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Wprowadzenie
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żmudź jest długookresowym
dokumentem programowym wyznaczającym podstawowe kierunki działania samorządu. Jest
początkiem nowego strategicznego myślenia o rozwiązywaniu problemów społecznych istniejących
w naszej gminie.
Strategia powstała z mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
2019r., poz. 1507 z późn. zm.), która zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 nakłada na Gminę obowiązek
„opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem

programów

pomocy

społecznej,

profilaktyki

i rozwiązywania

problemów

alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”.
W myśl art. 16 b w/w ustawy gmina i powiat opracowują strategię rozwiązywania
problemów społecznych, a samorząd województwa strategię w zakresie polityki społecznej.
Strategia zgodnie z w/w ustawą zawiera:
1. diagnozę sytuacji społecznej,
2.

prognozę zmian w zakresie objętym strategią,

3.

cele strategiczne projektowanych zmian,

4.

kierunki niezbędnych działań,

5.

sposób realizacji Strategii oraz jej ramy finansowe,

6.

wskaźniki realizacji działań.

Prace nad niniejszym dokumentem zostały zainicjowane przez władze gminy oraz Ośrodek
Pomocy Społecznej, ze względu na obowiązek ustawowy oraz zakończenie obowiązywania
poprzedniej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020.
Rozwiązywanie problemów społecznych jest jednym z kluczowych zadań, jakie stoją przed
administracją publiczną wszystkich szczebli. Kierunki realizacji podejmowanych działań mają
zmierzać do przeciwdziałania zjawiskom społecznie niepożądanym oraz negatywnym.
Celem działań ujętych w strategii ma być przede wszystkim przezwyciężanie trudnych
problemów społecznych poprzez dążenie do objęcia wsparciem określonych grup społecznych,
poszczególnych osób i rodzin tego wymagających, łagodzeniem skutków zaistniałych trudnych
problemów społecznych jak również usuwanie przyczyn i zapobieganie ich powstawaniu.
Przezwyciężanie

trudnych

problemów

społecznych

jest

procesem

wymagającym

zespolonych i skoordynowanych działań w oparciu o zaplanowaną, interdyscyplinarną
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i wieloaspektowa pracę zaangażowanych organizacji i instytucji publicznych należące do różnych
sektorów życia publicznego. Takie zaangażowanie jest jednym z elementów zintegrowanego
systemu pomocy społecznej, który ma charakter partnerski w stosunku do administracji,
szczególnie na poziomie lokalnym.
Działania, które będą podejmowane w dążeniu do zabezpieczenia potrzeb i rozwiązywania
problemów mieszkańców z gminy Żmudź będą realizowane poprzez:
1. profilaktykę, czyli zapobieganie powstawania niekorzystnych zjawisk,
2. zapewnienie wsparcia osobom potrzebującym,
3. programy mające na celu zminimalizowanie problemów społecznych
Niniejszy dokument składa się z sześciu zasadniczych części: wprowadzającej, rozdziału
dotyczącego

podstawy

prawnej

opracowania

strategii,

części

diagnostyczno-analitycznej

zawierającej charakterystykę gminy, w kolejnej znajduje się identyfikacja najważniejszych
problemów społecznych gminy Żmudź i jej zasobów. W części piątej zostały wskazane cele
strategiczne i podporządkowane im kierunki działań. W rozdziale szóstym zostały wskazane źródła
finansowania oraz czas realizacji. Rozdział siódmy prezentuje sposoby monitorowania Strategii.
Dokument wyznacza kluczowe kwestie społeczne, z którymi borykają się mieszkańcy
gminy i wytycza kierunki działań na rzecz łagodzenia i eliminowania zjawisk społecznie
niepożądanych.
Strategia została opracowana przez zespół złożony z pracowników Ośrodka Pomocy
Społecznej przy wsparciu innych osób i instytucji. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej
posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie rozwiązywania problemów społecznych oraz
opracowania i realizacji dokumentów strategicznych.
Prace nad dokumentem odbywały się w okresie obowiązywania stanu epidemii Covid-19,
co znacznie ograniczyło możliwości współpracy pomiędzy instytucjami, organizacji spotkań
roboczych, warsztatów oraz spotkań otwartych z mieszkańcami. W ramach działań angażujących
mieszkańców gminy została przeprowadzona ankieta dotycząca problemów społecznych w gminie,
w której wzięli udział mieszkańcy gminy.
Projekt strategii został poddany konsultacjom społecznym w dniach ………………2021 r.
poprzez zamieszczenie projektu dokumentu na stronie internetowej gminy. W toku konsultacji
społecznych wpłynęło …. uwag. Zespół roboczy dokonał analizy wszystkich uwag, a następnie ….
uwzględnił lub częściowo uwzględnił, a …. odrzucił ze względu na niezasadność lub
nieadekwatność.
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I Część diagnostyczno-analityczna
1.1 Metodyka prac nad diagnozą.
Diagnoza problemów społecznych występujących na obszarze Gminy Żmudź została
sporządzona w oparciu o analizę danych w ośmiu obszarach problemowych:
1. Wprowadzenie
2. Podstawy prawne
3. Charakterystyka Gminy Żmudź
4. Demografia
5. Edukacja i oświata
6. Ochrona zdrowia
7. Problemy społeczne
8. Prognoza zmian w zakresie objętym strategią.
9. Analiza SWOT
Diagnoza społeczna została przeprowadzona przez zespół złożony z pracowników Ośrodka Pomocy
Społecznej w Żmudzi, przy wsparciu innych instytucji i osób z terenu gminy. W ramach badania
zostały przeprowadzone badania dokumentów zastanych (desk research) oraz badanie ankietowe
wśród mieszkańców gminy. Podstawowym źródłem danych do przeprowadzonych analiz były
statystyki publiczne oraz informacje gromadzone przez różne instytucje.
Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na grupie 30 mieszkańców gminy Żmudź (18 kobiet,
12 mężczyzn), reprezentujących różne grupy wiekowe, zawodowe, z różnym poziomem
wykształcenia. Zestaw pytań w ramach ankiety dotyczył świadomości, postaw i ocen mieszkańców
dotyczących różnych obszarów rozwiązywania problemów społecznych przez gminę oraz na temat
skali występowania poszczególnych zjawisk.

1.2. Podstawy prawne
Niniejsza Strategia jako wieloletni dokument programowy, jest spójna z innymi programami
dziedzinowymi obowiązującymi na szczeblu gminnym oraz dokumentami strategicznymi na
poziomie regionalnym, krajowym i europejskim.
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
5
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3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
4. Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
7. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
8. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
10. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
11. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie kodeksu cywilnego
12. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
14. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020
15. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski wschodniej do roku 2020
16. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2020
17. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy Gminy
Żmudź na lata 2017 -2020

W latach 2014–2020 Polska była największym beneficjentem europejskiej polityki spójności,
koncentrując blisko 25% jej budżetu. Kluczowe znaczenie mają dokumenty nowej generacji
dotyczące polityki społeczno-gospodarczej i regionalnej:
1. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu;
2. Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie polityki UE i wolontariatu. Uznanie i propagowanie
wolontariatu transgranicznego w UE wydany w dniu 20 września 2011 r.;
3. Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe;
4. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa strategia rozwoju kraju, przyjęta przez
Radę Ministrów 5 lutego 2013 roku;
5. Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne
państwo z 25 września 2012 roku;
6. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie
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z 13 lipca 2010 roku;
7. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2030;
8. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego;
9. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020;
10. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.);
11. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej;
12. Program Rządowy Dostępność Plus 2018-2025;
13. Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030.

1.2.1 „Europa 2020”
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu to 10-letnia strategia Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i wzrostu
gospodarczego.
Zapoczątkowano ją w 2010 roku w celu stworzenia warunków dla inteligentnego
i zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Ustalono pięć głównych celów, które UE ma osiągnąć do 2020 roku. Obejmują one zatrudnienie; badania naukowe i rozwój; klimat i energię; edukację; integrację społeczną i walkę
z ubóstwem.
1. Zatrudnienie: 75% osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę.
2. Badania i rozwój: na inwestycje w badania i rozwój powinniśmy przeznaczać 3% PKB Unii.
3. Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii: należy ograniczyć emisje gazów
cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30%, jeśli warunki będą
sprzyjające), 20% energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczna
powinna wzrosnąć o 20%.
4. Edukacja; ograniczenie liczby uczniów przedwcześnie kończących edukację do poziomu poniżej
10%, co najmniej 40% osób w wieku 30-34 powinno mieć wykształcenie wyższe.
5. Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym – zmniejszenie liczby osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln.
Obecnie ponad jedna trzecia środków z budżetu UE przeznaczana jest na Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności. Fundusze
te pozwalają ukierunkować inwestycje tak, by były one wydajne, a także by przyczyniały się do
7
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inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Cele, na
jakie przeznaczane są środki finansowe UE, to:
- lepsze i liczniejsze miejsca pracy
- rozwój nowych technologii
- nowatorskie badania naukowe
- powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu
- inteligentna infrastruktura transportowa i energetyczna
- efektywne wykorzystywanie energii i odnawialne źródła energii
- rozwój przedsiębiorczości
- szkolenia i podnoszenie kwalifikacji.

1.2.2 Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie polityki UE i wolontariatu.
Wolontariat wg Komunikatu Komisji Europejskiej wydanego 20 września 2011 roku pozwala
stowarzyszeniom i poszczególnym osobom, w duchu solidarności, identyfikować się z potrzebami
i problemami ludzi, społeczeństw i środowiska oraz działać na rzecz ich rozwiązania. Działania
wolontariuszy prowadzone są często jako wsparcie dla organizacji non-profit bądź inicjatyw
obywatelskich. Wolontariat stanowi wsparcie podstawowych wartości – włączenia społecznego
i postawy obywatelskiej. Dlatego też Komisja Europejska podkreśla znaczenie wolontariatu:
- Wolontariat jest ważnym motorem tworzenia kapitału ludzkiego i społecznego, istotnym
czynnikiem integracji i wzrostu zatrudnienia oraz kluczowym elementem poprawy spójności
społecznej. Jest on bardzo widocznym wyrazem europejskiej postawy obywatelskiej – wolontariusze uczestniczą w kształtowaniu społeczeństwa i udzielaniu pomocy potrzebującym.
- Potencjał wolontariatu można rozwijać w ramach strategii wzrostu „Europa 2020”. Wolontariusze
są ważnym zasobem naszej gospodarki i społeczeństwa, ale nie można traktować ich jako
alternatywy dla zwykłych pracowników.
- Poprzez promowanie wolontariatu transgranicznego we współpracy z państwami członkowskimi
oraz poprzez unijne programy finansowania Unia przyczynia się do mobilności i międzykulturowego nabywania wiedzy przez swoich obywateli oraz do wzmacniania ich europejskiej tożsamości.
Zgodnie z Komunikatem KE wolontariat przyczynia się do realizacji strategii wzrostu „Europa
2020”, a w szczególności do osiągnięcia do 2020 r. docelowej stopy zatrudnienia w UE wynoszącej
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75%, ponieważ sprzyja nabywaniu nowych umiejętności i przystosowywaniu się do zmian na rynku
pracy.

1.2.3 Raport Polska 2030 Wyzwania rozwojowe
Dokument „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” wymienia 10 najważniejszych wyzwań, jakie
stoją przed Polską w najbliższych dwóch dziesięcioleciach: wzrost i konkurencyjność, sytuacja
demograficzna, wysoka aktywność zawodowa oraz adaptacyjność zasobów pracy, odpowiedni
potencjał infrastruktury, bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne, gospodarka oparta na wiedzy
oraz rozwój kapitału intelektualnego, solidarność i spójność regionalna, poprawa spójności
społecznej, sprawne państwo, wzrost kapitału społecznego. Dokument wymienia 5 kluczowych
czynników, które mogą zapewnić zrównoważony rozwój kraju: warunki dla szybkiego wzrostu
inwestycji, wzrost aktywności zawodowej i mobilności Polaków, rozwój produktywności
i innowacyjności, efektywna dyfuzja w wymiarze regionalnym i społecznym oraz wzmocnienie
kapitału społecznego i sprawności państwa.

