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1. Wstęp 

 

1) Założenia ogólne 

 

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 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.    

 

                   Planowanie strategiczne jest procesem wyboru celów działania gminy, ustalenia polityki i programów 

lub zasad działania potrzebnych do realizacji zadań wynikających  z celów. Inaczej mówiąc, strategia to zespół 

środków i działań zmierzających i zapewniających przechodzenie od stanu aktualnego do stanu pożądanego  w 

wyznaczonym przedziale czasu.  Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy jest potrzebna ze 

względu na różnorodność problemów społecznych, które  dotykają społeczność lokalną  i są przyczyną jej 

ubożenia.  

Podstawą w rozwiązywaniu problemów społecznych są działania profilaktyczne skierowane na społeczeństwo 

gminy w celu zapobiegania pojawienia się nieprawidłowości w pełnieniu ról społecznych. 

Do głównych celów oddziaływań profilaktycznych należą: 

- ochrona mieszkańców gminy przed zagrożeniami, 

- reagowanie na zagrożenia, 

- promowanie zdrowego stylu życia, 

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wymogami życia. 

       

    Strategia ma służyć  konkretnym działaniom w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, stanowić ważny 

dokument w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej  w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego i innych 

środków zewnętrznych na wsparcie gminy w zakresie tworzenia aktywnych form wsparcia mieszkańców 

gminy oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

 

  Gmina Niwiska jest gminą rolniczą o powierzchni 95,19 km2 ( 9 505 ha). Składa się z 9 sołectw i 9 miejscowości 

liczących łącznie  6 207 tys. mieszkańców. Gospodarstwa rolne w gminie są średniej wielkości w większości o niskiej 

dochodowości. Na terenie gminy działa niewielka liczba zakładów pracy, instytucji co stanowi duże utrudnienie w 
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procesie poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne. Bezrobotni mieszkańcy gminy to osoby w wieku produkcyjnym, 

borykający się z problemami bezradności w prowadzeniu gospodarstw domowych o wykształceniu głównie 

podstawowym i zawodowym. Brak dochodów u tych osób, spowodowało znaczne zubożenie oraz zepchnięcie w 

niektórych przypadkach na margines życia społecznego. 

Istniejący stan rzeczy nakazuje przyjęcie i realizację priorytetów strategii, które powinny: 

- zredukować niepewność mieszkańców w działaniach zmierzających do poprawy ich trudnej sytuacji 

- doprowadzić do osiągnięcia przez społeczność zdolności radzenia sobie  trudnościami  życia przy pomocy różnych 

form wsparcia. 

        Kształtowanie lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, przebudowa systemu pomocy 

społecznej wymaga określenia podstawowych wartości i celów, do których jako społeczność lokalna chcemy 

zmierzać. 

Wartościami, którymi należy się kierować przy tworzeniu lokalnego programu pomocy społecznej są: 

- harmonijny rozwój człowieka, 

- aktywny udział w kształtowaniu swojego życia, 

- prawo do dokonywania wyborów i ponoszenia ich konsekwencji, partnerstwo i podmiotowość. 

 

Przedsięwzięcia   podejmowane   w   strategii   będą   prowadzone   w   oparciu   o   współdziałanie 

aktywnych podmiotów działających na scenie publicznej (zasoby ludzkie i instytucjonalne): 

 

- nieformalnych, czyli bliższa i dalsza rodzina, sąsiedzi, przyjaciele; 
 

 

- instytucji publicznych rządowych i samorządowych; 
 

 

- organizacji pozarządowych; 
 
 

 

Działania będą prowadzone w trzech obszarach: 
 

 

I. profilaktyki – to działanie priorytetowe; 
 

 

II. pomocy doraźnej – świadczenie natychmiastowej pomocy w sytuacjach kryzysowych; 
 

 

III. długofalowych programów naprawczych – rozwiązanie bądź ograniczenie skali lokalnych problemów 

społecznych. 

 

Działania będą kierowane głównie ku środowiskom, które pozostają na marginesie życia społecznego, 

wykluczonych społecznie lub zagrożonych tym zjawiskiem. 
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Grupy najbardziej zagrożone zjawiskiem wykluczenia (na podstawie oceny Gminnego Ośrodka Pomocy 
 

Społecznej w Niwiskach) w Gminie Niwiska to: 
 

a)   dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych oraz wychowujących się poza rodziną; 

 

b)  osoby bezrobotne; 

 

c)  osoby samotnie wychowujące dzieci; 

 

d)  osoby dotknięte przemocą domową; 

 

e) osoby żyjące w ubóstwie; 

 

f)  przewlekle chorzy i osoby niepełnosprawne, chorzy psychicznie; 

 

g) starsze osoby samotne; 

 

h) osoby opuszczające zakłady karne; 
 

 
 

 

Głównym narzędziem stosowanym w celu dokonania pozytywnych zmian będzie praca socjalna rozumiana jako 

wszechstronne, profesjonalne działania pomocowe, których celem jest podtrzymywanie, chronienie  lub  rozwijanie  

interesów  jednostek,  rodzin,  grup  i  społeczności.  Celem  podejmowanych działań będzie nie tylko łagodzenie 

skutków trudnej sytuacji rodzin, ale także usuwanie przyczyn zaistniałej sytuacji oraz zapobieganie ich 

powstawaniu. Działania z zakresu pomocy społecznej będą polegały  na  udzielaniu  pomocy  wszystkim  tym,  

którzy  żyją  w  warunkach  uwłaczających  egzystencji godnej człowieka. 

2) Podstawy prawne opracowania strategii 

1) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.- Dz. U. z 2019r., poz. 1507  ze zm.), 

2) ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. - Dz. U. 2020r., poz. 111 ), 

3) ustawa z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j.- Dz. U  z 2019, poz. 670 ze zm. 

), 

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(t. j.- Dz. U. z 2019 poz. 1373 ze zm.),  

5) ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019r. poz. 1390 ze zm.), 

6) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.-  Dz. U. z 2020r. poz.218), 

7) ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (t.j.- Dz. U. z 2019r. poz. 

1111 ze zm.), 
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8) ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. z 2019r. poz. 473 ze 

zm.), 

     9) ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. z 2019r. poz. 2407 ze zm.). 

10) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 

688 ze zm.), 

11) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.- Dz. 

U z 2019 poz. 2277), 

12) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.- Dz. U. z 2019r. ,poz.852 ze zm.),  

13) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz.685),  

14) ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego (t.j.- Dz. U. z 2020 r. , poz. 517),  

15) ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j:- Dz. U. z 2020 poz. 266 ze 

zm.), 

 

W zakresie polityki strukturalnej i Europejskiego Funduszu Społecznego istnieją regulacje podejmowane przez 

Radę, Parlament i Komisję Europejską, dotyczące Funduszy Strukturalnych. 

 

3) Prace nad przygotowaniem strategii 
 

Realizacja zadań stojących przed pomocą społeczną (zarówno na poziomie społeczności lokalnej, jak i na 

poziomie rodziny i jednostki), a także konieczność wypracowania niekonwencjonalnych form pomocy, wymaga 

profesjonalnego i systemowego diagnozowania problemów społecznych w skali gminy. Diagnoza obejmuje 

rozpoznanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy i problemów występujących w społeczności – z 

uwzględnieniem zróżnicowania wynikającego z wieku (dzieci i młodzież, ludzie starzy) oraz oszacowanie zasobów 

ludzkich i instytucjonalnych, które można wykorzystać do rozwiązywania kwestii społecznych, jak również 

przeszkód, które mogą utrudnić działanie profilaktyczne, naprawcze i reintegracyjne. 

 

Mieszkańcy Gminy Niwiska uczestniczyli w pracach nad strategią od początku, tj. od etapu diagnozy, dzięki  

czemu  odzwierciedla  ona  rzeczywiste  potrzeby  i  problemy  społeczne.  Opracowanie  dokumentu poprzedziły 

spotkania z przedstawicielami środowisk i grup społecznych oraz organizacji i instytucji z terenu Gminy Niwiska. 

Podstawę merytoryczną opracowania strategii stanowiły materiały źródłowe, powstałe i zgromadzone w wyniku 

prac zespołu oraz materiały będące wynikiem badań ankietowych przeprowadzonych w różnych środowiskach  i 

grupach społecznych. W celu selekcji problemów uważanych przez mieszkańców za najistotniejsze, Zespół ds. 
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opracowania strategii dokonał analizy zebranych danych oraz wypracowano założenia analizy SWOT i wybrano 

główne problemy sfery społecznej Gminy Niwiska. 

 

Diagnoza problemów społecznych występujących na terenie Gminy Niwiska została sporządzona w oparciu 

o dane będące w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach, uzyskane w toku bieżącej jego 

działalności, dane uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej oraz instytucji i organizacji 

współpracujących z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niwiskach. 

 

Zespół ds. strategii opracował analityczne materiały źródłowe, niezbędne dla diagnozy sytuacji społecznej 

w gminie, co z kolei pozwoliło na wypracowanie kierunków strategicznych działań odniesionych do rzeczywistych 

problemów  społeczności  lokalnej  i  wskazanie  skutecznych  kierunków  działań  polityki  społecznej  dla  ich 

rozwiązania, a także ustalenie układu współpracy instytucjonalnej dla poszczególnych problemów społecznych.  

W oparciu o diagnozę sytuacji społecznej, została opracowana strategia rozwiązywania problemów  społecznych na 

najbliższe lata (2020 – 2030), która jest rozwinięciem działań oraz założeń programowych realizowanych w sferze 

polityki społecznej w Niwiskach. 

 

W procesie monitoringu realizacji strategii, kierunki i działania powinny być aktualizowane i dostosowane 

do  zmieniającej  się  rzeczywistości i otoczenia  społeczno - gospodarczego.  Przyjęcie  strategii stanowi proces 

otwierający długoterminowe planowanie polityki społecznej. 

 

Strategia jest podstawą do podejmowania długofalowych zintegrowanych działań rozwojowych w sferze 

społecznej oraz wdrażania rozwiązań w postaci programów lokalnych, mających na uwadze realizację celów 

zawartych w strategii. 

 

4) Definicja zasad strategicznych 

 

     Przedmiotem opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych pozostają działania z zakresu 

polityki społecznej. Dlatego też w strategii musimy powołać się na istotne dla przedmiotu struktury pojęcia i 

elementy operacyjne. 

      Dla sprawdzenia funkcjonowania polityki społecznej, rozumianej jako tworzenie takich warunków życia, aby 

osoby i rodziny mogły zaspokajać swoje potrzeby i dzięki temu miały szansę wszechstronnego rozwoju, należy 

przestrzegać zasad immanentnie związanych z jej istotą. Do zasad, którym podporządkowano opracowywaną 

strategię rozwiązywania problemów społecznych należą: 
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1) Zasada pomocniczości- oznacza przyjęcie określonego porządku, w jakim różne instytucje społeczne 

dostarczą jednostce wsparcia, gdy samodzielnie nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb; w pierwszej 

kolejności pomoc powinna pochodzić od rodziny, a następnie od społeczności lokalnej, a na końcu od 

państwa. 

2) Zasada rozwoju wielokierunkowego- w początkowym etapie wdrażania strategii realizowane powinny być 

działania, w których gmina ma już pewne doświadczenie i są one łatwiejsze do wykonania. W kolejnym etapie 

wdrażane powinny być innowacyjne przedsięwzięcia, 

3) Zasada orientacji na mieszkańców- władze gminy, programując zadania mają świadomość, że głównym 

podmiotem ich projektów są ludzie-społeczność lokalna gminy, mająca swoje potrzeby, ambicje i 

umiejętności. Działania muszą być tak zaplanowane by budzić ich aktywność, 

4) Zasada samorządności- stanowi realizację takich wartości, jak wolność i podmiotowość człowieka, a wyraża 

się w takiej organizacji życia społecznego, która jednostkom i grupom gwarantuje prawo do aktywnego 

udziału w istniejących instytucjach społecznych oraz tworzenia nowych instytucji w celu skuteczniejszego 

zaspokajania potrzeb i realizacji interesów, 

5) Zasada partycypacji- wyraża się w takiej organizacji życia społecznego, która poszczególnym ludziom 

zapewnia możliwość pełnej realizacji swoich ról społecznych, natomiast poszczególnym grupom pozwala 

zająć równoprawne z innymi miejsce w społeczeństwie, 

6) Zasada samopomocy- przejawia się w istnieniu i rozwoju pomocy wzajemnej ludzi zmagających się z 

podobnymi problemami życiowymi oraz pomocy silniejszych dla słabszych, zazwyczaj w ramach niewielkich 

nieformalnych grup, 

7) Zasada współodpowiedzialności- za kształt i realizację  niniejszej strategii odpowiadają wszyscy, tj. władza 

gminy, podmioty współpracujące i adresaci programów, 

8) Zasada zrównoważonego rozwoju- rozwój społeczno- gospodarczy przy realizacji projektów o dłuższym 

czasowo zasięgu zachodzić musi przy zachowaniu równowagi pomiędzy elementami ekologicznymi, 

społecznymi i przestrzennymi. Stanowi to warunek niezbędny do podniesienia poziomu życia na terenie 

gminy, jak i funkcjonowania miejscowych instytucji, 

9) Zasada partnerstwa- zasada ta umożliwia łączenie wysiłków władz lokalnych z pomocą sektora prywatnego i 

sektora non-profit. 
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5) Korelacja strategii z innymi strategicznymi dokumentami w zakresie 

polityki społecznej w Polsce i Unii Europejskiej 

    Strategia ta wpisuje się w aktualne strategie i programy przyjęte przez Ministerstwo Rodziny Pracy i 

Polityki Społecznej, województwo podkarpackie, samorząd powiatu kolbuszowskiego oraz samorząd gminy. 

