranie 

rozwoju sektora 

pozarządowego 

i wolontariatu 

UM w Bierutowie, 

M-GOPS 

Organizacje poza-

rządowe i inne 

podmioty 

Na bieżąco Liczba organizacji 

pozarządowych 

współpracujących 

z gminą. 

Liczba wolontariu-

szy. 

4.3. Profesjonalizacja służb społecznych 

4.3.1. Wzmocnienie M-GOPS, Powia- Organizacje poza- Na bieżąco Liczba zorganizowa-
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i rozwijanie umie-

jętności pracowni-

ków socjalnych 

działających na 

rzecz pełniejszej 

integracji społecz-

nej klientów pomo-

cy społecznej po-

przez systematycz-

ne ich dokształcanie 

towy Urząd Pracy w 

Oleśnicy 

rządowe i inne 

podmioty 

nych szkoleń. 

Liczba uczestników 

szkoleń. 

4.3.2. Badanie po-

ziomu satysfakcji 

odbiorcy zadań 

społecznych. 

M-GOPS Organizacje poza-

rządowe i inne 

podmioty 

Na bieżąco Liczba przeprowa-

dzonych badań.  

Liczba wniosków 

z badań wdrożonych 

do realizacji. 

4.3.3. Upowszech-

nianie informacji 

o aktualnej ofercie 

i formach świad-

czeń pomocowych 

M-GOPS Organizacje poza-

rządowe i inne 

podmioty 

Na bieżąco Nakład materiałów 

informacyjnych. 

Liczba informacji na 

stronie www. 

 

 

 

7. Zakończenie – ramy finansowe i monitoring 

 

 

Środki finansowe przeznaczone na realizację strategii będą ujmowane z uchwałach budżeto-

wych Rady Miejskiej w Bierutowie Bierutów. Źródłami finansowania Strategii będą: 

− środki finansowe z budżetu Gminy Bierutów, 

− środki finansowe z funduszy zewnętrznych, w tym rządowych, pozarządowych, 

programów celowych i funduszy unijnych. 

W procesie planowania strategicznego niezbędnym elementem jest monitorowanie, które 

pozwala stwierdzić, czy wyznaczone działania zmierzają w słusznym kierunku i przynoszą 

zakładane zmiany. Polega ono na systematycznym zbieraniu i analizowaniu informacji doty-

czących realizowanych bądź zrealizowanych już zadań, a jego celem jest zapewnienie zgod-

ności realizacji zapisów strategicznych z wcześniejszymi założeniami. Monitorowanie dostar-

cza również danych i informacji pozwalających na przeprowadzenie ewaluacji, która z kolei 

dotyczy oceny, jakości realizacji zapisów strategicznych w stosunku do wcześniejszych zało-
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żeń. Jej celem jest stałe ulepszanie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w 

oparci o zapisy strategiczne. 

Wdrażanie strategii monitorowane będzie na bieżąco przez realizatorów merytorycznych 

poszczególnych zadań. Informacja nt. realizacji strategii oraz osiągniętych efektów przygoto-

wywana będzie przez jednostkę właściwą ds. pomocy społecznej w formie raportów rocz-

nych.  

Raport roczny zawierać będzie również propozycje nowych rozwiązań bądź modyfikację 

dotychczasowych działań stosownie do zmieniających się potrzeb. 

8. Etapy realizacji 

Wrzesień – Grudzień 2017 Badania ankietowe, pozyskiwanie danych 

statycznych 

Grudzień 2017 – styczeń 2018 Opracowanie strategii 

Luty –Marzec 2018  Konsultacje, uchwalenie Strategii przez Radę 

Miejską w Bierutowie - realizacja 
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9. Spis wykresów i tabel 
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