1.2.4 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala
nowoczesności.
Głównym celem Strategii jest poprawa jakości życia Polaków mierzona zarówno wskaźnikami jakościowymi, jak i wartością oraz tempem wzrostu PKB w Polsce. Dokument kładzie nacisk na
jednoczesny rozwój w trzech strategicznych obszarach: konkurencyjności i innowacyjności
gospodarki, równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski oraz efektywności
i sprawności państwa. W Strategii wskazano 11 celów strategicznych, od których zależy rozwój
cywilizacyjny kraju oraz powiązane z nimi projekty do realizacji.
Przedstawianym trzem obszarom strategicznym podporządkowane są cele strategiczne oraz
kierunki interwencji w podziale tematycznym w sposób następujący:
W obszarze konkurencyjności i innowacyjności gospodarki: Innowacyjność gospodarki
i kreatywność indywidualna, Polska Cyfrowa, Kapitał Ludzki, Bezpieczeństwo Energetyczne
i Środowisko. W części dotyczącej Innowacyjności gospodarki i kreatywności indywidualnej
znajduje się Cel 3 - Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie
9
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konkurencyjności nauki, a w części dotyczącej Kapitału ludzkiego znajduje się Cel 6 - Rozwój
kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare state”.
W obszarze równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski: Rozwój regionalny,
Transport.
W obszarze efektywności i sprawności państwa: Kapitał Społeczny, Sprawne Państwo.
W części dotyczącej Kapitału społecznego znajduje się Cel 11 – wzrost społecznego kapitału
rozwoju.
Obszary strategiczne oraz kierunki interwencji przypisane do poszczególnych celów
strategicznych wzajemnie mogą się przenikać.

1.2.5 Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna
gospodarka, sprawne państwo
Strategia Rozwoju Kraju 2020 to główna strategia rozwojowa Polski do 2020 r., do
opracowania której podstawą prawną była ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Strategia proponuje podejście dwukierunkowe, polegające na usuwaniu barier
i słabości polskiej gospodarki oraz wykorzystaniu jej mocnych stron. Dokument Strategii wyznacza
trzy obszary, na których powinny zostać skoncentrowane fundusze na politykę rozwoju:
-konkurencyjna gospodarka,
-spójność społeczna i terytorialna,
-sprawne i efektywne państwo.
W omawianym dokumencie, w odpowiednich obszarach strategicznych swoje zapisy znalazły, m.in.
cele:
− Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności
obywatela,
− Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego,
− Cel III.1. Integracja społeczna,
− Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych.
Strategia Rozwoju Kraju jest częścią systemu zarządzania rozwojem kraju. Stanowi bazę dla 9
strategii zintegrowanych, które realizują założone w niej cele i uszczegóławiają ją; Strategia jest też
zgodna z unijną Strategią Europa 2020.
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1.2.6 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020. Regiony, miasta,
obszary wiejskie.
Najważniejszym celem Krajowej Strategii jest wykorzystanie specyficznych atutów
(tzw. potencjałów rozwojowych), które ma każdy obszar Polski, dla osiągnięcia celów rozwoju
kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego wyznacza cele polityki rozwoju regionalnego, w tym
wobec obszarów wiejskich i miejskich oraz definiuje ich relacje w odniesieniu do innych polityk
publicznych o wyraźnym terytorialnym ukierunkowaniu.
Celem strategicznym polityki regionalnej do 2020 roku, określonym w dokumencie Krajowej
Strategii, jest efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych oraz terytorialnych
potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności
w horyzoncie długookresowym.
Rozwinięciem celu strategicznego są trzy cele szczegółowe polityki regionalnej:
1.Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów.
2.Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na obszarach
problemowych.
3.Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych
ukierunkowanych terytorialnie.

1.2.7 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego do 2030 roku (SRKS 2030)
SRKS 2030 jest podstawowym dokumentem strategicznym zorientowanym na wykorzystanie
potencjału społeczeństwa obywatelskiego. SRKS 2030 jest jedną z dziewięciu strategii
zintegrowanych realizujących Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020
(z perspektywą do 2030 r.), rozwijając określone w niej postanowienia. Jej głównym celem jest
poprawa jakości życia społecznego i kulturalnego Polaków, poprzez wdrażanie działań w trzech
zasadniczych obszarach: Współdziałanie, Kultura oraz Kreatywność. SRKS 2030 wspiera realizację
celów i zobowiązań Polski na szczeblu międzynarodowym; poziomie unijnym, szczególnie
w kontekście priorytetów ujętych w dokumentach programowych UE (Europa 2020) oraz
na poziomie ONZ, głównie w kontekście celów zrównoważonego rozwoju ujętych w Agendzie
2030.

SRKS

2030

stanowi

kontynuację

i

aktualizację Strategii

Rozwoju

Kapitału

Społecznego 2020, obowiązującej w latach 2013-2020.SRKS 2030 opiera się na trzech obszarach
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tematycznych, dla których zostały sformułowane wyzwania znajdujące odzwierciedlenie
w czterech celach szczegółowych:
Cel 1. Zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne
Cel 2. Wzmacnianie roli kultury w budowaniu tożsamości i postaw obywatelskich
Cel 3. Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju przez sektory kultury i kreatywne

Do pełnej realizacji wszystkich celów niezbędne jest współdziałanie różnych podmiotów
aktywnych w sferze społecznej – podmiotów publicznych, organizacji społecznych, administracji
samorządowej czy podmiotów prywatnych.

1.2.8 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego
Głównym celem Strategii jest rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów
osób w taki sposób, by mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym
i ekonomicznym na wszystkich etapach życia. Poza celem głównym w Strategii Rozwoju Kapitału
Ludzkiego wyznaczono pięć celów szczegółowych:
1)wzrost zatrudnienia;
2)wydłużenie aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania osób starszych;
3) poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4)poprawa zdrowia obywateli oraz podniesienie efektywności opieki zdrowotnej;
5)podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli.
Realizacja celu głównego oraz celów szczegółowych Strategii odbywać się będzie poprzez
działania podejmowane na różnych etapach życia: od wczesnego dzieciństwa, poprzez edukację
szkolną, edukację na poziomie wyższym, okres aktywności zawodowej i rodzicielstwa, do starości.
Wysoka jakość kapitału ludzkiego ma znaczenie przy dokonywaniu życiowych wyborów, które
przekładają się na jakość życia obecnego i przyszłych pokoleń.
Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego w wersji z listopada 2019 r. jako cel główny
wskazuje wzrost kapitału ludzkiego i spójności społecznej w Polsce. Określa również następujące
cele szczegółowe:
1. Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli, w tym cyfrowych.
2. Poprawa zdrowia obywateli oraz systemu opieki zdrowotnej.
3. Wzrost i poprawa wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego na rynku pracy.
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4. Redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz poprawa dostępu do usług
świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne.
Biorąc pod uwagę zakres tematyczny powyższych celów szczegółowych, niniejsza Strategia
w największym stopniu będzie się wpisywania w realizację 4. Celu szczegółowego SRKL 2030.

1.2.9 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu
2020
Program zawiera kompleksowe działania nakierowane na trwałe zmniejszenie liczby osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Kluczowe kierunki działań to zmniejszenie
wykluczenia dzieci i młodzieży, stworzenie szansy na bezpieczne wejście na rynek pracy dla osób
młodych oraz ułatwienie im godzenia pracy zawodowej z zakładaniem rodziny, aktywna integracja
osób wykluczonych społecznie, wsparcie osób starszych oraz zapobieganie niepewności
mieszkaniowej.
Głównym celem programu jest trwałe zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym o 1,5 mln oraz wzrost spójności społecznej.
Cel ten będzie realizowany w oparciu o pięć celów operacyjnych.
1.Pierwszy cel operacyjny dotyczy usług służących aktywności i profilaktyce dla ograniczenia
wykluczenia dzieci i młodzieży. Celem jest zapewnienie rodzinom z dziećmi dostępu do wysokiej
jakości usług społecznych, co zwiększy szansę na aktywizację rodziców oraz umożliwi profilaktykę
zapobiegania ubóstwu.
2.Drugi cel dotyczy gwarancji dla przyszłości młodzieży – stworzenie szansy dla młodzieży
do

wejścia w rynek pracy i założenia rodziny. Zakłada on stworzenie systemu działań

edukacyjnych, społecznych i zawodowych umożliwiających przygotowanie się do wejścia na rynek
pracy, zdobycia niezbędnych kompetencji i umiejętności ułatwiających włączenie społeczne,
aktywność zawodową i rozwój rodziny.
3.Trzeci cel operacyjny dotyczy aktywności osób, zintegrowanej rodziny i odpowiedzialnego
lokalnego środowiska. Polega on na rozwoju systemu aktywnej integracji działającego na rzecz
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób, rodzin i środowisk zagrożonych
wykluczeniem, umożliwiającego łączenie ról społecznych, zawodowych i rodzinnych oraz udział
w społeczności lokalnej oparty na zasadzie partnerstwa publiczno-społecznego.
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4.Czwarty cel wiąże się z zapobieganiem niepewności mieszkaniowej poprzez zapewnienie dostępu
do niedrogich mieszkań na wynajem umożliwiających stabilność i aktywizację zawodową rodzin
oraz zapobieganie utracie mieszkania i bezdomności powodującej wykluczenie społeczne.
5.Piąty, ostatni cel obejmuje seniorów, by czuli się bezpieczni, aktywni i potrzebni. Polega on na
zapewnieniu osobom starszym, niepełnosprawnym, zależnym przyjaznych form opieki oraz na
aktywnym spędzaniu czasu i włączaniu się w życie publiczne i zawodowe.

1.2.10 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020
(z perspektywą do 2030 r.)
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest zgodna z zapisami Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) Cel szczegółowy II – Rozwój
społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony w Obszarze: Spójność społeczna.
Według zapisów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zrównoważony rozwój
społeczny i regionalny to harmonijny rozwój całego kraju, wrażliwy na terytorialną różnorodność
i jej atuty, a jednocześnie dbający o zapewnienie całemu społeczeństwu wysokiej jakości życia.
Efektywność działań rozwojowych jest uwarunkowana adekwatnym dostosowaniem ich zakresu
i mechanizmu wdrażania do specyfiki poszczególnych obszarów: indywidualnych potencjałów,
deficytów i wzajemnych zależności. Zakładane efekty działań rozwojowych podejmowanych w tym
obszarze to przede wszystkim nowe miejsca pracy dobrej jakości, przekładające się na wyższe
dochody mieszkańców i większą bazę dochodową samorządów.
Celami Strategii na rzecz... w obszarze Spójność społeczna są:
- Redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz poprawa dostępu do usług świadczonych
w odpowiedzi na wyzwania demograficzne.
- Wzrost i poprawa wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego na rynku pracy.

1.2.11 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do roku 2023.
Ekonomia społeczna i solidarna.
W dokumencie krajowym zidentyfikowano następujący cel główny:
Do roku 2023 podmioty ekonomii społecznej i solidarnej będą ważnym elementem aktywizacji
i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dostarczycielami usług
użyteczności publicznej i realizatorami zadań z zakresu rozwoju lokalnego.
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Zgodnie z zapisami Programu osiągnięcie celów Programu będzie możliwe dzięki realizacji
działań mieszczących się w ramach pięciu kluczowych priorytetów oraz dziewiętnastu kierunków
interwencji publicznej. Priorytety i kierunki zostały określone na podstawie analizy celów, które
mają realizować oraz na podstawie zidentyfikowanych potrzeb sektora ekonomii społecznej.
Cel operacyjny 1: Odpowiedzialna wspólnota – sposób realizacji tego celu zawiera Priorytet I,
w którym w warstwie merytorycznej główny akcent, w kontekście odpowiedzialnej wspólnoty,
położony jest na realizację usług prozatrudnieniowych i usług użyteczności publicznej jako
determinant rozwoju ekonomii społecznej; Priorytet III odnosi się do uwarunkowań w zakresie
tworzenia sieci współpracy oraz wspierania animacji lokalnej; Priorytet V określa miejsce i rolę
edukacji na rzecz rozwoju odpowiedzialnej wspólnoty. Cel operacyjny 2: Otoczenie – realizowany
jest za pomocą instrumentów, zadań i rekomendacji zawartych w Priorytetach II i III, dotyczących
tworzenia przyjaznego

otoczenia prawnego, organizacyjnego i finansowego (infrastrukturalne

oparcie dla rozwoju sektora ekonomii społecznej); Priorytet I, określa preferencje dla rozwoju
służące realizacji celu operacyjnego 2: Otoczenie. Cel operacyjny 3: Przywództwo – realizowany
jest za pomocą środków i propozycji rozwiązań systemowych zawartych w Priorytecie IV,
obejmujących kwestie koordynacji działań na poziomie krajowym i regionalnym, kwestie włączenia ekonomii społecznej w główny nurt polityk publicznych, problematykę wsparcia dla działań
sieciujących i rzeczniczych sektora ekonomii społecznej oraz mechanizmów opisanych
w Priorytecie III, w zakresie budowy sieci współpracy i w Priorytecie V, w zakresie
upowszechniania kompetencji. Cel operacyjny 4: Kompetencje – realizowany jest za pomocą
ustalonych kierunków działań zawartych w Priorytecie V, obejmujących kwestie świadomościowe,
edukacyjne i kompetencyjne na rzecz ekonomii społecznej. Wszystkie priorytety, działania
i konkretne kierunki interwencji zostały określone w taki sposób, aby można było precyzyjnie
określić zadania do wykonania oraz metodę ich oceny.