Strategia Polityki Społecznej 

    Na szczeblu krajowym fundamentalnym dokumentem jest Strategia Polityki Społecznej. Nadrzędnym 

celem powyższej strategii jest zbudowanie zintegrowanego systemu państwa polskiego prowadzącego do 

ułatwienia obywatelom równego dostępu do praw społecznych, poprawnych warunków funkcjonowania 

rodzin oraz wsparcia osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym przy jednoczesnym 

zapewnieniu współuczestnictwa obywateli. 

Strategia Lizbońska  

     Na arenie międzynarodowej decydujące znaczenie ma Strategia Lizbońska. Głównym celem dokumentu, 

przyjętym przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej jest stworzenie najbardziej dynamicznej i 

konkurencyjnej gospodarki na świecie zdolnej do systematycznego wzrostu gospodarczego, spójności 

społecznej zapewniającej jak największą liczbę miejsc pracy. W ramach założonych celów Strategia 

Lizbońska zakłada następujące działania w obszarze integracji społecznej: 

-stworzenie sprzyjających warunków umożliwiających powstanie i rozwój firm innowacyjnych oraz 

stymulowanie przedsiębiorczości 

-rozwój aktywnej polityki zatrudnienia 

-inwestowanie w zasoby ludzkie 

-zabezpieczenie społeczne ( zapewnienie równowagi i trwałości systemów zabezpieczenia społecznego). 

Narodowa Strategia Spójności 

     Narodowa Strategia Spójności to dokument strategiczny określający najważniejsze cele oraz system 

wdrażania funduszy unijnych; EFRR, EFS oraz FS. Kluczowym zadaniem Narodowej Strategii Spójności jest 

tworzenie sprzyjających warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki bazującej na wiedzy i 

przedsiębiorczości gwarantującej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej. 

Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych, do których należą 

m. in.: 

1. poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej, 

2. budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu 

konkurencyjności Polski, 

3. wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. 
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Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski 

   Narodowa Strategia Integracji Społecznej  jest dokumentem, którego celem jest pomoc w procesie włączania 

się Polski w realizację drugiego z celów Strategii Lizbońskiej stawiającego na modernizację europejskiego 

modelu socjalnego, inwestowanie w ludzi oraz zwalczanie wykluczenia społecznego. Działania w tym 

zakresie mają przyczynić się do: dostosowania edukacji i szkolenia do wymogów życia i pracy w 

społeczeństwie opartym na wiedzy, rozwijania aktywnej polityki zatrudnienia przyczyniającej się do 

tworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy, modernizacji systemu ochrony socjalnej, w tym systemów 

emerytalnych i ochrony zdrowia, m. in. w celu zapewnienia ich finansowej stabilności oraz odpowiedniej 

koordynacji z celami polityki edukacyjnej i polityki zatrudnienia, wspierania integracji społecznej, aby 

uniknąć pojawienia się trwale zmarginalizowanej klasy ludzi niezdolnych do funkcjonowania w 

społeczeństwie opartym na władzy. 

Strategia Rozwoju Województwa –Podkarpackie 

Program, który w punkcie Kapitał Ludzki i Społeczny jako cel do realizacji stawia osiągniecie wysokiego 

poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Podkarpacia w wymiarze środowiskowym, zdrowotnym i 

społecznym. Strategia Podkarpacie 2020 w obszarze bezpieczeństwa społecznego opiera się na racjonalnej, 

adekwatnej do potrzeb i nowoczesnej polityce społecznej. W tym obszarze podejmowane działania 

koncentrować się będą wokół szeroko rozumianej integracji potrzeb oraz instrumentów – głównych 

odbiorców tej polityki. Działania te przyczyniać się będą do zapobiegania występowaniu oraz niwelowaniu 

przejawów wykluczenia społecznego, kulturowego i ekonomicznego, szczególnie wobec dzieci, osób 

niepełnosprawnych, osób starszych oraz rodzin wielodzietnych. W odpowiedzi na konsekwencje 

postępujących zmian struktury demograficznej, konieczne będzie nie tylko podjęcie szerokich działań w 

obszarze rynku pracy, ale też zbudowanie gamy specjalistycznych usług adresowanych dla grupy seniorów. 

Proces może być istotną szansą na integrację społeczną oraz poprawę jakości życia, biorąc pod uwagę proces 

starzenia się społeczeństwa.  

Strategia Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego 

Na poziomie powiatowym głównym dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju w tym polityki 

społecznej jest Strategia Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2014-2020r. Zapisano w niej, że jednym 

z kluczowych priorytetów dla powiatu kolbuszowskiego jest pomoc społeczna. Strategia kładzie szczególny 

nacisk na rozwój w obszarze polityki społecznej ukierunkowanej na przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu osób znajdujących się w sytuacjach generujących ubóstwo. 

 

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych przyjęta Uchwałą Nr II/12/2018 Rady 

Powiatu w Kolbuszowej z dnia 11 grudnia 2018r. Kolejnym dokumentem istotnym dla rozwoju wpisanym w 
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politykę społeczną powiatu kolbuszowskiego jest Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2018 -2024. Strategicznym celem powiatu w zakresie pomocy społecznej jest powiatowy 

program działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Działania gminy i powiatu uzupełniają się na poziomie 

regionalnym jednakże ciężar pomocy osobom uprawnionym do świadczeń z pomocy społecznej zostaje 

zdecydowanie przeniesiony na samorząd gminy. Za zadania wobec dzieci i rodzin mających trudności w 

wypełnianiu swoich zadań oraz zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych, a także 

opieki i wychowania w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo –wychowawczych odpowiada 

samorząd powiatu. Skuteczność wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej w dużym stopniu zależy 

od współpracy pomiędzy różnymi instytucjami z terenu powiatu i gminy Kolbuszowa. 

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019 – 2022  podstawą Programu 

jest uznanie, iż osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, 

korzystając na zasadzie równości z praw i obowiązków ustanowionych dla ogółu obywateli –bez względu na 

rodzaj, stopień i przyczynę niepełnosprawności. Zakłada, że osoby niepełnosprawne mają prawo do uzyskania 

niezbędnych środków umożliwiających wyrównanie zmniejszonych wskutek niepełnosprawności szans w 

korzystaniu z przysługujących im praw.  

Na poziomie gminy dokument strategiczny to Ocena Zasobów Pomocy Społecznej przygotowywana za dany 

rok kalendarzowy i obejmującą prognozę działań na lata kolejne.  Na podstawie art. 16 a ust. 1 ustawy o 

pomocy społecznej gmina przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej 

sytuacji społecznej i demograficznej. Zasoby obejmują infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i 

nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. Ocena 

zasobów pomocy społecznej zastąpiła od 2012r. przygotowany przez jednostki samorządu terytorialnego 

bilans potrzeb pomocy społecznej. Zawiera liczbę osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, rodzaje 

ich problemów oraz rozkład ilościowy. Zaprezentowane w ocenie zasobów dane ukazują lokalną sytuację 

społeczno-demograficzną gminy oraz niezbędne do realizacji kwestie społeczne. Do powyższych zagadnień 

należy wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych 

oraz umożliwienie im przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych. Istotne znaczenie mają również kwestie 

związane z polityką rynku pracy i problemami społecznymi jak: niepełnosprawność, długotrwała choroba, 

bezradność w opiece i wychowaniu dzieci i prowadzeniu gospodarstwa domowego, przemoc w rodzinie i 

inne. 

Strategia Rozwoju Gminy Niwiska na lata 2014-2020, której jednym z celów strategicznych jest system 

opieki zdrowotnej i pomocy społecznej . Działanie realizowane poprzez : 

- wspieranie systemu opieki zdrowotnej 

-wsparcie systemu pomocy społecznej. 
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Misja Gminy Niwiska brzmi:  

6) Pomoc społeczna ukierunkowująca  do aktywności 

Pomoc społeczną tworzą organy administracji rządowej i samorządowej przy współudziale organizacji 

pozarządowych, stowarzyszeń, Kościoła i innych związków wyznaniowych, pracodawców oraz osób 

fizycznych i prawnych. 

Skuteczne przeciwdziałanie problemom społecznym musi opierać się na ciągłej diagnozie sytuacji oraz 

prawidłowym przepływie informacji. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach podejmuje 

odpowiednie działania, dzięki którym możliwe jest rozpoznanie źródła zagrożeń życia na obszarze gminy. 

Zwiększa się efektywność podejmowanych działań i skuteczność ośrodka i instytucji z nim współpracujących 

na aktualnie występujące problemy. Do nich należy: 

- analiza rzeczywistych potrzeb występujących w gminie, 

- zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych pozwalających na zaspokojenie potrzeb, 

- rozpoznanie głównych problemów społecznych , ich rozmiaru i zasięgu, 

- ustalanie zasad współpracy przy wymianie informacji między instytucjami i organizacjami współpracujących 

z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej . 

Zgodnie z art. 4 ustawy o pomocy społecznej osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane 

są do współdziałania w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej. 

Szczególnie istotny jest aktywny udział osób i rodzin ubiegających się o pomoc, chęć współpracy oraz 

właściwe i w pełni wykorzystanie własnych możliwości i uprawnień. Dlatego też podstawowym narzędziem 

pracy będzie szeroko rozumiana praca socjalna. Szczególny nacisk położony jest na współudział osoby i 

rodziny w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Aby osiągnąć ten cel należy podejmować takie 

działania wobec jednostki, aby zmieniła swój sposób myślenia, postawę z biernej i roszczeniowej na aktywną, 

tak aby będąc w sytuacji kryzysowej w pierwszej kolejności wykorzystać własne możliwości. Przykładem 

pracy nad uświadamianiem klientowi, że jest on odpowiedzialny za rozwiązywanie własnych problemów jest 

kontrakt socjalny. Kontrakt socjalny nakłada na osobę bądź rodzinę szereg zobowiązań monitorowanych przez 

pracownika socjalnego.  

 
 

 

2. Diagnoza problemów społecznych 
 
 

1) Charakterystyka badanej grupy 
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W ramach procesu uspołecznienia procesu diagnozowania sytuacji społecznej w Gminie Niwiska, 

przeprowadzono ankiety wśród 100 mieszkańców gminy (wzór ankiety został załączony do strategii). Głównym 

celem badania ankietowego była identyfikacja problemów społecznych na terenie Gminy Niwiska. Badanie zostało 

zrealizowane na potrzeby opracowania Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych.  Strategia  ma  stanowić  

podstawę  do  realizacji  względnie trwałych wzorów interwencji społecznych w celu poprawy tych stanów rzeczy 

(zjawisk) występujących w obrębie lokalnej społeczności, które są oceniane negatywnie. 

 

W badaniu ankietowym wzięły udział osoby w wieku od 18 do 85 roku życia. Kobiety stanowiły 62 % badanych, 

natomiast mężczyźni 38 %.  Wśród ankietowanych przeważały osoby z wykształceniem zawodowym  32 % ogółu 

badanych, średnim 31 %,  podstawowym 9 %, wyższym 28 %. Osoby pracujące zawodowo stanowiły 61% ogółu 

badanych, osoby bierne zawodowo  18 %, osoby bezrobotne  8 %. Osoby zamężne/żonate stanowiły 80 % ogółu 

ankietowanych, osoby rozwiedzione 3%, osoby owdowiałe 4%, osoby niezamężne 13%. Wśród ankietowanych 

przeważały osoby wychowujące od 2 do 4 dzieci – stanowiły grupę  65 % badanych, osoby wychowujące 1 dziecko 

8 %, osoby bezdzietne  21%, osoby wychowujące więcej niż 4 dzieci 6 %.  

W opracowaniu badań własnych pracownicy ośrodka  posłużyli się wynikami badań przeprowadzonych wśród 100 

podopiecznych . 