1.2.12 Program Rządowy Dostępność Plus 2018-2025
Program Dostępność Plus jest programem rządowym ukierunkowanym na zapewnienie
skoordynowanych, wieloaspektowych i systemowych działań w celu podniesienia jakości
i zapewnienia niezależności życia osób o szczególnych potrzebach, w tym osób starszych i osób
z trwałymi lub czasowymi trudnościami w zakresie mobilności lub percepcji. W programie
przewidziano do realizacji projekty ujęte w ramach 44 działań przypisanych do 8 obszarów
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interwencji: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność
i koordynacja. Realizowane projekty finansowane są z różnych źródeł: funduszy UE i EOG, ze
środków JST, Budżetu Państwa, funduszy celowych (PFRON) oraz ze środków prywatnych.
Realizacja założeń programu przewidziana jest na lata 2018-2025.

1.2.13 Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 20212030.
Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030 jest
dokumentem samorządu województwa ukierunkowanym na realizację polityki rozwoju
województwa w zakresie wspierania i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej
i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu1. Ma charakter dokumentu regionalnego. Taka relacja
pozwala na przygotowanie na poziomie gmin i powiatów wielu dokumentów strategicznych
i projektów, które umożliwiać będą aplikowanie przez podmioty społeczne i samorządowe o różne
formy wsparcia, w tym finansowe, na realizację lokalnych inicjatyw z zakresu włączenia
społecznego.
W wyniku tych prac zostały zdefiniowane dla Województwa Lubelskiego następujące obszary
strategiczne polityki społecznej:
1. Bezrobocie i bierność zawodowa. Ubóstwo i dziedziczenie biedy.
2. Starzejące się społeczeństwo.
3. Wsparcie dziecka i rodziny.
4. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami.
5. Zdrowie psychiczne.
6. Rozwój społeczności lokalnej.
7. Ekonomia społeczna i solidarna.
Celem głównym Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2021–2030
jest wspieranie działań i rozwój instytucji służących zabezpieczeniu podstawowych potrzeb
mieszkańców województwa lubelskiego, a także integracja społeczeństwa regionu poprzez
wzmocnienie aktywności mieszkańców i współdziałanie instytucji publicznych, gospodarczych
oraz organizacji pozarządowych.
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1.3. Charakterystyka Gminy Żmudź
Żmudź to gmina wiejska położona jest w południowo - wschodniej części powiatu chełmskiego
w województwie lubelskim. Położona jest na pograniczu regionów. Przeważająca cześć gminy leży
na terenie obniżenia Dubienki stanowiące część Polesia należącego do obszaru Europy Wschodniej.
Południową, niewielką część gminy obejmuje mezoregion Działy Grabowieckie należący do
Wyżyny Lubelskiej i Obszaru Europy Zachodniej. Tym samym gmina leży na pograniczu dwóch
wielkich jednostek fizyczno-geograficznych: Europy Wschodniej i Zachodniej. Jest to gmina
typowo rolnicza. Na jej terenie występują obszary o dużych walorach przyrodniczych. Jest to teren
równinny, o powierzchni ok. 950 km2 nachylony ku wschodowi, przez które przepływają rzeki
Krzywólka i Udal. Znajduje się tu 5 zbiorników retencyjnych. Powierzchnia tej jednostki
terytorialnej wynosi 144 km kwadratowe, które zamieszkuje 3, 2 tysiąca osób. Jest to gmina wiejska
złożona z 22 miejscowości, z których wyodrębniono 17 sołectw. Gęstość zaludnienia wynosi około
26 osób na km kwadratowy. Odległość od powiatu wynosi 20 km, od województwa lubelskiego
90 km. Podstawową gałęzią gospodarki na obszarze gminy jest rolnictwo. Rozwój rolnictwa
w dużym stopniu decyduje o poziomie społeczno-gospodarczym gminy.

Mapa nr 1 położenie gminy Żmudź na mapie województwa

źródło: Opracowanie własne na podstawie www. wikipedia. pl

Gmina Żmudź graniczy z sześcioma gminami: od południa z gminą Białopole, od wschodu
z gminami Dorohusk i Dubienka, od północy z gminą Kamień, od zachodu z gminami Wojsławice
i Leśniowice.
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Mapa nr 2 położenie
gminy Żmudź na mapie
powiatu

źródło: Opracowanie własne na podstawie www. zmudz.gmina.pl

Tabela nr 1: Wykaz sołectw na terenie Gminy Żmudź:
7. Leszczany

13.Syczów

8. Lipinki

14. Stanisławów

3. Dryszczów

9. Maziarnia

15.Wołkowiany

4. Klesztów

10. Pobołowice

16.Wólka Leszczańska

5. Kazimierówka

10. Roztoka

17. Żmudź

6. Ksawerów

12. Rudno

1. Annopol
2. 2. Bielin

1.4. Demografia
Znaczący wpływ na kształt polityki społecznej, zarówno w całym województwie lubelskim,
jak i w gminie Żmudź mają procesy demograficzne, do których przede wszystkim zaliczamy
przyrost naturalny i saldo migracji.
Kolejnym zjawiskiem, które ma ogromny wpływ na strukturę demograficzną mieszkańców
są migracje. Najczęściej są to migracje w poszukiwaniu pracy poza miejscem zamieszkania,
zarówno w kraju jak i za granicą. Ludzie osiedlają się na terenach, których perspektywy rozwojowe
18
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postrzegają z optymizmem, natomiast spontaniczna emigracja z danego terenu jest zawsze
sygnałem zagrożenia zapaścią rozwojową. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w kraju
coraz częściej jest ujemne oznacza to, że więcej osób kraj opuszcza niż do niego przybywa.
Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że sondaże wskazują na rosnące zainteresowanie wyjazdem
dobrze wykształconej młodzieży i wykwalifikowanych pracowników.
Na koniec 2019 roku gmina Żmudź miała 3 163 mieszkańców, w tym 1 597 kobiet, które
stanowiły 50,72% ogółu ludności.

Tabela nr 2: Mieszkańcy gminy ogółem
2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

3277

3223

3210

3163

Źródło: Dane Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Żmudź stan na 31.12.2019 r.

Tabela nr 3: Mieszkańcy gminy w tym kobiety 2016-2019
Rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

ogółem

1659

1634

1628

1597

wiek 0-17

327

317

319

301

wiek 18-59

937

917

902

887

wiek 60 lat i więcej

395

400

401

409

Źródło: Dane Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Żmudź stan na 31.12.2019 r.

Tabela nr 4: Mieszkańcy gminy w tym mężczyźni 2016-2019
Rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

ogółem

1618

1589

1582

1566

wiek 0-17 lat

297

279

288

282

wiek 18-59 lat

1026

1011

980

971

wiek 60 lat i więcej

295

299

314

313

Źródło: Dane Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Żmudź stan na 31.12.2019 r.

W latach 2016-2019 liczba osób zarówno w wieku produkcyjnym jak i poprodukcyjnym uległa
wahaniom. Dane szczegółowe przestawia poniższa tabela.
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Tabela nr 5: Struktura wiekowa ludności gminy w latach 2016-2019
Rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

624

596

613

583

18-59 lat (produkcyjny)

1963

1928

1882

1858

60 lat i więcej

690

699

715

722

0-17 lat
(przedprodukcyjny)

(poprodukcyjny)
Źródło: Dane Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Żmudź stan na 31.12.2019 r.

W analizowanym okresie liczba urodzeń w gminie Żmudź w 2017 roku była spadkowa natomiast
w 2018 roku rosła, a w 2019r. ponownie spadła. Liczba zgonów podobnie jak liczba urodzeń
w 2017 roku była spadkowa natomiast w 2018 roku rosła, a w 2019 r. jest wyraźny spadek.
Określony na podstawie przytoczonych danych przyrost naturalny w gminie Żmudź w 2016 roku
był ujemny i wyniósł -7, w kolejnych latach również był ujemny 2017 -5, 2018 -4, a w 2019 r.
spadek był największy na przełomie poddanych analizie lat i wynosił 24.

Tabela nr 6: Przyrost naturalny gminy Żmudź w latach 2016-2019
Rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

urodzenia

35

27

38

21

zgony

42

32

42

45

Zgony niemowląt

0

0

0

0

Przyrost naturalny

-7

-5

-4

-24

Źródło: Dane Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Żmudź stan na 31.12.2019 r.

Analiza powyższych tabeli wskazuje, tendencję spadkową liczby ludności w gminie Żmudź.
Z roku na rok liczba mieszkańców ulega zmniejszeniu dotyczy to zarówno mężczyzn jak i kobiet.
Analizując ludność gminy według płci należy stwierdzić, że od kilku lat występuje nieznaczna
przewaga liczby kobiet nad liczbą mężczyzn.
Strukturę wiekową mieszkańców gminy na przestrzeni lat 2016-2019 charakteryzuje wysoka
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liczba osób będących w wieku produkcyjnym. Stosunkowo niewielką część populacji stanowią
osoby w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym. Z ww. tabel wynika, że w najbliższej
przyszłości będzie następował wzrost osób w wieku poprodukcyjnym i zmniejszy się liczba osób
w wieku przedprodukcyjnym, przy ogólnej tendencji stopniowego zmniejszania się ilości
mieszkańców.
Odsetek ludności w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym oraz poprodukcyjnym)
przypadającej na 100 osób w wieku produkcyjnym określa wskaźnik obciążenia demograficznego.
Analiza tego wskaźnika może pomagać w ocenie wpływu sytuacji demograficznej na kondycję
gospodarki na danym obszarze. W 2019 roku wysokość wskaźnika w gminie Żmudź wyniosła 59,3.
W powiecie chełmskim wynosił 61,7, a w skali województwa lubelskiego aż 66,5. Z tego
porównania wynika, że obciążenie demograficzne w gminie Żmudź jest ciągle mniejsze niż na
obszarze całego powiatu i województwa. Analiza danych demograficznych wskazuje jednak na to,
że w kolejnych latach sytuacja będzie się pogarszała.
Tabela nr 7: Wskaźnik obciążenia demograficznego w roku 2019.
Jednostka samorządu terytorialnego

ludność w wieku nieprodukcyjnym na
100 osób w wieku produkcyjnym

gmina Żmudź

59,3

powiat chełmski

61,7

województwo lubelskie

66,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku danych Lokalnych GUS; stan na 31.12.2019 r.

1.5. Edukacja i oświata
W roku szkolnym 2015/2016-2017-2018/2019 w gminie Żmudź funkcjonowały następujące
placówki wychowania przedszkolnego i oświatowe:
1. Placówka wychowania przedszkolnego
2. Szkoła Podstawowa
3. Szkoła Gimnazjalna
Szczegółowe dane na temat liczby dzieci i uczniów uczęszczających do ww. placówek przedstawia
poniższa tabela:
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Tabela nr 8: Placówki wychowania przedszkolnego i oświatowe w gminie Żmudź w roku
szkolnym 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019
Placówka

2015/2016

Szkoła Gimnazjalna

Ogółem

2017/2018

2018/2019

Dziewczynki

Chłopcy

29

25

Dziewczynki

Chłopcy

90

87

Dziewczynki

Chłopcy

63

49

57

46

31

23

-

-

182

161

179

153

174

140

192

154

P placówka wychowania
przedszkolnego
Szkoła Podstawowa

2016/2017

Dziewczynki Chłopcy Dziewczynki Chłopcy Dziewczynki

41

33

45

33

88

Dziewczynki Chłopcy Dziewczynki Chłopcy Dziewczynki

81

74

98

84

104

Dziewczynki Chłopcy Dziewczynki Chłopcy Dziewczynki

Chłopcy

56
Chłopcy

98
Chłopcy

Źródło: Dane Szkoły Podstawowej stan na dzień 30.09.2019 r.