Wyniki badań zostały przedstawione w niniejszym rozdziale strategii, poświęconym diagnozowaniu 

potrzeb i problemów społecznych, jakich doświadczają mieszkańcy Gminy Niwiska. 

 

 

2) System pomocy społecznej w gminie 

 
 

Za  realizację  zadań  z  zakresu  pomocy  społecznej  na  terenie  Gminy Niwiska  odpowiedzialny  jest 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Do jego obowiązków należy: 
 

 

-   prowadzenie diagnostyki jednostkowej i środowiskowej; 
 

 

   - bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń (w tym organizowanie opieki i usług domowych); 
 

 
 

 -  współpraca z organizacjami i instytucjami, a zwłaszcza z samorządem lokalnym; 
 

 

     - aktywizowanie środowiska lokalnego. 

 

 

Spośród  6.207  mieszkańców  gminy,  561  osoby z 130 rodzin ( 9 %  ogółu  mieszkańców)  skorzystały  z 

systemu pomocy społecznej w roku 2019. Liczba ta obejmuje również członków rodzin osób, którym decyzją 
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administracyjną przyznano wsparcie. 

Klienci pomocy społecznej to osoby o niskich dochodach, bezrobotni, niepełnosprawni, przewlekle chorzy, 

osoby niezaradne życiowo, bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, osoby samotne, osoby uzależnione 

od alkoholu, osoby opuszczające zakłady karne. Ośrodek zapewnia pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym 

w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, a także organizuje pomoc instytucjonalną kierując je do 

domów pomocy społecznej  i dziennych ośrodków wsparcia. 

Zasadniczym celem działania pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających 

do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających 

godności człowieka. Do zadań ośrodka pomocy społecznej między innymi należy przyznawanie i wypłacanie 

zasiłków pieniężnych, udzielanie pomocy rzeczowej, schronienia, posiłku,  ubrania- osobom tego pozbawionym; 

świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne, 

sprawienie pogrzebu, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne, udzielenie pomocy 

mającej na celu życiowe usamodzielnienie się i integrację ze środowiskiem. Ważnym zadaniem jest również praca 

socjalna rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub 

odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenia warunków sprzyjających temu celowi. 

Są  to zadania złożone i trudne. Wymagają uwzględnienie doraźnych potrzeb osób i rodzin oraz lokalnego potencjału 

do mobilizacji w kierunku poprawy własnej trudnej sytuacji. 

 

Wysokość  nakładów  przeznaczonych  na  pomoc  społeczną  w  gminie,  na  wspomaganie  osób  i rodzin 

oraz świadczenia rodzinne w latach 2014-2019, zwiększała się z roku na rok. Taki stan rzeczy był efektem wzrostu 

ilości środków finansowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych, wśród których dominującą pozycję 

stanowiły świadczenia rodzinne. 

 

Ogółem wielkość wydatków na   świadczenia pomocy społecznej i świadczenia rodzinne w kolejnych 

latach wyniosła: w roku 2014 – 4 068 254 zł (w tym  2 775 859 zł na świadczenia rodzinne), w roku 2015 – 4 331 

100 zł (w tym  2 900 000 zł na świadczenia rodzinne), a w 2016 roku – 4 333 300 zł (w tym  2 900 000 zł na 

świadczenia rodzinne, a w 2017 roku – 7 969 459 zł (w tym  2 979 597 zł na świadczenia rodzinne, 4 035 532 

świadczenia wychowawcze ),  a w 2018 roku – 8 885 961 zł (w tym  3 043 272 zł na świadczenia rodzinne, 4 867 

788 zł. świadczenia wychowawcze ), a w 2019 roku – 10 426 595 zł (w tym  3 607 764 zł na świadczenia rodzinne, 

5 528 289 zł. świadczenia wychowawcze). 
 

W   analizowanym   okresie   beneficjenci   systemu   pomocy   społecznej   korzystali   również   ze 

świadczeń rzeczowych w formie dożywiania w szkołach, zakupu odzieży, żywności, opału i innych, pokrycia kosztów 

pogrzebu.  Odnotowuje się wzrost takich form pomocy jak: praca socjalna, poradnictwo i interwencja  kryzysowa. 

 
 

Tabela nr 1. Typ realizowanych świadczeń pomocy społecznej w latach 2017-2019 
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Typy 

świadczeń 
2017 2018 2019 

Liczba osób Liczba rodzin Liczba osób Liczba rodzin Liczba osób Liczba rodzin 

Pieniężne 312 222 304 222 286       201 

Rzeczowe 171        101 163           97   159       159 

Udzielenie 

porad 

308      308        283         283      252     252 

Interwencja 

kryzysowa 
0 0 0 0 0 0 

Praca 

socjalna 
308 308 283         283 252 252 

Udzielanie 

schronienia 
- - - - - - 

Źródło: Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach- sprawozdanie MRPiPS-03. 

 
 

 
 

2.1.Powody udzielanej pomocy i wsparcia za 2019r. 
 
 
Tabela nr 2.  Główne powody przyznawania pomocy dla rodzin jednoosobowych i wieloosobowych 
 
Powód przyznania Ogółem Rodzina  

1 osobowa 
Rodzina  
2 osobowa 

Rodzina  
3 osobowa 

Rodzina 
4 i więcej 
osobowa 

Niepełnosprawność 
 

83 40 17 13 13 

Bezradność w 
sprawach 
opiekuńczo-
wychowawczych i 
prowadzeniu 
gospodarstwa 
domowego 

75 30 19 11 15 

Długotrwała ciężka 
choroba 

54 18 11 10 15 

Bezrobocie 
 

53 18 5 10 20 
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Wielodzietność 
 

29 0 0 0 29 

  
 

 
Tabela nr 3. Główne powody przyznania świadczeń wg liczby świadczeń 
 
Powód przyznania Ogółem Liczba świadczeń 

niepieniężnych 
Liczba świadczeń 
pieniężnych 

wielodzietność 9 219 9 216 3 
Długotrwała ciężka 
choroba 

5 182 5 023 159 

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-
wychowawczych i 
prowadzeniu 
gospodarstwa 
domowego 

5 140 4 952 188 

niepełnosprawność 4 928 4 402 526 
bezrobocie 3 935 3 695 240 

 
 

 
 

3) Inne rodzaje pomocy i świadczeń wykonanie za 2018r.-2019r. 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach zajmuje się realizacją świadczeń z zadań zleconych gminie i 

programów rządowych tj. realizacją m in. : świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego,  świadczeń 

funduszu alimentacyjnego, świadczeń „ Dobry Start”. Wydatki w tym zakresie oraz liczbę świadczeniobiorców 

przedstawiają tabele poniżej: 

 
 
 
Tabela nr 4. Świadczenia rodzinne w  2018r.  
 
L.P. Rozdział Liczba rodzin pobierających 

świadczenia rodzinne 
Kwota wypłaconych świadczeń w 
zł. 
(dotacja wojewody) 

1. 85502 465  2 949 410 
2. 85213 22    20 448 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań GOPS. 

 Wyszczególnienie  wypłaconych świadczeń : 

1) Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny ( rozdział 85502): 

-kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych i dodatków – 1 649 920.zł. 
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-kwota wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna  dla  

72 os.- 923 372 zł. 

-składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla  58 os. – 139 110 zł. 

- kwota wypłaconych świadczeń rodzicielskich dla  11 os. – 104 299 zł. 

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213): 

-kwota wypłaconych składek zdrowotnych dla  22 os. – 20 448 zł. 

 
 
 
Tabela nr 5. Świadczenia rodzinne w  2019r.  
 
L.P. Rozdział Liczba rodzin pobierających 

świadczenia rodzinne 
Kwota wypłaconych świadczeń w 
zł. 
(dotacja wojewody) 

1. 85502 449  3 502 987 ( wzrost wydatków w 
stosunku do 2018r. o 40%) 

2. 85213 28    41 577 ( wzrost wydatków w 
stosunku do 2018r. o 50%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań GOPS. 

 Wyszczególnienie  wypłaconych świadczeń : 

1) Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny ( rozdział 85502): 

-kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych i dodatków – 1569 086zł. 

-kwota wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla 

opiekuna  dla  85 os.- 1 477 599 zł. 

-składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla  45 os. – 208 352zł. 

- kwota wypłaconych świadczeń rodzicielskich dla  13 os. – 146 540 zł. 

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213): 

-kwota wypłaconych składek zdrowotnych dla  28 os. – 41 577 zł. 

 
 
Tabela nr 6. Fundusz alimentacyjny wykonanie za  2018-2019. 
 
L.P. Rok Liczba osób uprawnionych do 

Funduszu Alimentacyjnego 
Kwota wypłaconych świadczeń w 
zł. 
(dotacja wojewody) 

1. 2018  16 132 709 
2. 2019  13 101 410 

 
 
Tabela nr 7. Świadczenia wychowawcze i „ Dobry Start” za 2018-2019 
 
L.P. Rok Liczba 

uprawnionych- 
dzieci 

Kwota 
świadczeń  

Liczba 
uprawnionych-
dzieci 

Kwota 
świadczeń 

1. 2018 771 4 794 588 784 235 200 
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2. 2019 1062  5 528 289 784 236 400 
 
 
 

4) Zjawisko bezrobocia 

 

Bezrobocie w Gminie Niwiska od kilku lat spada zwłaszcza w grupie mężczyzn. Największy przyrost ofert pracy w 

Powiatowym Urzędzie Pracy przypada na okres od lipca do września. Związane jest to z aktywizacją bezrobotnych 

podejmowaną przez instytucje poprzez organizowanie  prac interwencyjnych, prac w formie stażu, podejmowanie 

prac sezonowych, głównie w budownictwie. 

W oparciu o analizę danych zawartych w dokumentacji Ośrodka Pomocy Społecznej ustalono, że : 

najwięcej osób bezrobotnych znajduje się w przedziale wieku 18-40 lat, w tym również kobiet. Brak jest osób w wieku 

61-65 lat, gdyż zazwyczaj osoby te, mają nabyte świadczenia  emerytalne lub świadczenia z tytułu inwalidztwa ,  

zasiłki stałe z tyt. wieku  z pomocy społecznej 

Dominującym wykształceniem wśród osób bezrobotnych korzystających z pomocy ośrodka jest  wykształcenie 

podstawowe i zawodowe, ma je 69 % tej grupy klientów. 

Najwięcej bezrobotnych klientów ośrodka pozostaje bez pracy przez okres dłuższy niż 12 m-cy, co stanowi 50 % tej 

grupy. Osoby te znajdują się w przedziale wiekowym 38- 55 lat. W przypadku tych osób jest to długotrwałe bezrobocie 

i istnieje potrzeba organizowania dla nich szkoleń zawodowych oraz organizowania innych form wsparcia jak: 

poradnictwo zawodowe, trening kompetencji społecznych i życiowych, grupy wsparcia o tematyce warsztatowej  np. 

„Jak umiejętnie poszukiwać pracy”.  

 
Na dzień 31 marca 2019 roku, liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy z 

terenu Gminy Niwiska wynosiła 135 osób, w tym 69 kobiet, co stanowi 7,4 % ogólnej liczby bezrobotnych w 

powiecie kolbuszowskim. W ostatnich latach widoczny jest spadek liczby osób bezrobotnych, z uwagi na wzrost 

ofert zatrudnienia w różnych dyscyplinach zawodowych. 

 

Tabela nr 8. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Gminie Niwiska w latach 2015-2019 

 

 
 

Lata 2015 2016 2017 2018 2019  
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Liczba bezrobotnych 277 230 189 187 135 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej 2015-2019r. – dane na dzień 31 

grudnia. 
 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku, 50% osób bezrobotnych z terenu Gminy Niwiska stanowiły kobiety. 

Analizując liczbę bezrobotnych mężczyzn i kobiet w latach 2015-2019 można zauważyć, iż obecnie bezrobocie 

kobiet w Gminie Niwiska jest większe niż mężczyzn. 

 

Tabela nr 9. Liczba osób bezrobotnych według płci w latach 2015 - 2019. 

 

 

ROK 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Kobieta 

 

147 123 112 101 69 

Mężczyzna 

 

130 107 77 86 66 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej. 

 

 

Charakterystyczną cechą bezrobocia mieszkańców Gminy Niwiska jest długi okres pozostawania w 

bezrobociu, co w zasadniczy sposób decyduje o zmniejszeniu ich szans na znalezienie zatrudnienia.  50% 

bezrobotnych to osoby długotrwale bezrobotne. Znacznie mniejszą grupę osób bezrobotnych stanowią osoby 

młode, które poszukują pracy po ukończeniu szkół zawodowych lub studiów tj. w wieku do 25 roku życia..  