1.6. Ochrona zdrowia
Styl życia i zachowania zdrowotne wpływają w największym stopniu na stan zdrowia
ludności. Do czynników zagrażających zdrowiu należą przede wszystkim: mała aktywność fizyczna,
nieprawidłowości w sposobie żywienia, palenie tytoniu, nadmierne spożycie alkoholu, używanie
narkotyków, zły stan środowiska naturalnego, niewłaściwe warunki bezpieczeństwa pracy, wypadki
drogowe oraz brak powszechnej profilaktyki. Obserwując mieszkańców gminy Żmudź można
zauważyć wzrost świadomości dotyczącej zdrowego stylu życia. Coraz częściej lokalna
społeczność podejmuje aktywność ruchową podczas marszów nordic–walking, czy też aktywnego
spędzania czasu wolnego tj. jazda na rowerze lub na łyżworolkach, czy też treningi piłki nożnej.
Zadania służby zdrowia w gminie Żmudź realizuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„AMIMED” s.c.

Alina Mielniczuk Andrzej Mielniczuk, który zapewnia podstawowa opiekę

zdrowotną, opiekę lekarza rodzinnego. Ponadto prowadzony jest gabinet stomatologiczny.
W budynku funkcjonuje również apteka. Gmina charakteryzuje się niedostatecznym dostępem do
usług medycznych. W przypadku specjalistycznych porad lub zabiegów mieszkańcy muszą
korzystać z usług medycznych w większych ośrodkach miejskich: w Chełmie, w Zamościu bądź
w Lublinie. Poniższa tabela przedstawia liczbę osób korzystających z N.Z.O.Z. w latach
2016-2018.
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Tabela nr 9: Liczba osób korzystających z N.Z.O.Z.
Rok 2016

Rok2017

Rok 2018

Ogółem

13 154

13 130

13 011

Dzieci do 18 r.ż.

1 498

1 442

1 484

Wiek 19 r.ż- 64 r. ż

6 782

6 772

6 568

Wiek 65 i więcej

4 874

4 916

4 959

Źródło: Dane Ośrodka Zdrowia w Żmudzi stan na 31.12.2018 r.

1.7. Problemy społeczne
Diagnoza rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej oraz określenie planu działań
w dłuższej perspektywie są niezbędnymi warunkami efektywnej realizacji polityki społecznej
w gminie. Określenie misji oraz wyznaczenie celów strategicznych i działań w znaczący sposób
przyczynią się do rozwiązania wielu problemów społecznych występujących na terenie gminy
Żmudź.
Podstawę do realizacji trwałych wzorów interwencji społecznych, które mają przyczynić się
do poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy są zagrożeni
marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz dążenie do integracji społecznej stanowi niniejszy
dokument. Strategia jest dokumentem określającym działania w sferze polityki społecznej na lata
2020-2028. Ważnym jej elementem jest wyrównywanie szans społecznych mieszkańców gminy
Żmudź poprzez współpracę wszystkich instytucji realizujących politykę społeczną.
Gmina Żmudź jest regionem nisko uprzemysłowionym, w strukturze przestrzennej gminy
zarysowują się wsie stanowiące lokalne ośrodki usługowe oraz wsie całkowicie pozbawione usług.
Podstawową gałęzią gospodarki na obszarze gminy jest rolnictwo. Rozwój rolnictwa w dużym
stopniu decyduje o poziomie społeczno-gospodarczym gminy.
W zakres pomocy społecznej wchodzą zadania określone w ustawie o pomocy społecznej –
realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom
i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Instytucja ta wspiera osoby i rodziny
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie
w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Prawo do wsparcia udzielanego przez OPS mają osoby i rodziny, które spełniają określone
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warunki przedstawione w poszczególnych aktach prawnych. W odniesieniu do świadczeń z pomocy
społecznej jednym z nich jest kryterium dochodowe. W analizowanym okresie od 2016 r.
do 01.10.2018 r. kryterium to było ustalone na poziomie 634 zł miesięcznie w przypadku osoby
samotnie gospodarującej i 514 zł na osobę w rodzinie. Od 1 października 2018 r. kryteria
dochodowe dla świadczeń z pomocy społecznej wynoszą odpowiednio: 701 zł dla osoby samotnie
gospodarującej i 528 zł na osobę w rodzinie.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi w okresie od 2016 r. do 2019 r. przyznał wsparcie
i pomoc następującej liczbie rodzin.

Tabela nr 10: Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną
Dane

2016

2017

2018

2019

Liczba rodzin

132

131

133

127

Liczba osób w rodzinach

432

393

407

356

Liczba osób, którym przyznano decyzją

227

222

220

202

świadczenia

Z przeprowadzonej analizy osób objętych pomocą społeczną w okresie od 2016 r. do 2019 r.
wykazuje stały udział osób i rodzin w rzeczywistej liczbie objętych pomocą.
Analizując liczbę osób korzystających z poszczególnych rodzajów pomocy należy
stwierdzić, że najwięcej osób korzysta z dożywiania, zasiłków celowych oraz okresowych.
Najczęstszymi powodami kwalifikującymi do pomocy GOPS są ubóstwo, bezrobocie,
niepełnosprawność, długotrwała choroba.

Tabela nr 11: Najczęstsze powody przyznania pomocy w gminie Żmudź
Powód trudnej sytuacji
życiowej

Liczba rodzin, które korzystały ze świadczeń OPS
2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

Ubóstwo

74

73

73

64

Potrzeba ochrony macierzyństwa

20

21

21

22

Bezrobocie

62

66

66

57

Niepełnosprawność

33

33

33

33
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Długotrwała choroba

43

50

50

67

Alkoholizm/ narkomania

2

3

3

8

Bezradność w sprawach
opiekuńczo wychowawczych

14

8

8

8

Przemoc

0

1

1

0

Bezdomność

0

1

1

0

Trudność w przystosowaniu do

1

2

2

1

2

1

1

3

251

259

259

263

życia po zwolnieniu z Zakładu
karnego
Zdarzenia losowego
ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej stan na 31.12.2019 r.

Ze względu na niski poziom uprzemysłowienia w Gminie pojawia się ważny problem
społeczny ubóstwo i bezrobocie.
Przepisy ustawy o pomocy społecznej definiują przesłankę ubóstwa jako sytuację, gdy
dochód rodziny nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego.
Należy mieć na uwadze, iż dane dotyczące ubóstwa nie odzwierciedlają rzeczywistej
sytuacji rodzin. W praktyce często zdarzają się sytuacje, gdy rzeczywisty dochód osiągany jest
przez rodziny może znacznie się różnić od dochodu obliczonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy
społecznej.
W 2019 r. podobnie jak w latach poprzednich dominującym powodem korzystania ze
środków pomocy społecznej było ubóstwo. Z uwagi na utrzymujący się wciąż wysoki wskaźnik
bezrobocia niezbędne jest podejmowanie działań ukierunkowanych przede wszystkim na
zwiększenie szans w znalezieniu zatrudnienia przez osoby borykające się z problemem bezrobocia,
nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym. Poważnym powodem ubóstwa
w Gminie są również niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba. Ubóstwo jest zjawiskiem
bardzo negatywnym, które wyraźnie oddziałuje na jakość i poziom życia, a przez to na zadowolenie
społeczne. Można wyróżnić wiele przyczyn i rodzajów ubóstwa: dużą bierność, pasywność, która
pozwala na utrzymywanie się wyłącznie ze środków pomocy społecznej, bez refleksji o podjęciu
próby poprawy własnego losu. Warto podkreślić, że ze zjawiskiem bezrobocia oraz wspomnianą
25