 

 

 

Tabela nr 10. Liczba osób bezrobotnych wg wieku w latach 2015 - 2019. 
 

 

Rok 2015 2016 2017 2018    2019 

Bezrobotni razem 

W tym: 

277 230 189 187 135 

Bezrobotni w szczególnej 

sytuacji 
223 196 164 101 114 

 Bezrobotni do 30 roku 

życia 
114 82 67 68 39 
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Bezrobotni do 25 roku życia 67 45 33 34 24 

 Bezrobotni do 50 roku życia 51 48 38 46 39 

Długotrwale bezrobotni 116 116 102 86 70 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej. 

 

 

W ciągu ostatnich pięciu lat spadek liczby osób bezrobotnych jest widoczny w grupie wiekowej 25-30 

lat wynika to z bogatej oferty pracy dla osób wykształconych, posiadających umiejętności techniczne. 

Przedłużający się okres bezrobocia powoduje znaczne pogorszenie kondycji ekonomicznej rodziny i obniżenie 

poziomu zaspokajania jej potrzeb. Prowadzi to do jej ubóstwa i stopniowo wyklucza rodzinę z normalnego życia 

społecznego. Brak środków materialnych wpływa negatywnie na funkcjonowanie rodziny i wypełnianie przez nią 

podstawowych zadań. Grozi to kryzysem rodziny i pojawieniem się wielu problemów społecznych, np. narkomanii, 

alkoholizmu, przemocy, przestępczości. Każdy przypadek bezrobocia rodzi z całą pewnością stres związany z 

niepewnością. Bezrobocie marginalizuje ludzi, sprzyja szerzeniu alkoholizmu, agresywnych zachowań i 

przestępczości. 

Okres pozostawania bez pracy jest jednym z wielu czynników, który w istotny sposób zmniejsza szanse 

bezrobotnego na powrót do pracy. Biorąc pod uwagę pozostawanie bez pracy przez osoby bezrobotne stwierdza 

się, że na terenie Gminy Niwiska wciąż jest wysoki udział długotrwale bezrobotnych, pozostających bez pracy 

przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Długie pozostawanie bez pracy powoduje procesy dezintegracji życia 

rodzinnego. Przymusowa bezczynność zawodowa i nieuregulowany tryb życia wyzwalają zachowania 

destrukcyjne, skierowane na rodzinę i lokalne środowisko społeczne.  

 
 
 

Tabela nr 11. Udział bezrobotnych w poszczególnych gminach w ogólnej liczbie bezrobotnych (%) w 2019r. 
 

 Gmina 

Niwiska  
Gmina 

Cmolas  

Gmina 

Raniżów 

Gmina 

Dzikowiec 

Gmina Majdan 

Królewski 
Gmina 

Kolbuszowa 

Kolbuszowa 

Miasto 

Kolbuszowa 

Obszar 

wiejski 

 7,4 % 13,3 % 

10,5 

10,6% 11,4% 19,8% 37,5% 12,3% 25,2% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych P U P .  

 

 

 

 

Rys. nr 1. Udział bezrobotnych w poszczególnych gminach w ogólnej liczbie bezrobotnych (%) w 2019r. 
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Z  danych Urzędu  Pracy i Urzędu Gminy wynika, iż w  Gminie Niwiska od 2015r. zwiększa  się  liczba 

osób podejmujących pracę. W stosunku do 2015 roku zwiększa się też liczba osób podejmujących pracę w ramach 

prac interwencyjnych i staży organizowanych w instytucjach i prywatnych przedsiębiorstwach. Wzrost zatrudnienia 

zapewniła również inicjatywa realizacji projektów z zakresu aktywizacji zawodowej finansowanych ze środków 

EFS  przez PUP w Kolbuszowej, Stowarzyszenie NIL w Kolbuszowej i inne organizacje i stowarzyszenia. 

 

 

Tabela nr 12. Ilość zgłoszonych ofert pracy przez pracodawców na Gminie Niwiska 

 

Rok Oferty  pracy ogółem  Oferty subsydiowane Oferty dla niepełnosprawnych 

2015 96 67 25 

2016 121 66 33 

2017 102 61 29 

2018 71 37 20 

2019 81 45 22 
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Tabela nr 13. Stopa bezrobocia w Gminie Niwiska 

2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 

8,72 % 8,35% 8,1% 9,5% 7,4% 

 

 

 
 

 
Skala bezrobocia na podstawie danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

 

W strukturze świadczeń wynikających z zadań zleconych gminie wciąż duży udział procentowy biorąc pod 

uwagę liczbę osób korzystających z danego świadczenia mają zasiłki przyznane z powodu braku możliwości 

zatrudnienia. Pod względem wartościowym wypłaty z tytułu zasiłków  przyznanych z powodu braku możliwości 

zatrudnienia stanowią one 30% wszystkich świadczeń, największą zaś część wypłacanych środków z pomocy 

społecznej stanowią świadczenia dla osób niepełnosprawnych w tym zasiłki stałe, które stanowią główne źródło 

utrzymania i są wypłacane z tyt. niezdolności do pracy. Odsetek bezrobotnych świadczeniobiorców maleje, w 

związku z tym, zjawisko bezrobocia w pomocy społecznej nie jest problemem wiodącym tak jak to było w latach 

ubiegłych. 

 

Ważną rolę w pomocy dla osób bezrobotnych odgrywa praca socjalna. Pomoc Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Niwiskach w tej kwestii ma na celu przywrócenie wiary we własne możliwości, warunkujące 

normalne funkcjonowanie w zmieniającej się rzeczywistości. Praca socjalna prowadzona przez pracowników 

socjalnych to między innymi pomoc w planowaniu nowych koncepcji życia zawodowego, rozbudzanie motywacji 

do działania ukierunkowanego na  zatrudnienie  oraz  technika  kontraktu  socjalnego,  która  pozwala  na 

uzależnienie  pomocy  – formy, wysokości i okresu wypłacania świadczenia – od aktywności bezrobotnego i jego 

rodziny. Pomocne są również szkolenia oraz wszelkie formy aktywizacji społecznej i zawodowej realizowane 

poprzez wdrażanie projektów konkursowych finansowanych ze środków UE. Aktywizacji zawodowej służą  

projekty realizowane przez Stowarzyszenie NIL w Kolbuszowej i inne organizacje pozarządowe oraz Powiatowy 

Urząd Pracy w Kolbuszowej adresowane do osób bezrobotnych głównie kobiet, osób niepełnosprawnych. 

 

Tabela nr 14. Zjawisko bezrobocia w rodzinach osób korzystających z pomocy społecznej w 2017-2019r. 
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Liczba bezrobotnych  w 2017r. 

 

Liczba bezrobotnych w 2018r. 

 

Liczba bezrobotnych w 2019r. 

63 57 46 

 

Kobiety 

 

Mężczyźni 

 

Kobiety 

 

Mężczyźni 

 

Kobiety 

 

Mężczyźni 

 

Ogółem  

 

Samotne 

 

Ogółem  

 

Samotni 

 

Ogółem 

 

Samotne 

 

Ogółem 

 

Samotne 

 

Ogółem 

 

Samotne 

 

Ogółem 

 

Samotne 

 

37 

 

5 

 

26 

 

2 

 

31 

 

4 

 

26 

 

1 

 

27 

 

4 

 

19 

 

1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS 

 

Bezrobocie w ocenie mieszkańców gminy 
 

 

Mieszkańcy gminy zauważają problem bezrobocia. Jest on w ich opinii problemem, który dotyczy również 

gminy miejsca zamieszkania. 

Na pytanie, jakie Pana/Pani zdaniem są główne powody bezrobocia w Gminie, spora grupa ankietowanych 

odpowiada, że  przyczyna jest niechęć do pracy i brak ofert pracy w miejscu zamieszkania, a poniżej 40%  procent 

osób uważa, że przyczyną są uzależnienia. 

Powody bezrobocia w gminie wymienione w kolejności wg odpowiedzi ankietowanych (ankietowani mieli 

możliwość udzielenia 3 odpowiedzi.) 

1. Niechęć do pracy  ( 72 % ) 

2. Brak ofert pracy w miejscu zamieszkania  (47%) 

3. Brak kwalifikacji (41%) 

4. Uzależnienia (39%) 

5. Inne ( 0%) 

 

 

 

 

Rys. nr 2 . Główne powody bezrobocia 
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Na pytanie, jakie Pana/Pani -jakie kroki należałoby podjąć w celu poprawy sytuacji bezrobotnych na terenie gminy 

ankietowania wskazali ( 2 działania najliczniej punktowane przez ankietowanych): 

1. Współpraca z PUP w zakresie organizacji staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie 

użytecznych,  

2. Szkolenia dotyczące możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 
 
 

5) Zjawisko  ubóstwa 
 

 

Skala ubóstwa na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach 
 

 

Ubóstwo zazwyczaj nie występuje samo jako samoistny problem społeczny, ale towarzyszy innym 

problemom   takim,   jak   bezrobocie,   alkoholizm,   niezaradność   życiowa,   bezradność   w   sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych, bezdomność, niepełnosprawność, przewlekła choroba. Szczególnie 

zagrożone ubóstwem są rodziny wielodzietne, osoby starsze oraz osoby z niskim  wykształceniem. W Polsce 

system pomocy społecznej obejmuje wsparciem osoby ubogie tylko wówczas, gdy ubóstwo towarzyszy innym 

poważnym problemom społecznym. 

 

 Jest to rozwiązanie odmienne niż w większości krajów UE, gdzie już sam fakt posiadania niskich dochodów 

uprawnia do pomocy finansowej ze środków publicznych. W Polsce próg interwencji socjalnej, czyli wysokość 
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dochodu, która uprawnia do wsparcia w postaci zasiłku, określa ustawa o pomocy społecznej. Aktualnie dla 

gospodarstwa jednoosobowego próg interwencji socjalnej wynosi 701 zł, a dla gospodarstwa wieloosobowego 

- 528 zł na każdą osobę w rodzinie. 

 

 

Najczęściej powodem udzielania świadczeń z zakresu pomocy społecznej w roku 2019, biorąc pod 

uwagę liczbę rodzin była: bezradność  w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawność i 

długotrwała choroba. W roku 2019 pomoc z tytułu niepełnosprawności  otrzymało  56 rodzin, z tyt. dł. choroby 

49 rodzin, z tyt. bezradności opiekuńczo-wychowawczej 78 rodzin. W roku 2018 pomoc z tytułu  

niepełnosprawności otrzymało 90 rodzin,  z tytułu dł. choroby  69  rodzin, z powodu bezradności opiekuńczo-

wychowawczej w rodzinie  75 rodzin. W roku 2017 pomoc z tytułu  niepełnosprawności otrzymało  94 rodziny,  z 

tytułu dł. choroby  61  rodzin, z powodu bezradności opiekuńczo- wychowawczej  74 rodzin. 

 Z powyższych danych wynika, iż główną przyczyną ubóstwa na terenie gminy są takie zjawiska jak: 

niepełnosprawność, długotrwała choroba i bezradność opiekuńczo-wychowawcza w rodzinie. 

 

 

 
 
 

Tabela nr 15. Najczęstsze przyczyny nasilenia trudnych sytuacji życiowych, które stanowią przyczynę 
ubiegania się o wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach 
 
  

  
Powody przyznania 
pomocy 
  

2017 rok 2018 rok 

           
2019 
rok                                       
                                         

Liczba 
rodzin 

Liczba osób w 
rodzinach 

Liczb
a 
rodzi
n 

Liczba osób w 
rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób w 
rodzinach 

Ubóstwo 24 31 27 30 19 20 

Potrzeba ochrony 
macierzyństwa lub 
wielodzietności 

18 107 31 169 25 135 

Sieroctwo 0 0 0 0 0 0 

Bezrobocie 63 189 57 156 46 128 

Bezdomność 0 0 0 0 0 0 

Niepełnosprawność 94 245 90 211 56 130 
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Zdarzenie losowe lub 
sytuacja kryzysowa 

1 1 0 0 0 0 

Alkoholizm 3 9 2 7 0 0 

Narkomania 0 0 0 0 0 0 

Długotrwała lub ciężka 
choroba 

61 245 69 194       49 163 

Bezradność w 
sprawach opiekuńczo 
– wychowawczych 

74 238 75 211 78 245 

Trudności w 
przystosowaniu do 
życia po opuszczeniu 
zakładu karnego 

0 0 0 0 0 0 
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Rys. nr 3. Powody przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w 2019r.  

 

 

 

 
 

 

Przeciętna rodzina korzystająca z pomocy społecznej w gminie jest rodziną trzyosobową. Świadczenia, 

które otrzymuje przyznawane są z tytułu niepełnosprawności, dł. choroby, bezrobocia i związanego z nim ubóstwa 

w formie zasiłku okresowego i w naturze. Dodatkową, a czasami zastępczą formą pomocy, jest przekazywanie 

żywności z PBŻ, stowarzyszeń i fundacji.   W roku 2019r. w Gminie Niwiska z tej formy pomocy skorzystało 

364 osób. 

 
 

Ubóstwo w opinii mieszkańców 
 

 

Większość ankietowanych mieszkańców gminy stwierdziła, że w ostatnich latach sytuacja dochodowa ich 

gospodarstwa domowego nie uległa zmianie lub poprawiła się. Problem ubóstwa nie jest wymieniany przez 

mieszkańców gminy jako główny powód problemów społecznych. Główne problemy społeczne to 
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niepełnosprawność, długotrwała choroba, problemy osób starszych. 

Powyższe dane wskazują, iż ubóstwo jest postrzegane przez mieszkańców jako problem, ale dotyczy on 

wąskiej grupy osób dotkniętych dysfunkcjami, które są w większej części niezależne od nich jak 

niepełnosprawność, długotrwała choroba, problemy osób starszych.  

6) Zjawisko uzależnień 
 
 

Uzależnienie od alkoholu, czyli alkoholizm, jest chorobą, która zaczyna się i rozwija podstępnie, bez 

świadomości zainteresowanej osoby. Polega na niekontrolowanym  piciu napojów alkoholowych i może 

doprowadzić do przedwczesnej śmierci. Nadużywanie alkoholu powoduje konsekwencje natury zdrowotnej i 

społecznej. W wielu rodzinach występuje zjawisko dziedziczenia alkoholizmu, gdzie z problemem alkoholowym 

boryka się trzecie, a nawet czwarte pokolenie. Z problemem alkoholowym w rodzinach często wiążą się schorzenia 

psychosomatyczne, zaburzenia emocjonalne, przemoc i ubóstwo. Nadużywanie alkoholu poważnie zmniejsza 

szanse na osiągnięcie kariery zawodowej oraz prowadzi do bezrobocia jednostki. Dzieci osób uzależnionych 

dotkliwie odczuwają sytuację swoich rodzin, atmosferę ciągłego lęku i napięcia, co niewątpliwie negatywnie 

wpływa na ich rozwój psychofizyczny. 

 

Liczba osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych jest trudna do ustalenia.    Z 

jednej strony możemy opierać się na danych szacunkowych ustalonych dla populacji, m.in. przez Państwową 

Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a z drugiej strony na danych przedstawianych przez 

poszczególne instytucje podejmujące kwestie uzależnień w swej działalności statutowej. 

 
 

Tabela nr 16. Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych 
 

Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych 

 W Polsce 
 

38,6 mln 

W mieście 

100 tys. 

mieszk. 

W mieście 

25 tys. 

mieszk. 

W  gminie  6  tys. 

mieszk. 

Liczba osób uzależnionych od 

alkoholu 
 

 
ok. 2% 

populacji 

 

 
ok. 800 tys. 

 

ok. 2.000 

osób 

 

 
ok. 500 osób 

 

 
ok. 100 osób 

Dorośli   żyjący   w   otoczeniu 

alkoholika 

(współmałżonkowie, rodzice) 

 

ok. 4% 

populacji 

 
ok. 1,5 mln 

 

ok. 4.000 

osób 

 

ok. 1.000 

osób 

 
ok. 200 osób 

Dzieci   wychowujące   się   w 

rodzinach alkoholików 
ok. 4% 

populacji 

 

ok. 1,5 mln 
ok. 4.000 

osób 
ok.1.000 

osób 

 

ok. 200 osób 
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Osoby pijące szkodliwie 5-7% 

populacji 

 

 
2-2,5 mln 

 

5.000-7.000 

osób 

 

1.250-1.750 

osób 

 

 
ok. 250-300 osób 

Ofiary  przemocy domowej w 

rodzinach z problemem 

alkoholowym 

2/3 osób 

dorosłych 

oraz 2/3 

dzieci z tych 

rodzin 

 

razem ok. 2 

mln osób: 

dorosłych i 

dzieci 

 

ok. 5.330 

osób: 

dorosłych i 

dzieci 

 

ok. 1.330 

osób: 

dorosłych i 

dzieci 

 

 
ok. 250 osób: 

dorosłych i dzieci 

Źródło: Dane szacunkowe Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
 
 

Rozmiary zjawiska uzależnień odnotowane w oficjalnych statystykach różnią się od faktycznego stanu.  

Najlepiej  widać  to w  odczuciach społecznych mieszkańców,  którzy bardzo często wskazują na alkoholizm 

jako poważny problem społeczny. O skali problemu świadczy również liczba rodzin objętych pomocą społeczną 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach z powodu występującego w niej problemu 

alkoholowego. 

 

Tabela nr 17. Rodziny korzystające z pomocy finansowej ośrodka z powodu alkoholizmu: 
 

 

Rodzaj 

dysfunkcji 

2017 rok 2018 rok 2019 rok 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinie 

Liczba 

rodzin 

Liczba  osób 

w rodzinie 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinie 

Alkoholizm 49 112 44 101 47 108 
Źródło: Dane GOPS w Niwiskach. 

 

 
 

Aby wyeliminować niekorzystny wpływ alkoholizmu na społeczność gminy, konieczne jest prowadzenie 

działań o charakterze profilaktycznym oraz różnych form promocji zdrowego stylu życia. Ważną rolę odgrywają 

w tym procesie uchwalane corocznie programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

podejmowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach przysługujących jej 

uprawnień działania. 

W roku 2019 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła  10 wniosków 

dotyczących skierowania na leczenie odwykowe osób uzależnionych, w sprawie 3 osób  skierowano wniosek 

do Prokuratury w sprawie  leczenia zamkniętego. Wielkość środków przeznaczonych na profilaktykę i 

rozwiązywanie problemów alkoholowych w Gminie Niwiska w 2017 wynosiła 48 500,00 zł., w 2018r. wynosiła 

48 500,00, w 2019r. wynosi 47 300,00 zł.  

Zadania   ujęte   do realizacji   Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów 
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Alkoholowych ukierunkowane są na poprawę stanu zdrowia rodziny, przede wszystkim poprzez kreowanie 

pozytywnego wizerunku rodziny, edukację rodziców, wspieranie stowarzyszeń i organizacji młodzieżowych oraz 

szeroko rozumianą ochronę dzieci, młodzieży i rodzin przed zagrożeniami zewnętrznymi, przemocą i narkomanią. 

 
Uzależnienia w ocenie mieszkańców 

 
 

Duża grupa badanych mieszkańców gminy uznała, że problem uzależnień dotyczy niewielkiej grupy osób 

i skala tego zjawiska jest niska, 39% badanych stwierdziło, że problem uzależnień na terenie gminy istnieje 

i osiąga średnie rozmiary i skala tego zjawiska jest średnia, 42% ankietowanych odpowiedziało iż nie ma w tej 

sprawie zdania. Jako przyczyny występowania uzależnień najczęściej  wymienia się:  rozpad rodziny i samotność. 

W   opinii ankietowanych  obraz   osoby  uzależnionej   –    to   osoba  najczęściej samotna dotknięta różnymi 

problemami w tym konfliktami rodzinnymi. 

 

 
Rys. nr 4. Skala uzależnień 
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7) Zjawisko niepełnosprawności  

 

        Niepełnosprawność to stan będący efektem dysfunkcji natury fizycznej lub psychicznej, ubytku anatomicznego 

lub dysfiguracji, wynikły z urazów, schorzeń lub zaburzeń rozwojowych i powodujący znaczne ograniczenie 

możliwości wykonywania przez jednostkę podstawowych czynności życiowych (takich jak: samoobsługa, 

przemieszczanie się, czynności manualne, orientacja w otoczeniu, zdolność komunikowania się z innymi ludźmi oraz 

czynności związane z uczeniem się, wykonywaniem pracy, życiem rodzinnym czy prowadzeniem gospodarstwa 

domowego) w warunkach, czasie i formach właściwych przeciętnemu przedstawicielowi danej populacji. 

Szczegółowe kwestie dotyczące niepełnosprawności reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zgodnie z którą osoba niepełnosprawna to taka 

osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do 

jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego,  lub lekkiego) albo o całkowitej lub 

częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów bądź o niepełnosprawności, wydane przed 

ukończeniem 16 roku życia.  

        Na system pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom składają się skoordynowane działania 

prowadzone przez służbę zdrowia, oświatę, organizacje pozarządowe i pomoc społeczną. Ośrodek pomocy społecznej 

kieruje osoby do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności celem ustalenia niepełnosprawności lub 

stopnia niepełnosprawności. Pomagając w ten sposób uzyskać osobom długotrwale chorym o ograniczonej 

sprawności fizycznej lub psychicznej  świadczenie, czy też ulgi pomocne w codziennych trudach życia. Osoby 

niepełnosprawne mogą korzystać  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez 

dofinansowanie wyjazdów na leczenie sanatoryjne, turnusów rehabilitacyjnych, zakupu przedmiotów 

ortopedycznych, likwidacji barier architektonicznych. Wśród osób niepełnosprawnych są również osoby starsze, 

pozbawione opieki, które nie są w stanie poradzić sobie w codziennej samoobsłudze.  Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Niwiskach udzielił w 2019r. pomocy w formie usług opiekuńczych 5 osobom starszym pow. 60 roku 

życia, usługi te świadczone są   w miejscu zamieszkania osoby wymagającej opieki  oraz 2 osobom do 18 roku życia 

w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Liczba osób niepełnosprawnych na terenie naszej gminy co roku wzrasta. Obserwacje pracowników ośrodka 

pozwalają stwierdzić, że sytuacja tej grupy osób jest bardzo trudna. Problem  wiąże się z ograniczonymi 

możliwościami zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, kosztowną i trudno dostępną rehabilitacją. Dużym problemem są 

także bariery architektoniczne w mieszkaniach oraz budynkach użyteczności publicznej oraz dojazd do instytucji 

zapewniających opiekę i specjalistyczną pomoc jak np. ośrodek rehabilitacji, OREW, szkoły specjalne, Dzienny Dom 
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Senior-Wigor, a także innych instytucji, z pomocy których niepełnosprawni chcieliby korzystać na co dzień . Należą 

do nich biblioteka, ośrodek zdrowia, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, warsztaty terapii 

zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy. 

Tendencje wzrostowe  zjawiska  niepełnosprawności przedstawia tabela nr 18: 

Liczba osób niepełnosprawnych : 

Rok Ogółem  W tym z 

zaburzeniami 

psychicznymi 

 W tym 

niepełnosprawn

i objęci 

wsparciem w 

ramach systemu 

świadczeń 

rodzinnych- 

świadczenia 

opiekuńcze 

W tym 

niepełnosprawne 

dzieci do lat 18 

objęte wsparciem w 

ramach systemu 

świadczeń 

rodzinnych- 

świadczenia 

opiekuńcze 

2015 205 23 187 18 

2016  207 21 187 20 

2017  252 18 230 22 

2018  260 49 232 28 

2019  298 51 270 28 

Źródło informacji:  sprawozdawczość GOPS w Niwiskach 

Rosnące zjawisko niepełnosprawności wiąże się z faktem lepszej możliwości podjęcia pracy przez osoby posiadające 

orzeczony stopień niepełnosprawności, ale także z faktem wzrastającej fali chorób powodujący utratę lub 

ograniczenie zdolności do funkcjonowania na poziomie biologicznym, psychologicznym, a nawet społecznym.  

Problem wzrastającej niepełnosprawności wśród dzieci i młodzieży jest problemem ogólnopolskim. Fakt ten 

wskazuje na konieczność budowy odpowiedniego systemu profilaktyki i promocji zdrowia wśród dorosłych, a także 

dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Istnieje potrzeba rozbudowy na terenie naszej gminy systemu wsparcia 

dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych pozbawionych opieki i wymagających tej formy pomocy oraz 

rozbudowy różnych form dostępnej komunikacji w tym dojazdu do właściwych placówek wsparcia. 
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Dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach 
 

 

Obserwacje pracowników ośrodka pozwalają stwierdzić, że sytuacja tej grupy osób jest bardzo trudna. 

Problemy osób niepełnosprawnych wiążą się głównie z ograniczonymi możliwościami protezowania i zakupu 

sprzętu ułatwiającego komunikowanie się i samoobsługę, kosztowną i  trudno dostępną  rehabilitację.  Dużym  

problemem  są  także  bariery  architektoniczne  w  miejscu  zamieszkania osoby niepełnosprawnej, jak i w 

budynkach użyteczności publicznej, dojazd do placówek wsparcia. Bariery te nie tylko utrudniają, ale niekiedy 

wręcz uniemożliwiają uczestnictwo w normalnym życiu. 