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żmudź 2020-2028

postawą związane są często patologie społeczne takie jak alkoholizm, które bardzo często
występują również z ubóstwem.
Następną grupą osób korzystających z pomocy OPS stanowią osoby bezrobotne. Bezrobocie
wywołuje różne negatywne skutki społeczne w sferze ekonomicznej i psychospołecznej, powoduje
szybką degradację ekonomiczną osób i rodzin, potęguje biedę, rodzi ubóstwo, spada poziom życia
rodzin. Długotrwałe bezrobocie dotyka coraz częściej młodych ludzi, kończących szkoły, które
decydują się na migrację w poszukiwaniu pracy. Osoby pozostające długotrwale bez zatrudnienia
są zagrożone biedą i marginalizacją społeczna stają się wieloletnimi świadczeniobiorcami pomocy
społecznej. Spadek liczby osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w stosunku do
spadku ogólnej liczby osób bezrobotnych może być podyktowany faktem, iż zazwyczaj są to osoby
o niższych kwalifikacjach zawodowych, dlatego też spadek osób korzystających z pomocy
społecznej z tytułu bezrobocia nastąpi po wysyceniu się rynku przez osoby lepiej przygotowane do
podjęcia zatrudnienia.
Kolejną grupą osób korzystających ze środków pomocy społecznej stanowią osoby
niepełnosprawne oraz długotrwale lub ciężko chore.
Osoby niepełnosprawne to osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub
orzeczenie o niepełnosprawności – w przypadku osób poniżej 16 r.ż.) wydane przez Zespół ds.
Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, lekarza orzecznika ZUS lub KRUS.
Osoby niepełnosprawne napotykają liczne przeszkody związane z samodzielnym funkcjonowaniem.
Są to problemy spotykane w życiu codziennym, rodzinie, pracy, urzędach, przybierające często
postać barier architektonicznych, psychicznych, materialnych, prawnych czy społecznych. Często
od stopnia niepełnosprawności zależy, czy osoba niepełnosprawna osiągnie odpowiednie
wykształcenie, uzyska zatrudnienie, zapewni sobie materialne warunki do życia, dostęp do
infrastruktury medycznej i rehabilitacji, do systemu edukacji i kultury.
Poza w/w utrudnieniami osoby niepełnosprawne zmagają się w nadal funkcjonującymi
w społeczeństwie barierami świadomościowymi w postaci bierności, niezrozumienia, niechęci
i niewiedzy wobec nich samych. Na podobne problemy napotykają osoby długotrwale lub ciężko
chore, które w okresie choroby mają ograniczone możliwości wypełniania swoich ról społecznych,
a nawet rodzinnych.
Problem niepełnosprawności oraz długotrwałej lub ciężkiej choroby staje się kluczowym
problemem społecznym nie tylko na poziomie lokalnym tj. gminnym, lecz także ogólnokrajowym.
Bez wątpienia wpływ na skalę omawianego problemu ma starzenie się społeczeństwa.
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Charakterystyczną cechą tego problemu, w odróżnieniu od innych jest fakt, iż nie ma działań
ograniczających jego występowanie jak ma to miejsce np. w przypadku ubóstwa, bezrobocia,
alkoholizmu.
Wychodząc naprzeciw istniejącemu problemowi planuje się utworzenie Centra opiekuńczo –
mieszkalnego dla niepełnosprawnych i długotrwale chorych mieszkańców gminy. Centra będą
ośrodkiem wsparcia świadczącym usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dorosłym
osobom niepełnosprawnym realizowane w ramach pobytu dziennego jak i całodobowego.
Powstanie Centra będzie miało na celu wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu
umiarkowanym i znacznym poprzez:
1) stworzenie warunków do niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę
ich możliwości i potrzeb;
2) poprawę jakości życia w środowisku lokalnym;
3) włączenie do życia w społeczności lokalnej;
4) odciążenie faktycznych opiekunów osób niepełnosprawnych;
5) zapewnienie opieki i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości osób, wynikających z ich
wieku i stanu zdrowia.
Z usług centra opiekuńczo – mieszkalnego będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne
legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, które
nie korzystają z form wsparcia w innych ośrodkach.
Główne działania zogniskowane wobec osób niepełnosprawnych lub dotkniętych chorobą
opierają się o pomoc w formie pieniężnej, świadczeń w naturze jak i pomocy środowiskowej.
Do świadczeń pieniężnych realizowanych przez gminę zaliczyć można między innymi:
1) zasiłek stały – z tytułu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy z tytułu wieku;
2) zasiłek pielęgnacyjny – przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków
wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Poza wsparciem finansowym skierowanym bezpośrednio do osób niepełnosprawnych
realizowana jest także pomoc finansowa wypłacana w związku ze świadczeniem opieki nad
niepełnosprawnym członkiem rodziny, do tego rodzaju świadczeń zaliczyć można:
- świadczenie pielęgnacyjne;
- specjalny zasiłek opiekuńczy;
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- zasiłek dla opiekuna.
Długotrwała i ciężka choroba była jedną z głównych przyczyn korzystania z pomocy Ośrodka
Pomocy Społecznej. Problem ten często dotyka osoby w wieku poprodukcyjnym. Z całą pewnością
można stwierdzić, że zapotrzebowanie na pomoc usługową, nadzorującą oraz ciągłą i kompleksową
w tym instytucjonalną wobec ludzi starszych będzie nieuchronnie rosnąć. Zmiany wynikające
ze starzenia się ludności dotyczą nie tylko społeczeństwa, ale także gospodarki i środowiska.
Sposoby funkcjonowania starzejących się społeczeństw nie mogą być takie same jak społeczeństw
młodych.
Dużym problemem na terenie gminy Żmudź jest bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych.
Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych przez gminę wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Bezradność wiąże się z brakiem umiejętności zaspokajania niezbędnych potrzeb swoich i swoich
najbliższych. W przypadku spraw opiekuńczo – wychowawczych pojęcie to związane jest
z procesem wychowywania dziecka i obejmuje kwestie dotyczące zapewnienia dziecku
niezbędnych warunków bytowych, a w szczególności procesów wychowawczych. Rolą rodziny jest
zapewnienie dziecku opieki, gdyż z racji wieku nie jest ono w stanie samodzielnie sobie jej
zapewnić oraz jego wychowanie w celu przygotowania dziecka do życia w społeczeństwie. Rodzina
jednak nie zawsze prawidłowo wykonuje powyższe zadania, przepisy ustawy o pomocy społecznej
wskazują zwłaszcza na rodziny niepełne i wielodzietne. Rolą rodziny jest zapewnienie dziecku
opieki, gdyż z racji wieku nie jest ono w stanie samodzielnie sobie jej zapewnić oraz jego
wychowanie w celu przygotowania dziecka do życia w społeczeństwie.
Praca z rodzinami jest procesem złożonym i długotrwałym. Efekty pracy z rodzinami
w przeważającym stopniu zależą od aktywności rodzin, otwarcia na otrzymywane wsparcie, chęci
wprowadzenia w swoim życiu zmian.
Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych jak również w prowadzeniu gospodarstwa domowego Gmina Żmudź realizuje
podejmując działania polegające na zapobieganiu postawania sytuacji kryzysowych wymagających
interwencji oraz rozwiązywanie już istniejących, w szczególności poprzez:
1) systematyczne monitorowanie rodzin zagrożonych kryzysem przez pracowników socjalnych,
asystenta rodziny, nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz przedstawicieli innych zawodów
kontaktujących się z rodziną, w tym lekarzy i pielęgniarek świadczących usługi medyczne
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mieszkańcom, psychologów i pedagogów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych
specjalności,
2) zapewnienie poradnictwa specjalistycznego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
3) zatrudnienie asystenta rodziny w celu aktywnego wsparcia rodziny wychowującej dzieci
poprzez:
a) zapobieganie sytuacjom oddzielenia dzieci od rodziny,
b) pomoc w odzyskaniu dzieci przez rodziców,
c) pomoc w przywracaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych ról w rodzinie,
d) współpraca z instytucjami sprawującymi pieczę nad rodziną.
Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych jak również trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego Gmina Żmudź
realizuje także przez zatrudnienie asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmudzi.
Praca asystenta rodziny prowadzona jest w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym
przez rodzinę. Celem asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu
stabilności życiowej, która umożliwi jej prawidłowe pełnienie funkcji opiekuńczo – wychowawczej,
zapobieganie sytuacjom oddzielania dzieci od rodziny, niesieniu pomocy w odzyskiwaniu dzieci
przez rodzinę, przywracaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych ról w rodzinie, oraz
prowadzeniem współpracy z instytucjami sprawującymi pieczę nad rodziną.
Zadaniem asystenta jest wspieranie rodzin niezaradnych życiowo, dotkniętych ubóstwem,
bezrobociem, uzależnieniami, którym grozi zabranie dzieci.
Powierzając asystentowi rodziny pracę z daną rodziną, uwzględnia się przede wszystkim zakres
pomocy, jaka powinna być udzielona rodzinie. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej
zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji
planu pracy z rodziną.
Główne problemy rodzin, z którymi pracował asystent:
- problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi, brak prawidłowych relacji rodziców z dziećmi
i wzorców wychowawczych, nieumiejętność radzenia sobie z niepoprawnym zachowaniem dziecka;
- samotne wychowywanie dziecka przez jednego z rodziców;
- długotrwała absencja dzieci w szkole;
- trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
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- bezrobocie dorosłych członków rodziny;
- choroba dorosłych członków rodziny;
- nadużywanie alkoholu przez czł9nków rodziny;
- konflikty i brak porozumienia w rodzinach, zaburzona komunikacja wewnątrz rodziny,
- przebywanie dzieci rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w pieczy zastępczej.
Bezradność może występować także w kwestii prowadzenia gospodarstwa domowego –
problem z zapewnieniem żywności, odzieży, mieszkania itp. Bezradności tej nie należy jednak
mylić z problemem posiadania przez rodzinę niewystarczających środków finansowych na
zabezpieczenie tych potrzeb. O bezdomności w prowadzeniu gospodarstwa domowego powinno
mówić się w odniesieniu do rodzin, które posiadają wystarczające środki finansowe na
zabezpieczenie podstawowych potrzeb, lecz środkami tymi dysponują w nieodpowiedni sposób.
Problem ten w przeciwieństwie do problemów opiekuńczo-wychowawczych może dotyczyć
zarówno rodzin jak i osób samotnych.
Kolejną grupę osób korzystających z pomocy społecznej stanowią osoby dotknięte przemocą
w rodzinie.
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pod pojęciem przemocy należy
rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa
lub dobra osobiste członków rodziny i innych osób wspólnie zamieszkujących, w szczególności
narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność,
nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub
psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
Zgodnie z art.9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy
w zespole interdyscyplinarnym.
Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa na podstawie
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz.218).
Głównym celem ZI jest podnoszenie efektywności działań w zakresie rozwiązywania problemów
społecznych poprzez:
- zwiększenie społecznego zaangażowania w przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym,
- wspólną diagnozę i wspólne podejmowanie decyzji,
- zintegrowane wykorzystywanie środków i możliwości, jakimi dysponują instytucje,
- poszerzenie kompetencji i doświadczeń profesjonalistów.
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Zespół Interdyscyplinarny realizuje swoje zadania poprzez:
- diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie na terenie gminy Żmudź,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożenia przemocą w rodzinie, mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku,
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy
w środowisku lokalnym,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
- tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem
przemocy w rodzinie w indywidualnych sprawach.
Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się
w oparciu o procedurę „Niebieska Karta”. Może być wszczęte bez zgody osób zaangażowanych
w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej. Jej celem jest zatrzymanie przemocy
w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa
i przywrócenia godności osobom starszym, narażonym na skrzywdzenie. Zespół Interdyscyplinarny
na rzecz pomocy konkretnej rodzinie ma możliwość tworzenia grup roboczych. W takiej sytuacji
Niebieska Karta przekazywana jest grupie roboczej, która składa się z przedstawicieli służb
i specjalistów współpracujących z rodziną.

Poniższa tabela przedstawia beneficjentów korzystających z pomocy społecznej w latach
2016-2019:
Tabela nr 12: Mieszkańcy korzystający z pomocy społecznej: zasiłek stały 2016-2019
Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Zasiłek stały
Ogólnie
Liczba osób, którym
przyznano świadczenie

17

17

18

19

Liczba osób w rodzinie

26

23

23

29

Liczba świadczeń

175

175

186

199

Kwota świadczeń

90 964 zł

94 838 zł

97 879 zł

119808

samotnie
gospodarujące
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Liczba osób, którym
przyznano świadczenie

13

14

15

16

Liczba osób w rodzinie

13

14

15

16

Liczba świadczeń

140

142

150

172

Kwota świadczeń

79 080 zł

82 807 zł

87 964 zł

107448

Liczba osób, którym
przyznano świadczenie

4

3

3

3

Liczba osób w rodzinie

13

9

8

13

Liczba świadczeń

35

33

36

27

Kwota świadczeń

11 884 zł

12 031 zł

9 915 zł

12360

Dla osoby w rodzinie

Źródło: Dane z OPS Żmudź stan na 31.12.2019

Tabela nr 13: Mieszkańcy korzystający z pomocy społecznej: zasiłek okresowy 2016-2019
Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Zasiłek okresowy
Ogólnie
Liczba osób, którym
przyznano świadczenie

67

60

54

40

Liczba osób w rodzinie

158

137

120

95

Liczba świadczeń

214

173

170

148

Liczba rodzin

55

54

47

40

75 621 zł

61 00zł

59 998zł

50499

Liczba osób, którym
przyznano świadczenie

46

40

27

21

Liczba osób w rodzinie

111

90

61

56

Liczba świadczeń

161

94

78

68

Liczba rodzin

43

36

24

21

58 180 zł

34 545zł

27 274zł

22536

Liczba osób, którym
przyznano świadczenie

6

14

18

12

Liczba osób w rodzinie

22

42

54

30

Kwota świadczeń
Z powodu bezrobocia

Kwota świadczeń
Z powodu
długotrwałej choroby
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Liczba świadczeń

24

43

55

40

Liczba rodzin

6

13

17

12

7 570zł

12 816zł

20 443zł

14020

Liczba osób, którym
przyznano świadczenie

5

3

4

3

Liczba osób w rodzinie

7

3

6

5

Liczba świadczeń

11

9

16

16

Liczba rodzin

5

3

3

3

3 404zł

4 724zł

5 625zł

5631

Liczba osób, którym
przyznano świadczenie

10

11

10

4

Liczba osób w rodzinie

37

25

18

4

Liczba świadczeń

18

27

21

24

Liczba rodzin

10

11

9

4

6 467zł

8 915zł

6 656zł

8412

Kwota świadczeń
Z powodu
niepełnosprawności

Kwota świadczeń
Z powodu: inne niż
powyżej

Kwota świadczeń

Źródło: Dane z OPS Żmudź stan na 31.12.2019

Tabela nr 14: Mieszkańcy korzystający z pomocy społecznej: zasiłek celowy 2016-2019
Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Zasiłek celowy
Ogólnie
Liczba osób, którym
przyznano świadczenie

18

18

22

31

Liczba osób w rodzinie

53

43

70

66

5 000 zł

5 410 zł

7 367 zł

5 942

Kwota świadczeń

Źródło: Dane z OPS Żmudź stan na 31.12.2019

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, iż najbardziej dotkliwymi i powszechnymi
problemami społecznymi występującymi na terenie gminy Żmudź są ubóstwo i bezrobocie.
Powyższe dane częściowo potwierdzają wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców,
którzy wśród najważniejszych problemów społecznych w gminie wskazują w dość podobnej skali
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problem alkoholizmu, bezradności życiowej, bezrobocia, przemocy w rodzinie oraz ubóstwa.

Wykres 1. Najważniejsze problemy społeczne według mieszkańców gminy.
Brak dostępu
do pomocy
specjalistycznej
8%

Jakie problemy społeczne, niekorzystne zjawiska uważa
Pani/Pan za najważniejsze na terenie naszej Gminy?

Pozostałe
12%

Bezradność życiowa
Bezradność życiowa
19%

Alkoholizm
Bezrobocie

Przemoc w rodzinie
14%

Alkoholizm
19%

Ubóstwo
Przemoc w rodzinie

Ubóstwo
13%

Bezrobocie
15%

Pozostałe
Brak dostępu do pomocy
specjalistycznej

Źródło: Opracowanie własne.

Wyniki badania ankietowanego dają również odpowiedzi na pytanie dotyczące osób, rodzin, grup
mieszkańców Gminy, które są najbardziej zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznych.
Ankietowani wskazali w szczególności osoby i rodziny dotknięte problemami uzależnień i przemocy w rodzinie oraz osoby starsze i samotne jako szczególnie zagrożone (po 29%). Ponadto do grup
zagrożonych należą osoby chore i niepełnosprawne (15%) oraz osoby i rodziny dotknięte bezrobociem (10%).
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Wykres 2. Osoby, rodziny i grupy zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Jakie osoby, rodziny, grupy mieszkańców Gminy są najbardziej
Pani/Pana zdaniem zagrożone marginalizacją i wykluczeniem
społecznym?

pozostałe
17%

Osoby chore,
niepełnosprawne
15%

Osoby starsze i
samotne
29%

Osoby i rodziny dotknięte
problemami uzależnień i
przemocy w rodzinie
29%

Osoby i rodziny dotknięte
bezrobociem
10%

Osoby starsze i samotne
Osoby i rodziny dotknięte bezrobociem
Osoby i rodziny dotknięte problemami
uzależnień i przemocy w rodzinie
Osoby chore, niepełnosprawne
pozostałe

Źródło: Opracowanie własne.