 

Nie bez znaczenia  jest również problematyka edukacji  osób  niepełnosprawnych  od  urodzenia, od 

najmłodszych lat do ukończenia nauki w ramach posiadanych predyspozycji i możliwości. Na tej płaszczyźnie 

widać niedoinwestowanie szkół w odpowiednią, przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych bazę 

lokalową oraz kadrową. Niepełnosprawni spotykają się również z problemami psychologicznymi  i  społecznymi,  

które  wiążą  się  z  trudnościami  akceptacji  samego  siebie  i  swoich schorzeń oraz z brakiem zrozumienia ze 

strony ludzi zdrowych. 

 
 

 

Tabela nr 19. Osoby niepełnosprawne w Gminie Niwiska w 2019r. 

 
Liczba rodzin w 

których znajdują 

się 

niepełnosprawne 

dzieci (do 16 lat)  

 

 

Liczba osób niepełnosprawnych zamieszkujących z 

rodziną 

 

 

Liczba osób niepełnosprawnych zamieszkujących samotnie 

  o stopniu niepełnosprawności  o stopniu niepełnosprawności 

 Ogółem lekkim umiarkowanym znacznym Ogółem lekkim  umiarkowany

m 

znacznym 

21 207 16 31 160 70 16 17 37 

 

 
 
 

 

W opinii pracowników socjalnych zdecydowana większość niepełnosprawnych osób, tj. 84%, 

utrzymuje się głównie ze źródeł uzyskiwanych poza pracą, tj. świadczeń społecznych: rent, emerytur i 

zasiłków, pomocy rodziny.  

 
 
 
 



Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Niwiska na lata 2020-2030 

35 

 

 

 

 

 

Tabela nr 20. Liczba osób objętych pomocą z powodu niepełnosprawności i długotrwałej choroby 
 

Rodzaj dysfunkcji 2017 rok 2018rok 2019rok 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinie 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinie 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinie 

Niepełnosprawność 94 189 90 211 83 168 

Długotrwała 

choroba 

61 245 69 194 54 145 

Źródło:  Opracowanie własne  z danych GOPS w Niwiskach. 
 

 

Z obserwacji środowiska, w ramach przeprowadzania wywiadów środowiskowych zauważa się rosnący 

problem wykluczenia osób niepełnosprawnych z różnych aktywnych form życia w związku z 

ograniczeniem sprawności, zamieszkiwaniem w dużych odległościach od miejsc aktywności społecznej, 

brakiem dowozu, brakiem dyspozycji  czasowych rodziny do zapewnienia dowozu na rehabilitację, 

leczenie lub warsztaty aktywności. Dlatego też ważną formą wsparcia dla osób niepełnosprawnych z 

Gminy Niwiska byłoby wsparcie w formie dowozu do placówek zapewniających specjalistyczną pomoc 

na terenie gminy oraz poza jej teren. 

Tabela nr 21. Osoby niepełnosprawne korzystające z różnych form wsparcia specjalistycznego, 

wymagające dowozu: 

LP. Placówka Liczba osób wymagająca dowozu 

1. Szkoła Specjalna w Kolbuszowej Dolnej 2 

2. Zespół Szkół Specjalnych w Mielcu 4 

3. ŚDS w Kolbuszowej 5 

4. Warsztaty terapii zajęciowej i rehabilitacja 17 

5. Dzienny Dom Senior-Wigor w Niwiskach 18 

6. Inna placówka wsparcia 54 

7. Razem: 46 
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Rys nr 5. Skala problemów osób niepełnosprawnych w opinii ankietowanych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. nr 6. Trzy najwyżej punktowane działania ułatwiające osobom niepełnosprawnym pełny udział w 

życiu społecznym 
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8) Sytuacja osób starszych 

 

 Problemy osób starszych 

 
Społeczeństwo powinno zwracać większą uwagę na problemy ludzi starszych. W Polsce prawie wcale nie 

dostrzega się problemów przemocy, zwłaszcza wobec ludzi starszych.  Nie  wszyscy  ludzie starsi są niedołężni i 

nie wszyscy wymagają usług opiekuńczych oraz stałej pomocy w prowadzeniu gospodarstwa  domowego.  Nieraz  

wystarczy  życzliwość  i  pomoc  sąsiedzka  w  codziennych  sprawach, takich jak przyniesienie zakupów czy 

naprawienie drobnej usterki w domu. Osoby starsze poczułyby, że nie są całkiem obojętne światu, czułyby się 

bardziej zauważane i cenione. 

 

Zdaniem ankietowanych najczęstsze problemy dotykające osoby starsze to wymienione wg kolejności 1- 

powód najczęstszy, 5- powód najrzadziej występujący :  1) samotność, 2) problemy finansowe, 3)brak opieki i 4) 

brak  odpowiedniej opieki medycznej, 5)brak ofert spędzania casu wolnego.  

 

Rys. nr 7. Problemy osób starszych 
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Działania umożliwiające osobom starszym pełniejszy udział w życiu społecznym wymienione wg kolejności : 

Rys. nr 8. Działania umożliwiające osobom starszym pełny udział w życiu społecznym 

 

 

1) zwiększenie dostępu do opieki medycznej, rehabilitacji i pomocy społecznej, 

 2) profilaktyka zdrowotna, 

3) uwrażliwienie na potrzeby osób starszych, 

4) rozszerzenie wolontariatu, 

5) organizowanie imprez dla seniorów, 

6) utworzenie Klubu Seniora. 
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Ankietowani mieszkańcy gminy uważają, iż w ofercie pomocy osobom starszym nadal brakuje usług 

opiekuńczych i istnieją utrudnienia w dostępie do placówek leczniczych. Ludzie starsi nie są też aktywizowani, nie 

spotykają się we własnym gronie z uwagi na brak takich form wsparcia jak: świetlice i kluby.  

Na  terenie  gminy nie funkcjonują Kluby Seniora, działa natomiast Dzienny Dom Senior-Wigor w 

Niwiskach, z oferty którego korzysta 18 uczestników. Oferta placówki obejmuje: realizację  pomocy  w zakresie  

usług:  opiekuńczo- edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, socjalnych, w tym  posiłku, aktywizacji społecznej, 

ruchowej i  fizjoterapii  dla osób 60+.  Osoby  starsze  z  terenu  gminy,  zamieszkujące  wsie  położone  w znacznej 

odległości nie mają możliwości uczestnictwa w  zajęciach organizowanych w formie klubów. Poprzez brak 

kontaktów społecznych czują się wykluczeni z życia lokalnej społeczności. Organizowana przez GOPS  forma 

pomocy społecznej dla osób starszych w formie usług jest niewystarczająca z uwagi na ograniczone środki 

finansowe. Istnieje więc potrzeba zwiększenia nakładów finansowych na realizację w/w formy pomocy. Według 

opinii ośrodka odsetek osób starszych wymagających opieki rośnie. Na m-ce w  Zakładzie Opiekuńczo-

Leczniczym chorzy muszą oczekiwać do 12 m-cy, nie wszyscy też chorzy kwalifikują się do domów pomocy 

społecznej dlatego też problem opieki nad nimi narasta i wymaga nowych rozwiązań. 

Aktualnie oferowana pomoc przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach posiadanych środków 

budżetowych to: 

- poradnictwo, praca socjalna dla osób starszych i ich rodzin, 

- pomoc w przygotowaniu wniosków o świadczenia z różnych form zabezpieczenia społecznego, 

- skierowanie do dps i dofinansowanie kosztów pobytu w dps, 

- pomoc finansowa, rzeczowa np. zasiłki celowe, żywność, opał 

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, 

- skierowanie do Dziennego Domu dla seniorów, 

-pomoc żywnościowa z Banku Żywności, paczki żywnościowe. 

 

 

9) Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 
 

 

Środowisko   rodzinne   jest   pierwszym   środowiskiem   wychowawczym   w   życiu   dziecka.   Tu 

nawiązuje ono pierwsze kontakty z innymi ludźmi i zdobywa pierwsze doświadczenia z dziedziny współżycia 

społecznego. Na środowisko rodzinne składa się struktura rodziny, atmosfera wychowawcza w domu, warunki 

materialne, zdrowotne oraz stopień wykształcenia rodziców i ogólna struktura społeczna. Często struktura ta ulega 

zaburzeniu równowagi systemu rodziny, co doprowadza do bezradności w sprawach opiekuńczych i 
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wychowawczych. Zaburzona struktura rodziny, często spotykana wśród świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, niekorzystnie wpływa na sytuację dziecka,  na  jego  więź  z  rodziną.  Rodziny  podopiecznych  

Ośrodka  odznaczają  się  często  zaburzoną strukturą w postaci nieustabilizowanych formalnie i społecznie 

związków, rozkładem pożycia małżeńskiego, częstymi zmianami partnerów, występuje w nich przemoc 

skierowana na partnera lub dzieci. 

 
W obszarze pomocy społecznej wyróżnia się następujące przyczyny syndromu bezradności opiekuńczo-

wychowawczej w rodzinie: 

• ubóstwo; 

•  długotrwałe bezrobocie i brak perspektyw związanych z możliwością otrzymania pracy; 

• złe warunki mieszkaniowe; 

• brak źródeł utrzymania; 

• choroba umysłowa, niepełnosprawność fizyczna; 

• alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia; 

• przemoc fizyczna, psychiczna lub emocjonalna; 

• silny stres, np. w związku ze śmiercią członka rodziny; 

• słaba więź małżeńska, sprzeczność dążeń i potrzeb członków rodziny; 

• samotne wychowywanie, wielodzietność; 

• zmiana środowiska zamieszkania; 

• nierozwiązane problemy, brak czasu dla dziecka;  

• dyskryminacja: płci, narodowościowa; 

• zjawiska patologiczne w rodzinie. 

 Prawidłowy system pomocy rodzinie dotkniętej opisywanym problemem powinien uruchamiać naturalne 

mechanizmy społeczne tzn. 

• przywracać rodzinę w kryzysie do społeczności, a nie potęgować jej izolacji, 

• zapewnić szeroki zakres działań stanowiących oparcie dla wszystkich rodzin, a nie tylko dla rodzin z 

wyraźnymi objawami kryzysu. 

 Pomoc społeczna w obszarze działań profilaktycznych na rzecz rodziny obejmuje: 

• wspieranie rodziny w wysiłkach zmierzających do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju 

fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego i społecznego dzieci; 

• wspieranie rodzin w radzeniu sobie z problemami wewnętrznymi i zewnętrznymi w tym szczególnie z 

problemami związanymi z wychowaniem dzieci; 
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• pomoc rodzinie w jak najbardziej efektywnym spożytkowaniu form wsparcia zewnętrznego w celu 

wzmocnienia rodziny; 

• pozytywny wpływ na jakość stosunków pomiędzy wszystkimi członkami rodziny, w tym między 

rodzicami, a dziećmi; 

• unikanie nieuzasadnionego, niepotrzebnego rozdzielenia dzieci od rodziców, zgodnie z jak najlepszym 

pojętym interesem dziecka; 

• zapewnienie rodzicom właściwych umiejętności i wiedzy na temat prawidłowego funkcjonowania 

poszczególnych członków rodziny. 

 Sprzężenie wszystkich możliwych działań na rzecz rodziny zapewnia skuteczne zapobieganie problemom 

bezradności w opiece i wychowaniu dzieci zwłaszcza w sytuacjach kiedy ujemne zjawiska występujące w rodzinie 

sprzyjają rozwojowi tego zjawiska. 

       

   Dominującymi przyczynami bezradności opiekuńczo-wychowawczej wynikającymi z obserwacji pracowników 

socjalnych i asystenta rodziny są: przemoc, alkoholizm, konflikty rodzinne oraz trudna sytuacja zdrowotna. 

Przemoc, alkoholizm, sytuacje konfliktowe w rodzinie, a nawet długotrwałe problemy zdrowotne przyczyniają się 

do dezorganizacji rodziny. Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny dotyczą wówczas takich obszarów jak opieka i 

wychowanie, prowadzenie gospodarstwa domowego oraz relacji pomiędzy jej członkami. Słuszne są więc opinie 

podopiecznych na temat przyczyn analizowanego zjawiska. 

Działania jakie należy prowadzić w rodzinach zmagających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi                   

( wymienione w kolejności wg punktacji): 

1. Rozwój poradnictwa specjalistycznego dla rodzin 

2. Szersza oferta spędzania czasu wolnego dla rodzin 

3. Pomoc asystenta rodziny 

4. Tworzenie grup wsparcia dla rodzin, integracja rodzin. 

 

 
 

Identyfikacja problemu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 
 

Na terenie Gminy Niwiska z problem bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczej w 2017 roku 

dotyczył 74 rodzin, w roku 2018 – 75 rodzin, a w roku 2019 tych rodzin było 83. Rodziny te korzystają z pomocy 

GOPS systematycznie, a pomoc nie ogranicza się tylko do jednej formy, ale na ogół obejmuje zarówno pomoc 

finansową w formie zasiłku okresowego, zasiłku celowego i dożywiania dzieci w szkole, pracę socjalną i 

poradnictwo w zakresie opieki i wychowania dzieci, asystenturę rodziny. 
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Tabela nr 22. Liczba osób objętych pomocą z powodu bezradności w sprawach opiekuńczych i 
wychowawczych w latach 2017r. do 2019r. 

 

 

 

Rodzaj dysfunkcji 

2017 rok 2018 rok 2019 rok 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinie 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinie 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinie 

Bezradność w 

sprawach 

opiekuńczych i 

wychowawczych 

74 238     75 211 83 190 

W tym: rodziny 

niepełne 

15 48       18 53 10 10 

W tym: rodziny 

wielodzietne 

5 25 4       19 1 1 

Źródło: Dane GOPS w Niwiskach 
 
 
Rys. nr 9. Liczba osób objętych pomocą z powodu bezradności w sprawach opiekuńczych i 
wychowawczych w latach 2017r. do 2019r. 
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Od 2012r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach realizuje  zadania z zakresu wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej. Działania te mają na celu wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej. Wspieranie odbywa się poprzez zespół 

planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej funkcji. 

Tabela nr 23. Rodziny objęte działaniami asystenta rodziny. 

L.P. Rok Liczba rodzin objętych 

działaniami asystenta 

rodziny 

Liczba dzieci w 

rodzinach objętych 

asystą  

Liczba 

rodzin 

usamodzie

lnionych 

1. 2012 12 30 0 

2. 2013 12 28 6 

3. 
 

2014 6 19 0 

4. 2015 7 19 0 
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5. 2016 8 21 2 

6. 2017 10 20 2 

7. 2018 11 21 2 

8. 2019 8 15 3 

 

Tabela nr 24.Rodziny objęte pomocą GOPS w Niwiskach w latach 2017 -2019 z podziałem na liczbę 

dzieci w rodzinie 

Rodziny ogółem Rodziny z dziećmi 

Rok Ogółem 
Liczba 

rodzin 
1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 4 dzieci 5 dzieci 

6 

dzieci     i 

więcej 

2017 224 116 39 47 21 7 2 0 

2018 222 117 40 51 21 5 0 0 

2019 184 97 23 42 25 5 1 1 

  

Podejmując rozważania na temat roli rodziny w systemie profilaktyki, trzeba zdawać sobie sprawę z aktualnych 

zagrożeń, jak rozwój cywilizacji. Postawy wielu ludzi nacechowane są lękiem przed przyszłością, rozczarowaniem. 

Wiele małżeństw się rozpada. Rodzice są zapracowani, nie zwracają uwagi na potrzeby dziecka (głównie 

emocjonalne). Coraz bardziej widoczne są różnice pomiędzy bogatymi a biednymi. Najbardziej przez ten stan 

rzeczy cierpią dzieci, które pozostawione „same sobie” podejmują działania dewiacyjne, co prowadzi do 

niedostosowania społecznego. 

Pracownicy socjalni i asystent rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach w ramach 

wykonywania swoich obowiązków podejmują działania na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, borykających się z 

różnorodnymi problemami. Niejednokrotnie są to rodziny, które oprócz ubóstwa dotknięte są wieloma 

dysfunkcjami. Praca z takimi rodzinami wymaga od kadry pomocy społecznej wysokiego profesjonalizmu i 

zaangażowania w podejmowanych działaniach. 
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Rys. nr 10. Jakie działania należy prowadzić w rodzinach zmagających się z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi? 
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5% uczniów, następnie na zaniedbanie przez dom (dotyczy 10% uczniów), agresję i przemoc – 6% 

uczniów. 
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10) Przemoc w rodzinie  

 

 

Przemoc w rodzinie jest sytuacją trudną do zdiagnozowania. Ludzie niechętnie przyznają się do tego, że są 

ofiarami przemocy, zwłaszcza wówczas gdy ich sprawcami są osoby najbliższe. Ofiarami przemocy mogą być dzieci, 

ludzie starzy, kobiety, osoby cierpiące na choroby psychiczne, niepełnosprawni. Mówi się również o przemocy 

wobec mężczyzn. Czynnikami, które stanowią swoiste sygnały ostrzegawcze informujące o możliwości wystąpienia 

przemocy, są: niedojrzałość społeczna, prymitywizm kulturowy rodziców, niski status, trudna sytuacja materialna 

rodziny, uzależnienie od alkoholu jednego z jej członków, wielodzietność, skłonność do wchodzenia w konflikt 

z prawem, złe warunki mieszkaniowe.  

Przemoc, to każde zachowanie które poniża, ogranicza naszą wolność, narusza nasze prawa i powoduje 

psychiczne lub fizyczne cierpienie.  

Najczęściej występujące formy przemocy to: przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, przemoc 

ekonomiczna, bezprawne ograniczanie wolności, zaniedbania wobec najbliższych. 

Przemoc domowa na terenie wiejskim przestaje stanowić „temat tabu”. Zmiana ta pozwala na wprowadzenie 

nowych form pomocy, w tym opiekuńczo-wychowawczych osobom poszkodowanym. Oferowane przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej formy pomocy są chętnie przyjmowane przez osoby poszkodowane, co korzystnie 

wpływa na funkcjonowanie całych rodzin. Osoba doświadczająca przemocy może skorzystać z szerokiego systemu 

pomocy – począwszy od pomocy doraźnej w formie poradnictwa, a skończywszy na kompleksowej pomocy w 

postaci schronienia, wyżywienia oraz terapii u specjalistów. Poniższa tabela przedstawia jakie formy pomocy są 

najbardziej oczekiwane przez podopiecznych GOPS. 

Tabela nr 25. Oczekiwane przez rodziny dotknięte problemem przemocy formy wsparcia  

Lp. Formy pomocy 

Liczba rodzin 

Zainteresowanych 

formą pomocy w 

okresie 2015-2019 

Ogółem % 

1. Pomoc materialna 24 20% 

2. Poradnictwo, wsparcie psychiczne przez pracownika socjalnego 62 50% 

3. Wsparcie specjalistów: 59 w tym 35% w tym 
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- pedagoga 

- psychologa 

- psychiatry 

- kuratora 

-asystenta rodziny 

9 

30 

0 

2 

12 

8% 

25% 

0 

2% 

9% 

4. Pomoc rzeczowa 8 7 % 

5. 
Pomoc pracownika socjalnego w załatwieniu spraw urzędowych 

i sądowych 
7 6% 

6. Inne 2 2% 

7. Razem 156 xxxx 

Źródło: Dane GOPS Niwiska 

Analizując powyższe wyniki należy stwierdzić,  iż ważnym działaniem strategicznym na terenie gminy 

będzie uruchomienie punktów udzielających wsparcia osobom dotkniętym problemem przemocy. Obecnie rodziny i 

osoby dotknięte problemem przemocy mogą uzyskać pomoc w ramach spotkań ze specjalistami Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej, GOPS oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie. W opinii pracowników socjalnych GOPS najbardziej oczekiwaną przez podopiecznych formą pomocy 

w sytuacji przemocy jest pomoc materialna oraz poradnictwo i wsparcie psychiczne przez pracownika socjalnego 

GOPS i PCPR.  

Rys. nr 11. Przemoc w opinii ankietowanych 
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          Powyższe wyniki badań wskazują iż przemoc domowa jest zjawiskiem znanym. Rzutuje ona mocno na życie 

rodzin i z  niekorzystnymi zjawiskami w rodzinie jest związana. Większość ankietowanych oświadczyła, iż zna 

przypadki przemocy domowej, ewentualnie o nich słyszała, jest świadoma przyczyn jakie generują przemoc w 

rodzinach. Dlatego też rozwój specjalistycznego poradnictwa i profilaktyka przemocy poprzez edukację i prewencję 

jest ważną formą przeciwdziałania rozprzestrzeniania się zjawiska oraz sprzyja jego zapobieganiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. nr 12. Przyczyny przemocy domowej 
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11) Zjawisko zależności od pomocy społecznej 

 

Trudności finansowe gospodarstw domowych tak w Gminie Niwiska, jak i w całym kraju powodują, że wiele 

rodzin doświadcza różnych deprawacji, które zaczynają się przekładać na niską jakość życia wtedy, gdy dochodzi 

do utrwalania się oraz kumulacji negatywnych czynników.  

Do najważniejszych czynników, które negatywnie wpływają na kondycję psychiczną ludności można zaliczyć: 

− utrwalanie się zależności od pomocy społecznej, 

− trudny dostęp do pewnych obszarów życia społecznego, 

− problemy dotyczące poszczególnych grup społecznych, które z racji kształtowania się niekorzystnych 

czynników (mniej lub bardziej zawinionych) doświadczają wykluczenia lub szczególnie silnej ekspozycji na 

zagrożenie ubóstwem i wykluczenie społeczne np.: osoby chore i niepełnosprawne, osoby uzależnione od 

substancji psychoaktywnych, osoby będące ofiarami przemocy, tzw. „pracujący ubodzy”, dzieci z rodzin o 

deficytach wychowawczych. 

Najistotniejszym czynnikiem, o którym należałoby wspomnieć w kontekście Gminy Niwiska jest utrwalanie 

się zależności od pomocy społecznej. Długotrwała trudna sytuacja materialna wymusza zmianę stylu życia rodziny, 
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powoduje wzrost poczucia beznadziejności i negatywnie wpływa na kierunek podejmowanych decyzji. Często może 

oznaczać rezygnację z zakupu niezbędnych dóbr jakimi są leki czy przybory szkolne dla dzieci, a w rezultacie 

powoduje pogłębianie się trudności, które wymagają kolejnych nakładów finansowych. Brak możliwości 

rekompensowania kolejnych potrzeb powoduje drastyczny spadek poziomu życia rodziny, prowadzi często do 

zaniedbań w sprawach wychowawczych i opiekuńczych, a konsekwencji może powodować powstanie kolejnych 

niekorzystnych zjawisk, takich jak: alkoholizm, przemoc w rodzinie, osłabienie więzi rodzinnych a nawet 

przestępczość. Niepokojącym zjawiskiem staje się  uzależnienie od pomocy społecznej i  dziedziczenie negatywnych 

wzorców. Jest ono coraz częściej wskazywane jako problem przez pracowników socjalnych. Negatywne wzorce 

przekazywane z pokolenia na pokolenie utrwalają się, rodzice oraz ich dzieci uzależniają się od pomocy społecznej 

widząc w niej jedno z podstawowych źródeł utrzymania.  Zjawisko to obserwuje się głównie w domach gdzie rodzice 

nie potrafią sobie poradzić w opiece i wychowaniu dzieci, w domach dotkniętych problematyką przemocy oraz 

uzależnień, a także u osób dotkniętych skrajnym ubóstwem. 

Wymiar występowania zjawiska wśród podopiecznych GOPS  przedstawia poniższa tabela: 

Tabela  nr 26. Zjawisko dziedziczenia biedy ( dane za 2019r.) 

Lp. Powód przyznania pomocy Liczba rodzin Dziedziczenie 

zjawiska  % ze 

wskazanej liczby 

rodzin 

1. Ubóstwo 29 50 % 

2. Potrzeba ochrony macierzyństwa              31 

 

10 % 

 

 

 

 

 

 

3. Bezrobocie            57 60% 

4. Niepełnosprawność             80 25% 

5. Długotrwała choroba             57 30% 

6. Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych             83 76% 

7. Alkoholizm             47 70% 

8. Trudności w przystosowaniu się po opuszczeniu ZK 0 0 

Źródło: Opracowanie własne GOPS w Niwiskach. 

 



Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Niwiska na lata 2020-2030 

52 

 

 

 

12) Zjawisko bezdomności na terenie gminy 

 

Bezdomność jest w naszej gminie zjawiskiem o najmniejszym zasięgu. Przyczyny bezdomności mają  

złożony charakter. Są to często: pobyt w domu dziecka, alkoholizm, rozwód, popełnienie przestępstwa, pobyt  w 

więzieniu, utrata pracy, utrata mieszkania. Inne czynniki sprzyjające przejściu na margines życia społecznego to 

starość, choroba psychiczna,  przemoc w rodzinie.  Bezdomność z wyboru, czyli wybór życia bez domu, wyrzeczenie 

się rodziny, bezpieczeństwa, miłości  i wybranie samotności jest mało zrozumiałe dla większości ludzi i występuje 

bardzo rzadko. Bezdomność jest raczej wymuszona przez różne tragedie życiowe. Osoby dotknięte bezdomnością to 

prawdopodobnie ludzie charakteryzujący się bardzo niską odpornością psychiczną o niskiej samoocenie, 

przyjmujący bierną postawę w życiu, nie radzący sobie w trudnych sytuacjach, popadający w uzależnienia: 

alkoholizm lub narkomanię. 