Najwięcej osób bezrobotnych to ludzie w wieku do 30 roku życia i znaczną większość
stanowią kobiety. Problem ten dotyczy głównie ludzi posiadających niskie wykształcenia.
W gminie Żmudź jest niewiele zakładów pracy, przez co mieszkańcy zmuszeni są wyjeżdżać
do miast lub poza granice kraju w celach zarobkowych.
Rodziny dotknięte długotrwałym bezrobociem, posiadają również inne problemy, takie jak:
nieumiejętność przystosowania się do zmieniających się zasad funkcjonowania na rynku pracy,
bierność i towarzyszące często tym zjawiskom patologie, głównie nadużywanie alkoholu. Sytuacja
ta odbija się na dorastających w tych rodzinach dzieciach, które przejmują postawę rodziców.
Trudno jest aktywizować zawodowo osoby z takich środowisk.
Rodziny dotknięte bezrobociem posiadają trudną sytuację finansową i w związku
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z tym, że niejednokrotnie brakuje im pieniędzy na podstawowe potrzeby życiowe, często
korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.
Budżet rodziny okresowo poprawia się w czasie letnim ze względu na możliwość podjęcia
między innymi prac dorywczych przy zbiorze owoców oraz prac na budowach.
Innym istotnym, powszechnie występującym problemem na terenie gminy

Żmudź jest

alkoholizm. Alkoholizm jest przyczyną wielu nieszczęść i patologii. W rodzinie dotkniętej tym
problemem występują trudności natury psychologicznej np. nadmierna odpowiedzialność lub jej
brak, zanik wzajemności czy też zamykanie się przed innymi ludźmi, brak akceptacji siebie
i innych. Bardzo często występują również liczne formy przemocy np. fizyczna, psychiczna,
słowna, itp. Niejednokrotnie niezbędne są interwencje policji oraz pracowników pomocy
społecznej.
Wśród mieszkańców gminy występują również inne trudności np. nieumiejętność
rozwiązywania problemów życiowych, niezaradność w obszarze wychowywania dzieci, które
często łączą się ze sobą.
Osoby niepełnosprawne również borykają się z różnymi niedogodnościami. Najczęstsze
z nich to kłopoty finansowe, a także bezrobocie oraz potrzeba łatwiejszego dostępu do rehabilitacji
i specjalistycznych usług medycznych oraz likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych.
Oprócz wyżej wskazanych trudności, bardzo niepokojący jest również malejący przyrost
naturalny

ludności,

a

tym

samym

zmniejszająca

się

corocznie

liczba

uczniów

w szkołach podstawowych.
Gmina będzie się musiała zmierzyć z czekającymi ją wyzwaniami: spadek liczny ludności,
migracje do aglomeracji miejskich lub za granicę w poszukiwaniu dobrze płatnej pracy młodych
i aktywnych zawodowo osób, wzrost liczby osób starszych i samotnych wymagających wsparcia,
w tym usług opiekuńczych.

1.8 Prognoza zmian w zakresie objętym strategią
Na podstawie powyższych wyników badań dokumentów oraz badań ilościowych wśród
mieszkańców, można podjąć próbę określenia, jak przedstawiane zjawiska i problemy będą
kształtowały się w kolejnych latach objętych Strategią.
Prognoza zmian w zakresie objętym Strategią wskazuje na to, że w kolejnych latach:
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- w dalszym ciągu liczba mieszkańców gminy będzie spadać, będą nasilały się niekorzystne
tendencje przyrostu naturalnego oraz saldo migracji zewnętrznych,
- dalszym zmianom ulegnie struktura demograficzna mieszkańców: wzrośnie liczba osób w wieku
poprodukcyjnym, stale będzie się zmniejszać liczba osób w wieku przedprodukcyjnym. W związku
z tym zwiększeniu ulegnie wskaźnik obciążenia demograficznego, co przyniesie kolejne
niekorzystne skutki gospodarcze i społeczne,
- liczba osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezrobocia oraz ubóstwa powinna
nieznacznie spadać, tendencje w tych obszarach mogą ulec odwróceniu.
Należy zaznaczyć, że niniejszy dokument powstawał w okresie trwania stanu epidemii Covid-19,
który w przyszłości może przynieść wiele niekorzystnych zmian, zwłaszcza w obszarze gospodarki,
rynku pracy oraz sytuacji materialnej mieszkańców. W związku z tym, prognozowanie w tych
obszarach na podstawie danych historycznych niesie za sobą większe ryzyko błędu.

1.9. Analiza SWOT
SWOT to narzędzie strategiczne pozwalające ocenić otoczenie pod kątem powodzenia dla
planowanych założeń strategicznych. Zastosowanie tej metody pozwala na wyodrębnienie
kluczowych czynników wpływających na kwestie społeczne. W analizie uwzględnia się czynniki
wewnętrzne tj. silne i słabe strony naszej gminy oraz czynniki zewnętrzne tj. szanse i zagrożenia.

Tabela nr 15: Analiza SWOT
Mocne

Słabe

- dobra znajomość środowiska lokalnego przez
pracowników OPS,
- wyspecjalizowana kadra pracowników pomocy
społecznej,
- zatrudniony asystent rodziny,
- udzielona pomoc w ramach pracy socjalnej,
kontraktów socjalnych,
- organizowanie usług opiekuńczych,
- informowanie osób starszych i
niepełnosprawnych o przysługujących im
prawom i dostępnych formach pomocy,
- współpraca samorządów ze społecznością
lokalną,

- problem starzejącego się społeczeństwa,
- ograniczony dostęp do specjalistycznej opieki
lekarskiej,
- brak wsparcia dla dzieci i młodzieży
(zagospodarowanie wolnego czasu),
- ograniczony budżet gminy,
- brak żłobka,
- brak dostępu do poradnictwa
specjalistycznego,
- brak w gminie mieszkań chronionych dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie,
- brak wolontariatu,
- niewystarczająca liczba mieszkań socjalnych
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- funkcjonowanie dziennego „Środowiskowego
Domu Samopomocy” w Wólce Leszczańskiej,
filia w Wołkowianach,
- funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie,
- funkcjonowanie Gminnej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- organizowanie różnorodnych przedsięwzięć
kulturowych, rozrywkowych i sportoworekreacyjnych,
- funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej
„Dębowy Las”,
- chęć mieszkańców do działania
(stowarzyszenia, klub seniora, KGW),
- zabezpieczenie przedszkolne dla dzieci z
gminy Żmudź,
- podejmowanie działań zachęcających osoby
bezrobotne do poszukiwania zatrudnienia (prace
interwencyjne, staże, roboty publiczne),
- zabytki architektury sakralnej,
- korzystne walory turystyczno-krajobrazowe,
- współpraca Ośrodka z innymi Ośrodkami,
PUP, PCPR, ZUS, KRUS, DPS, Zakładami
Opiekuńczo Leczniczymi, Sądem, Kuratorami,
Policją, służbą zdrowia, placówkami
oświatowymi, kościołem

- niski poziom wykształcenia osób długotrwale
bezrobotnych
- problemy mieszkańców związane z
długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością i
wiekiem starczym,
- problemy rodzin w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych,
- zjawisko dziedziczenia bezrobocia,
- niska aktywność osób bezrobotnych w
poszukiwaniu pracy,
- zaniedbywanie obowiązków opiekuńczowychowawczych przez rodziców/ dzieci,
- roszczeniowa postawa odbiorców pomocy
społecznej,

Szanse

Zagrożenia

- moda na aktywny wypoczynek,
rosnący popyt na ekologiczną żywność,
- możliwość uzyska przez osoby starsze pomocy
ze strony rodziny,
- wzrost społecznej akceptacji osób
niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami
psychicznymi,
- realizacja programów współfinansowanych z
funduszy unijnych,
- aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,
- prowadzenie programów profilaktycznych z
zakresu szkodliwości uzależnień wśród dzieci i
młodzieży,
- wzrost aktywności społecznej i działalności

- przekazywanie nowych zadań samorządowi
gminnemu bez przekazywania środków
finansowych,
- niewystarczające środki finansowe na rozwój
gminy,
- starzenie się społeczeństwa,
- migracja młodych ludzi,
- zmiana modelu rodziny,
- większa dostępność alkoholu i innych środków
psychoaktywnych,
- istnienie zjawiska nielegalnego zatrudnienia
- kryzys gospodarczy i wzrost bezrobocia
spowodowany pandemią Covid-19
- pogorszenie stanu zdrowia i zdrowia
38

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żmudź 2020-2028

organizacji pozarządowych

psychicznego mieszkańców gminy
spowodowany długotrwałym stanem zagrożenia
epidemicznego.

Analiza SWOT wskazuje najważniejsze zasoby, ograniczenia i potencjały rozwojowe gminy. Wśród
najważniejszych silnych stron gminy należy wskazać dobrze funkcjonujące jednostki organizacyjne
pomocy społecznej, których potencjał powinien zostać wykorzystany w celu rozwiązywania
problemów społecznych. Najważniejsze słabe strony, które należy ograniczać lub minimalizować
w celu kontynuowania rozwoju społecznego gminy to przede wszystkim problemy demograficzne
oraz niewystarczające wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych, a także dla osób
dotkniętych uzależnieniami i przemocą w rodzinie.
Najważniejsze szanse rozwojowe dla gminy to przede wszystkim możliwość wykorzystania
środków zewnętrznych z funduszy unijnych na prowadzenie działań w celu rozwiązywania
problemów społecznych. Wśród najważniejszych zagrożeń, których należy unikać lub
marginalizować należy wskazać przede wszystkim ograniczenia związane z finansami gminy,
a także dalszy odpływ mieszkańców z terenu gminy, który może nasilić również problemy związane
ze starzeniem się społeczeństwa. Nie bez znaczenia są również długotrwałe skutki gospodarcze
i społeczne stanu epidemii Covid-19.

II Część programowa
W części programowej strategii zawarte są szczegółowe programy z zakresu polityki
społecznej, przeznaczone do realizacji na terenie gminy. Przedstawione programy w swoim
kształcie oraz zakresie przewidują uzyskanie rezultatów zgodnych z założonymi celami –
strategicznymi i szczegółowymi formułowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Zgodnie z przywołanymi na początku niniejszej strategii zapisami ustawy o pomocy społecznej,
w tej części muszą zostać dookreślone i przedstawione narzędzia dotyczące sposobu realizacji
strategii oraz jej ram finansowych, a także wskaźniki realizacji działań.
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2.1. Wizja rozwoju społecznego gminy Żmudź
Jako mieszkańcy Gminy Żmudź dążymy do społeczeństwa zintegrowanego
i jednocześnie wolnego od problemów wykluczenia społecznego i ubóstwa.

2.2. Cel główny, cele strategiczne, operacyjne oraz kierunki działań
Celem głównym strategii są działania długookresowe i długofalowe, polegające
na aktywizacji lokalnych społeczności, poprawę poziomu i jakości życia, co przekłada się
na działania na rzecz włączenia społecznego, aktywizacji zawodowej, rozwoju usług
społecznych oraz kształtowania lokalnego rynku pracy. Kompleksowa pomoc osobom
z problemami społecznymi powinna opierać się ponadto na profilaktyce, systematycznym
monitorowaniu sytuacji społecznej i wczesnym reagowaniu na dostrzegane deficyty. Szczegółowa
diagnoza i analiza sytuacji społecznej gminy Żmudź pozwoliła wyodrębnić następujące cele
strategiczne:

Cel strategiczny 1:
Rozwój aktywności zawodowej i edukacyjnej mieszkańców prowadzący do eliminacji ubóstwa.

Cele szczegółowe:
- Upowszechnianie edukacji przedszkolnej;
- Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży;
- Poprawa aktywności fizycznej dzieci i młodzieży;
- Monitoring socjalny – wypracowanie form postępowanie wobec osób w sytuacji kryzysowej
długotrwałego pozostawania bez pracy;
- Rozwijanie aktywnych form pomocy skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, długotrwale bezrobotnych, w tym szczególnie kobiet;
- Poprawa sytuacji bytowej osób i rodzin żyjących w biedzie;
- Promocja aktywności zawodowej.
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Kierunki działań:
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania;
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych, wyrównujących dysproporcje edukacyjne;
- Organizacja zajęć sportowych;
- Upowszechnianie informacji o znaczeniu edukacji przedszkolnej;
- Stała współpraca z Powiatowym urzędem Pracy w Chełmie w zakresie monitorowania
i rozwiązywania problemu bezrobocia na terenie gminy:
a) organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych,
b) propagowanie działań zmierzających do przekwalifikowania się osób długotrwale
bezrobotnych.
- Objęcie pracą socjalną osób długotrwale bezrobotnych, tak by zachęcić je do systematycznego
poszukiwania zatrudnienia;
- Udzielenie osobom bezrobotnym wszechstronnej pomocy w zakresie poradnictwa zapoznania
z aktywnymi technikami poszukiwania pracy;
- Objęcie pomocą materialną rodzin dotkniętych problemem ubóstwa i bezrobocia;
- Organizacja szkoleń i kursów umożliwiających podnoszenie kwalifikacji;
- Promocja przedsiębiorczości;
- Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży.

Lp.

Działanie

Podmioty

Harmonogram

Źródło

odpowiadające

realizacji

finansowania

Wskaźniki

za realizację

1.

Organizacja zajęć
pozalekcyjnych,
rozwijających
zainteresowania;

Samorząd,

2021-2028

Budżet

szkoła,

fundusze

organizacje

pomocowe

gminy,

Zorganizowanie

cykli

zajęć pozalekcyjnych

pozarządowe,
GCK

2.

Organizacja zajęć

Samorząd,

2021-2028

Budżet

pozalekcyjnych,

szkoła,

fundusze

wyrównujących

organizacje

pomocowe

dysproporcje

gminy,

Zorganizowanie

cykli

zajęć pozalekcyjnych

pozarządowe,

edukacyjne
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3.

Organizacja

zajęć

sportowych;

Samorząd,

2021-2028

Budżet

gminy,

Zorganizowanie

szkoła,

fundusze

cyklicznych

zajęć

organizacje

pomocowe

sportowych i turniejów

pozarządowe,
GCK

4.

Upowszechnianie

Samorząd,

2021-2028

Budżet

gminy,

Organizacja

kampanii

informacji o znaczeniu

szkoła,

fundusze

promocyjno-

edukacji przedszkolnej

organizacje

pomocowe

informacyjnej

bezinwestycyjnie

Ograniczenie patologii w

pozarządowe,

5.

6.

Stała

współpraca

z

Urząd

Powiatowym urzędem

OPS,

Pracy w Chełmie

szkoła

Objęcie pracą socjalną

OPS

osób

Gminy,

2021-2028

GCK,

grupie 10 osób

2021-2028

Budżet gminy

długotrwale

Objęcie pracą socjalną 10
osób

bezrobotnych

7.

Udzielenie

osobom

OPS

2021-2028

bezinwestycyjne

bezrobotnym

Udzielenie informacji 30
osobom

wszechstronnej
pomocy

w

zakresie

poradnictwa
zapoznania
z

aktywnymi

technikami
poszukiwania pracy

8.

Objęcie

pomocą

materialną

OPS

2021-2028

Budżet gminy

rodzin

Udzielenie pomocy 20
rodzinom

dotkniętych problemem
ubóstwa i bezrobocia

9.

Organizacja szkoleń i

Samorząd,

2021-2028

Budżet

gminy,

Organizacja

szkoleń

kursów

organizacje

fundusze

umożliwiających

umożliwiających

pozarządowe

pomocowe

podnoszenie kwalifikacji

podnoszenie
kwalifikacji

10. Promocja
przedsiębiorczości

Samorząd,
organizacje
pozarządowe

2021-2028

Budżet

gminy,

finanse pomocowe

Organizacja

kampanii

promocyjnoinformacyjnej
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11. Organizacja

ferii

Samorząd,

zimowych dla dzieci i

szkoły

młodzieży

organizacje

2021-2028

Budżet

GCK,

gminy,

fundusze

Organizacja

ferii

zimowych

pomocowe

pozarządowe

Cel strategiczny 2:
Aktywizacja i integracja społeczne mieszkańców.

Cele szczegółowe:
-

Upowszechnianie postaw proaktywnych;

-

Ocena stanu potrzeb społecznych;

-

Ocena możliwości skutecznego reagowania na pojawiające się kwestie społeczne;

-

Promocja działalności organizacji pozarządowych;

-

Poprawa stosunków międzyludzkich – kształtowanie „dobrych relacji sąsiedzkich;”

-

Zapewnienie odpowiednich form opieki osobom wymagającym pomocy;

-

Zwiększenie

dostępności

usług

opiekuńczych

i

pielęgnacyjnych

osobom

starszym

i niepełnosprawnym;
-

Poprawa sprawności osób starszych i niepełnosprawnych;

-

Aktywizacja rodzin na rzecz zapewnienia opieki osobom najbliższym;

-

Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;

-

Poprawa funkcjonowania w środowisku osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych.

Kierunki działań:
-

Systematyczny monitoring problemów społecznych realizowany przez pracowników Ośrodka
Pomocy Społecznej;

-

Systematyczna analiza zasobów finansowych przeznaczonych na realizacje zadań własnych
i zleconych;

-

Coroczne informowanie radnych i decydentów o istniejących potrzebach i kwestiach
społecznych;

-

Analiza świadczonej pomocy ze względu na efektywność i właściwości adresatów;
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-

Ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez kadrę pomocy społecznej w celu lepszego rozpoznawania
i reagowania na pojawiające się kwestie społeczne;

-

Systematyczny monitoring istniejących i rozpoczynających się programów celowych
i funduszy służący ewentualnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwiązywanie
lokalnych potrzeb społecznych;

-

Organizacja kampanii informujących o znaczeniu integracji społecznej;

-

Organizacja warsztatów i spotkań z zakresu integracji społecznej;

-

Organizacja lokalnych świąt i uroczystości wzmacniających więzi między mieszkańcami
i przywiązanie do zamieszkiwanej miejscowości;

-

Diagnoza potrzeb ludzi starszych i niepełnosprawnych oraz dążenie do ich zaspokojenia;

-

Organizowanie wydarzeń i aktywności skierowanych do ludzi starszych;

-

Wspieranie

osób

niepełnosprawnych

i

starszych

w

miejscu

ich

zamieszkania,

w szczególności poprzez:
•

propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia,

•

ułatwianie kontaktu z placówkami rehabilitacyjnymi,

•

uwrażliwienie

społeczności

lokalnej

na

potrzeby

osób

starszych

i niepełnosprawnych,
•

rozwijanie usług opiekuńczych w szczególności poprzez podnoszenie
kwalifikacji kadry,

-

Rozwój pracy socjalnej i działań na rzecz integracji społecznej i partycypacji osób starszych
i niepełnosprawnych w życiu społecznym:
•

budowanie projektów socjalnych promujących integrację społeczną,

•

organizowanie czasu wolnego w formie zajęć kulturalnych, rekreacyjnych,

•

zorganizowanie usług transportowych na terenie gminy (dowóz do lekarza,
urzędu itp.) dla niepełnosprawnych i starszych, mających problemy
z poruszaniem się, osób na wózkach inwalidzkich

-

Wsparcie materialne dla osób samotnych, w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;

-

Podejmowanie działań zmierzających do systematycznego łamania barier dla osób
niepełnosprawnych ruchowo;

-

Współdziałanie z PFRON i organizacjami pozarządowymi dla skuteczniejszego rozwiązywania
problemów osób niepełnosprawnych oraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
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i

Powiatowym

Urzędem

Pracy

w

zakresie

aktywizacji

społecznej

i zawodowej osób niepełnosprawnych;
-

Utworzenie klubów aktywnego seniora;

-

Utworzenie centra opiekuńczo – mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym
uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi.

Lp.

Działanie

Podmioty

Harmonogram

Źródło

odpowiedzialne

realizacji

finansowania

2021-2028

bezinwestycyjne

Wskaźniki

za realizację

1

Systematyczny monitoring

OPS

Powstanie raportów rocznych

problemów społecznych

podsumowujących problemy

realizowany przez

społeczne

pracowników Ośrodka
Pomocy Społecznej

2

Systematyczna analiza

OPS

2021-2028

bezinwestycyjne

Powstanie raportów rocznych

zasobów finansowych

omawiających zasoby

przeznaczonych na

finansowe

realizacje zadań własnych i
zleconych

3

Coroczne informowanie

OPS

2021-2028

bezinwestycyjne

Powstanie raportów rocznych

radnych i decydentów o

podsumowujących problemy

istniejących potrzebach i

społeczne

kwestiach społecznych.

4

Analiza świadczonej

OPS

2021-2028

bezinwestycyjne

Powstanie raportów rocznych

pomocy ze względu na

prezentujących analizę

efektywność i właściwość

świadczonej pomocy

adresatów

5

Ciągłe podnoszenie

OPS

2021-2028

Budżet gminy,

Ukończenie 2 szkoleń przez 2

kwalifikacji przez kadrę

fundusze

pracowników socjalnych

pomocy społecznej w celu

pomocowe

lepszego rozpoznawania i
reagowania na pojawiające
się kwestie społeczne

6

Systematyczny monitoring

OPS

2021-2028

bezinwestycyjne

Przygotowanie projektów

istniejących i

współfinansowanych z

rozpoczynających się

programów celowych i

programów celowych i

funduszy
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funduszy służący
ewentualnemu pozyskiwaniu
środków zewnętrznych na
rozwiązywanie lokalnych
potrzeb społecznych

7

8

Organizacja kampanii

Samorząd, OPS,

2021-2028

bezinwestycyjne

Organizacja kampanii

informujących o znaczeniu

organizacje

integracji społecznej

pozarządowe

Organizacja warsztatów i

OPS, GCK

2021-2028

Budżet gminy

Organizacja warsztatów

Organizacja lokalnych świąt

Samorząd,

2021-2028

Budżet gminy,

Organizacja edycji lokalnych

i uroczystości

organizacje

fundusze

świąt i uroczystości

wzmacniających więzi

pozarządowe,

pomocowe

między mieszkańcami

GCK

Diagnoza potrzeb ludzi

Samorząd,

starszych i

promocyjno-informacyjnej

spotkań z zakresu integracji
społecznej

9

10

11

12

2021-2028

Budżet gminy,

Opracowanie raportów

organizacje

fundusze

rocznych podsumowujących

niepełnosprawnych oraz

pozarządowe,

pomocowe

problemy osób

dążenie do ich zaspokojenia

OPS, ŚDS

Organizowanie wydarzeń i

Samorząd,

aktywności skierowanych do

niepełnosprawnych
2021-2028

Budżet gminy,

Organizacja wydarzeń

organizacje

fundusze

skierowanych do ludzi

ludzi starszych

pozarządowe

pomocowe

starszych

Rozwój pracy socjalnej i

OPS, ŚDS

bezinwestycyjne

Objęcie pracą socjalną 20 osób

2021-2028

działań na rzecz integracji

starszych i niepełnosprawnych

społecznej i partycypacji
osób starszych i
niepełnosprawnych w życiu
społecznym

13

14

Wsparcie materialne dla

Samorząd,

osób samotnych, w

2021-2028

Budżet gminy,

Udzielenie wsparcia

organizacje

fundusze

finansowego 20 osobom

podeszłym wieku i osób

pozarządowe,

pomocowe

niepełnosprawnych

OPS, ŚDS

Podejmowanie działań

Samorząd,

zmierzających do
systematycznego łamania

2021-2028

Budżet gminy,

Wykonanie 1 podjazdu dla osób

organizacje

fundusze

niepełnosprawnych

pozarządowe, OPS

pomocowe

barier dla osób
niepełnosprawnych ruchowo
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15

Współdziałanie z PFRON i

Samorząd,

2021-2028

bezinwestycyjne

Organizacja spotkań

organizacjami

organizacje

poświęconych rozwiązywaniu

pozarządowymi dla

pozarządowe,

problemów osób

skuteczniejszego

OPS, ŚDS

niepełnosprawnych

rozwiązywania problemów
osób niepełnosprawnych
oraz z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie i
Powiatowym Urzędem
Pracy w zakresie aktywizacji
społecznej i zawodowej
osób niepełnosprawnych

16

17

Utworzenie klubów

Samorząd,

aktywnego seniora

Budżet gminy,

Utworzenie klubu aktywnego

organizacje

fundusze

seniora

pozarządowe

pomocowe

Poprawa funkcjonowania w

Samorząd,

środowisku osób
niepełnosprawnych i

2021-2028

2021-2028

Budżet gminy,

Utworzenie centrum

organizacje

fundusze

opiekuńczo-mieszkalnego dla

pozarządowe

pomocowe

osób starszych i

długotrwale chorych

niepełnosprawnych

Cel strategiczny 3:
Przezwyciężanie i zapobieganie występowaniu patologii społecznych.

Cele szczegółowe:
-

Wspomaganie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych prowadzące do
pozostania dziecka w rodzinie, w szczególności:
•

pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo w przezwyciężeniu problemów
opiekuńczo-wychowawczych poprzez odtworzenie bądź wzmocnienie ich
funkcji,

•

zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia
i rozwoju zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi im prawami,
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•

pomoc

młodzieży

umiejętności

w

życiowym

społecznych,

usamodzielnieniu

umożliwiających

im

poprzez

prawidłową

nabycie
adaptację

społeczną oraz integrację ze środowiskiem,
-

Aktywne rozwiązywanie sytuacji kryzysowej w rodzinie:
•

objęcie opieką psychologiczną i pedagogiczną rodziny, w której występuje
kryzys,

•

wsparcie instytucjonalne rodziny pozostającej w kryzysie,

-

Ograniczanie spożycia napojów alkoholowych;

-

Zmiana zachowań i postaw mieszkańców w sytuacjach związanych z alkoholem
i narkotykami;

-

Wdrożenie

stosownych

form

profilaktyki

alkoholowej

i

narkotykowej

kierowanej

w szczególności do dzieci i młodzieży;
-

Zwiększenie skuteczności i dostępności leczenia i terapii dla osób uzależnionych
i współuzależnionych w zakresie nowoczesnych strategii oraz metod rozwiązywania problemów
uzależnień a także wzmacnianie efektów leczenia;

-

Współpraca z Policją w zakresie poprawy bezpieczeństwa;

-

Zwiększenie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego;

-

Propagowanie w społeczności lokalnej abstynencji i trzeźwości.

Kierunki działań:

- Systematyczna praca socjalna z rodzinami z problemem opiekuńczo-wychowawczym
polegająca m.in. na diagnozie deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, wydolności
opiekuńczo-wychowawczej, zaniedbań względem dzieci oraz ocenie sytuacji dziecka w rodzinie,
środowisku szkolnym, rówieśniczym;

- Pomoc materialna dla rodzin pozostających w trudnej sytuacji ekonomicznej realizowana przez
Ośrodek Pomocy Społecznej:
•

z systemu pomocy społecznej

•

z systemu świadczeń rodzinnych;

- Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin ubogich;
- Systematyczna współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej z placówkami oświatowymi w celu
bieżącej analizy sytuacji dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół, a w szczególności
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przeciwdziałanie pojawiającym się patologiom oraz dofinansowanie działań naprawczych
prowadzonych przez szkoły, w tym dożywianie uczniów;

- Pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym;
- Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego;
- Podejmowanie działań w ramach systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie „Niebieska
Linia” i „Niebieska Karta”;

- Utworzenie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy domowej;
- Prowadzenie

programów

edukacyjnych

dotyczących

różnych

rodzajów

środków

uzależniających;

- Prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych;
- Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców;
- Wdrożenie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży;
- Wspieranie programów oraz przedsięwzięć opracowanych i realizowanych przez młodzież,
skierowanych do grup rówieśniczych;

- Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży;
- Prowadzenie w ramach profilaktyki problemowej zajęć sportowych (zakup sprzętu sportowego,
finansowanie trenera);

- Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych
oraz działań kontrolnych, interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności do
alkoholu i przestrzeganie zakazu jego sprzedaży osobom poniżej 18 roku życia.

Lp.

Działanie

Podmioty

Harmonogram

Źródło

odpowiedzialne za

realizacji

finansowania

2021-2028

bezinwestycyjne

Wskaźniki

realizację

1

Systematyczna praca
socjalna z rodzinami z

OPS

Objęcie pracą socjalną 20
rodzin

problemem opiekuńczowychowawczym
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2

Pomoc materialna dla rodzin

OPS

2021-2028

bezinwestycyjne

Objęcie pomocą

pozostających w trudnej

materialną rodzin

sytuacji ekonomicznej

pozostających w trudnej

realizowana przez Ośrodek

sytuacji ekonomicznej

Pomocy Społecznej

3

Organizowanie wypoczynku

Samorząd, szkoły,

letniego dzieciom z rodzin
ubogich

2021-2028

Budżet gminy,

Organizacja 2 cykli

organizacje

fundusze

wypoczynku letniego

pozarządowe, OPS,

pomocowe

dzieciom z rodzin

GCK

5

Systematyczna współpraca

OPS, szkoły

ubogich
2021-2028

Budżet gminy,

Organizacja spotkań

Ośrodka Pomocy Społecznej

fundusze

przedstawicieli placówek

z placówkami oświatowymi

pomocowe

oświatowych z kadrą

w celu bieżącej analizy

OPS-u

sytuacji dzieci i młodzieży
uczęszczających do szkół

6

Pomoc psychologiczna i

OPS, szkoły, policja

2021-2028

bezinwestycyjne

Objęcie pomocą dzieci

Utrzymanie Punktu

Samorząd, OPS,

2021-2028

Budżet gminy,

Utrzymanie 1 punktu

Konsultacyjnego

organizacje

fundusze

konsultacyjnego

pozarządowe

pomocowe

socjoterapeutyczna dla
dzieci i rodzin z problemem
alkoholowym

7

8

Podejmowanie działań w

OPS, organizacje

ramach systemu pomocy

pozarządowe,

ofiarom przemocy w

GKRPA, policja

2021-2028

Budżet gminy

Objęcie pomocą osób

2022-2028

Budżet gminy,

Utworzenie grupy
wsparcia

rodzinie „Niebieska Linia” i
„Niebieska Karta”

9

10

Utworzenie grupy wsparcia

Samorząd,

dla osób

organizacje

fundusze

współuzależnionych i ofiar

pozarządowe, OPS,

pomocowe

przemocy domowej

GKRPA

Prowadzenie programów

Samorząd,

edukacyjnych dotyczących

2021-2028

Budżet gminy,

Wdrożenie programów

organizacje

fundusze

edukacyjnych

różnych rodzajów środków

pozarządowe, OPS,

pomocowe

dotyczących środków

uzależniających

szkoła, GKRPA,

uzależniających

policja

11

Prowadzenie na terenie

Samorząd,

szkół programów

organizacje

2021-2028

Budżet gminy,

Wdrożenie edycji

fundusze

programów
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profilaktycznych

pozarządowe,

pomocowe

profilaktycznych

bezinwestycyjne

Organizacja spotkań

szkoły, policja

12

13

Podejmowanie działań o

Samorząd,

2021-2028

charakterze edukacyjnym

organizacje

edukacyjnych dla

przeznaczonych dla

pozarządowe,

rodziców

rodziców

szkoły

Wdrożenie programów

Samorząd, szkoły

profilaktycznoedukacyjnych dla młodzieży

2021-2028

Budżet gminy,

Wdrożenie edycji

organizacje

fundusze

programów

pozarządowe, OPS,

pomocowe

profilaktycznoedukacyjnych

14

Wspieranie programów i

Samorząd,

przedsięwzięć

2021-2028

Budżet gminy,

Organizacja 4

organizacje

fundusze

przedsięwzięć

opracowanych i

pozarządowe, OPS,

pomocowe

realizowanych przez

młodzież

realizowanych przez
młodzież

młodzież, skierowanych do
grup rówieśniczych

15

Organizowanie lokalnych

Samorząd, szkoły

imprez profilaktycznych dla
dzieci i młodzieży

2021-2028

Budżet gminy,

Organizacja imprez

organizacje

fundusze

profilaktycznych

pozarządowe, OPS,

pomocowe

GCK

16

Prowadzenie w ramach

Samorząd,

profilaktyki problemowej

2021-2028

Budżet gminy,

Organizacja cykli zajęć

organizacje

fundusze

sportowych i turniejów

zajęć sportowych (zakup

pozarządowe,

pomocowe

sportowych

sprzętu sportowego,

szkoły

bezinwestycyjne

Organizacja spotkań

finansowanie osoby
prowadzącej te zajęcia)

17

Podejmowanie działań

Samorząd,

edukacyjnych skierowanych

organizacje

do sprzedawców napojów

pozarządowe,

alkoholowych oraz działań

GKRPA

2021-2028

informacyjnych

kontrolnych,
interwencyjnych, mających
na celu ograniczenie
dostępności napojów
alkoholowych i
przestrzeganie zakazu
sprzedaży alkoholu osobom
poniżej 18 roku życia
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2.3 Opis sposobu realizacji strategii oraz działań niezbędnych do
osiągania celów strategicznych
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żmudź na lata 2021-2028
wdrażana będzie poprzez realizację programów, projektów, w tym projektów socjalnych oraz
konkretnych zadań realizowanych przez podmioty i instytucje Gminy Żmudź.
Do najważniejszych narzędzi wdrażania strategii należą:
•

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

•

Gminny Program Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną,

•

Gminny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,

•

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

•

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

•

Inne programy gminne.

Programy i projekty muszą być zbieżne z założeniami niniejszej strategii oraz tak zaplanowane,
aby wpisywały się w strukturę celu głównego strategii lub celów szczegółowych, zaś efekty realizacji
programu lub projektu będą wpływały na osiągnięcie celu głównego strategii.
Niezależnie od metod wdrażania strategii, do realizacji celów strategicznych mogą przyczynić się
wszystkie instytucje, organizacje i osoby bezpośrednio zaangażowane w wykonanie zadań, zarówno
osoby reprezentujące instytucje samorządu gminnego, jak i przedstawiciele organizacji
pozarządowych, wolontariusze, mieszkańcy, sponsorzy i inne osoby.

III Monitoring i ewaluacja
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem zawierającym
podstawowe wytyczne dotyczące celów strategicznych, kierunków działania i sposobów jej
realizacji, które mają przyczynić się do podniesienia jakości życia społecznego na obszarach
problemowych, objętych diagnozą
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żmudź na lata 2020-2028 obejmuje
okres ośmiu lat i zakłada ciągłość w realizacji wytyczonych kierunków działań z zachowaniem
wymogu wprowadzania zmian, które wynikać mogą z aktualnej sytuacji ekonomicznej i społecznej
w kolejnych latach.
Monitoring polega na systematycznej ocenie realizowanych działań oraz modyfikacji
kierunków działania, które mogą pojawić się przy zmianie regulacji prawnych lub przy narastaniu
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poszczególnych problemów społecznych.
Ośrodek Pomocy Społecznej w celu zbadania stopnia realizacji strategii będzie prowadził
monitoring, polegający na regularnym gromadzeniu, przetwarzaniu i analizie pozyskanych danych
od realizatorów strategii. Wyniki prowadzonego monitoringu pozwolą zweryfikować założone cele
w

strategii

oraz

opracować

rozwiązania/propozycje

nowych

form

pomocy

bardziej

odpowiadających na potrzeby mieszkańców. W latach 2021, 2023, 2025, 2027 do 30 czerwca
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi opracuje raporty z realizacji strategii na podstawie, których
dokona oceny stopnia jej realizacji. Powyższe raporty zawierać będą również rekomendacje
dotyczące ewentualnej aktualizacji Strategii w zakresie diagnozy społecznej, celów lub narzędzi
realizacji. W przypadku wskazania zasadności dokonania korekty dokumentu, zostanie wskazany
zespół roboczy ds. aktualizacji Strategii, który we wskazanym terminie przedstawi Wójtowi Gminy
projekt nowej wersji dokumentu, uwzględniający powyższe rekomendacje.

IV Zarządzanie realizacją strategii
Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację zadań związanych z wdrażaniem Strategii jest
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi.
Źródłem finansowania działań Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych są
wszystkie środki zabezpieczone w planach finansowych pochodzących z:
- budżetu gminy,
- budżetu państwa,
- Unii Europejskiej,
- innych.
Budżet na realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żmudź na lata
2020-2028 będzie szacowany w okresach rocznych, stosownie do obowiązujących w tym obszarze
przepisów prawa.
Szczegółowe wartości wydatków niezbędnych do osiągania celów strategii corocznie podlegają
zatwierdzeniu przez Radę Gminy Żmudź, w trybie przewidzianym dla uchwalania budżetu gminy.
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