Wyjście z bezdomności wymaga skutecznych programów, dzięki którym każda osoba pozbawiona własnego domu 

miałaby szansę na godne życie. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ośrodki pomocy społecznej realizują zadania 

własne o charakterze obowiązkowym. Jednym z tych zadań jest udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego 

ubrania osobie tego pozbawionej. W ramach realizacji wymienionego zadania osoby bezdomne z terenu Gminy 

Niwiska kierowane są do schroniska zgodnie z podpisana umową. Na terenie gminy nie działają noclegownie oraz 

schroniska dla bezdomnych z uwagi na niewielką liczbę osób dotkniętych problemem bezdomności. Bezdomność w 

naszej gminie nie stanowi ilościowo istotnego problemu. Do  Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Niwiskach 

zgłaszały się  dotychczas pojedyncze osoby, które z różnych przyczyn nie posiadały stałego zameldowania i lokalu 

mieszkalnego. Obecnie na terenie gminy nie występują osoby bezdomne i GOPS nie pokrywa kosztów za pobyt w 

schronisku z uwagi na brak takiego przypadku. 

13)    Problemy społeczne postrzegane przez mieszkańców gminy: 

 

Rys. nr 13. Problemy społeczne dzieci i młodzieży uważane za najważniejsze na terenie gminy 
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           Większość ankietowanych mieszkańców gminy odczuwa problemy społeczne również w zasięgu dzieci i 

młodzieży. Wyniki badań przedstawione na powyższym wykresie wskazują, iż w ich opinii mieszkańców gminy 

problemy społeczne dzieci i młodzieży widoczne są poprzez zjawiska: uzależnień od gier i internetu, brak 

pozytywnych wzorców, brak wsparcia i kontroli rodziców, niechęć dzieci i młodzieży do udziału w organizowanych 

na terenie gminy pozalekcyjnych formach spędzania czasu wolnego, ograniczony dostęp do zorganizowanych form 

spędzania czasu wolnego, przemoc domowa, przemoc szkolna, demoralizacja, alkoholizm, narkomania. 

 

Dane te wskazują o konieczności rozbudowy ofert wsparcia dla dzieci i młodzieży w obszarze działań szkół, świetlic 

środowiskowych, placówek wsparcia dziennego, ośrodka kultury. Ważne jest również zwrócenie uwagi na 
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problemy dzieci i młodzieży oraz negatywne zjawiska, które zaburzają rozwój ludzi młodych, aby w ten sposób w 

miarę wcześnie reagować, stosować odpowiednie działania profilaktyczne wobec rozwijających się dalszych 

negatywnych zjawisk w życiu dorosłym tych osób. 

 
 
 

Problemy  społeczne zidentyfikowane w sferze pomocy społecznej dotyczące szerszej grupy mieszkańców 

gminy    ( osoby dorosłe i dzieci): 
 
 

 

- Uzależnienia 
 
 

Chodzi przede wszystkim o uzależnienie od alkoholu. Oprócz rodzin z problemem alkoholowym, które 

są beneficjentami ośrodka pomocy społecznej, na terenie gminy jest dużo rodzin, w których problem ten nie jest 

oficjalnie zidentyfikowany (są to rodziny nie zgłaszające się o żadną formę pomocy). Problem alkoholizmu jest 

nierozerwalnie związany z wzorcami przekazywanymi w rodzinie (wzorce rozwiązywania problemów, wzorce 

picia), dotyka osób o każdym statusie społecznym, jednak większość z nich to osoby z niskim wykształceniem, 

bezrobotne, pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych i same tworzące rodziny dysfunkcyjne. 

 
Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w  

Urzędzie  Gminy.  Jednak nie jest to wystarczająca forma pomocy. 

 
- Bezradność  w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

 
 

Jest kolejnym poważnym problemem zidentyfikowanym przez ośrodek pomocy społecznej. Jej źródło 

znowu tkwi we wzorcach przekazywanych w rodzinie. Przede wszystkim pojawia się w rodzinach dotkniętych 

problemem alkoholowym, w rodzinach niezaradnych życiowo, mających kłopoty ze znalezieniem pracy, a co za 

tym idzie ubogich. W rodzinach tych brak jest właściwych wzorców wychowawczych. Potrzeby dzieci w tych 

rodzinach nie są brane pod uwagę lub też nie są odpowiednio zaspokajane. Często dochodzi do aktów przemocy 

wobec słabszych członków rodziny (głównie dzieci, ale też kobiet). Istnieje potrzeba rozwoju form wsparcia 

dziecka i rodziny poprzez specjalistyczne poradnictwo, tworzenie ośrodków i świetlic wspierających funkcje 

wychowawcze rodziny, rozwój asystentury rodziny. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niwiskach 

zatrudniony jest  1 asystent rodziny , który obejmuje wsparciem rodziny z problemem bezradności opiekuńczo-

wychowawczej. 

 
- Bezrobocie 

 
 

Mimo, iż w ostatnich latach liczba osób pozostających bez pracy zmniejszyła się, nadal brak pracy 

pozostaje problemem wielu osób. W większości przypadków problem ten dotyczy kobiet, gdzie bezrobocie 

często jest wymuszone koniecznością  sprawowania opieki nad dzieckiem. Rodziny radzą  sobie podejmując 
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prace dorywcze, sezonowe oraz innego rodzaju zajęcia, które jednak są pracami bez zarejestrowania. Skutek jest 

taki, że nie ubywa osób korzystających z pomocy finansowej ośrodka pomocy społecznej. Jest to niekorzystne 

również dla samych zainteresowanych, gdyż są pozbawieni praw wynikających ze stosunku pracy, jak również 

w  przyszłości  pozbawieni  zostaną  świadczeń  emerytalno-rentowych.  Jednocześnie  niewielu  mieszkańców 

gminy  jest na tyle przedsiębiorczych, by założyć własną firmę i prowadzić własną działalność. Rodziny nie 

wykorzystują potencjału, jaki daje zamieszkiwanie w gminie, której atutem jest zdrowe środowisko.  

 
Występowanie w rodzinach wyżej wymienionych problemów (alkoholizm, brak pracy, niezaradność 

życiowa) powoduje, że duża liczba rodzin  żyje poniżej minimum socjalnego i aby zmienić tę sytuację należy 

podjąć kompleksowe działania zmierzające do zmiany postaw i zaszczepienia właściwych wzorców oraz działania 

stymulujące rozwój własnej przedsiębiorczości mieszkańców gminy, rozwój aktywizacji zawodowej i społecznej. 

 

- Przemoc w rodzinie jest problemem, coraz częściej diagnozowanym przez pracowników socjalnych. 

Wzrost problemu wymaga zaangażowania wielu specjalistów i zastosowania kompleksowych działań, aby 

skutecznie pomagać i zapobiegać jego skutkom. Ustawa o  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na 

ośrodek szereg działań o charakterze interwencyjnym oraz chroni osoby dotknięte przemocą, zobowiązując szereg 

instytucji i służb do zintegrowanych działań na rzecz osób krzywdzonych. Na terenie Gminy Niwiska działa Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jednak nie jest to wystarczająca forma pomocy. 

Specjalistyczne formy wsparcia tj. ośrodki przeciwdziałania przemocy funkcjonują w dużej odległości od miejsca 

zamieszkania klientów GOPS. 

 

Problemy zidentyfikowane w sferze oświaty i edukacji: 
 
 

Na  terenie  gminy  istnieje nadal  potrzeba rozbudowy form opieki pozaszkolnej  zapewniającej  dzieciom  

wiejskim  równy  start  z dziećmi zamieszkującymi miasta. Utworzone w ostatnim czasie świetlice działają 

wyłącznie w formie opiekuńczej, brak jest form specjalistycznego wsparcia jak terapia pedagogiczna i 

psychologiczna. Istnieje także potrzeba rozbudowy ofert zajęć szkolnych skierowanych do dzieci wybitnie 

zdolnych i dzieci, które gorzej radzą  sobie z nauką przez  placówki   oświatowe, co częściowo jest realizowane 

przy zaangażowaniu m. in. środków z EFS.    

 
Problemy zidentyfikowane w sferze aktywizacji wsi 

 
 

Jak wynika z opinii mieszkańców gminy i ze stanu faktycznego – problemem osób starszych na terenie 

gminy jest niewystarczająca sieć usług opiekuńczych. Osoby starsze to osoby w większości przypadków samotne.  

Pogarszająca  się  sprawność  powoduje,  że  mają  problemy  z samodzielnym funkcjonowaniem. Brak usług 

opiekuńczych świadczonych  w miejscu ich zamieszkania powoduje, że jakość ich życia ulega znacznemu 

obniżeniu. Powoduje również, że zbyt szybko stają się kandydatami do domów pomocy społecznej, mimo, iż z 
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pomocą mogliby znacznie dłużej funkcjonować we własnym środowisku. Należałoby więc zwiększyć nakłady 

finansowe na rozwój usług opiekuńczych na terenie gminy. 

 
Osoby starsze ze względu na podeszły wiek, choroby i związaną z tym małą mobilność, są często pomijane 

w życiu lokalnej społeczności. Jest to grupa w dużym stopniu narażona na marginalizację społeczną. W gminie 

działa Dzienny Dom Senior-Wigor w swojej ofercie zapewnia opiekę stacjonarną, brak jest jednak wsparcia dla 

osób starszych, które opierałoby się wyłącznie na rozwijaniu zainteresowań i integracji.  

 Starszym mieszkańcom gminy brakuje miejsc, w których wspólnie mogliby spędzać czas wolny, brakuje  

oferty aktywnych form spędzania czasu wolnego integrujących lokalną społeczność. Dobrym rozwiązaniem takiej 

sytuacji jest tworzenie Klubów Seniora, Klubów Środowiskowych. 

 

14) Mapa intensywności występowania problemów społecznych na 

terenie gminy 

 
 
       Obszarem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach jest Gmina Niwiska, składająca się  z 

dziewięciu sołectw: Niwiska, Hucisko, Siedlanka, Kosowy, Hucina, Przyłęk, Leszcze, Zapole, Trześń. 

     Z danych GOPS wynika, iż  najliczniejszą grupę korzystających z pomocy społecznej stanowią mieszkańcy 

Niwisk ( 22 % osób  korzystających), kolejną liczną grupę stanowią mieszkańcy Huciska i Kosów (15 %) następnie 

mieszkańcy Siedlanki (12%),  Zapola (9%), Przyłęka ( 8%), Trześni (7%), Leszcz i Huciny ( 6%). 

Poniższy wykres pn. „Zbiorowość klientów GOPS w Niwiskach ze względu na miejsce zamieszkania” przedstawia 

ilustracyjnie przedstawione dane. 

Rys. nr 14. Zbiorowość klientów GOPS w Niwiskach ze względu na miejsce zamieszkania 
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Rozłożenie terytorialne klientów GOPS umożliwiło wykonanie mapy intensywności występowania problemów 

społecznych na terenie gminy, która wyraźnie obrazuje rozkład i zagęszczenie poszczególnych dysfunkcji. 

Według danych gromadzonych przez ośrodek najczęściej występujące powody udzielanej pomocy, wskazywane jako 

problemy społeczne gminy to: długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, ubóstwo, bezradność w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych, ochrona macierzyństwa, przemoc w rodzinie i alkoholizm. 

 Rysunek nr 15.  Przedstawia mapę intensywności występowania w/w  problemów społecznych na terenie 

Gminy Niwiska 

Zbiorowość klientów GOPS w Niwiskach ze 
względu na miejsce zamieszkania
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15) Zadania, służące rozwiązaniu problemów społecznych na terenie 

gminy wybrane przez ankietowanych  w skali od 1 do 10 . 

 
             1--------2---------3---------4-----------5--------6---------7---------8------------9----------10 
Liczba odpowiedzi                                                                                               Liczba odpowiedzi 
   Mało ważne                                                                                                                Bardzo ważne 

15 Tworzenie i rozwój działań świetlic 
środowiskowych  i  Placówki Wsparcia Dziennego 
dla dzieci i młodzieży 

85 

13 Utworzenie i prowadzenie Punktu Pomocy 
Specjalistycznej dla Osób Uzależnionych i 
Uwikłanych w Przemoc 

87 

  8 Tworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dla 
osób starszych i niepełnosprawnych 

92 

18 Rozwój usług opiekuńczych dla osób starszych i 
/lub niepełnosprawnych poszerzenie oferty o 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, wsparcie przez 
Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 

82 

        20 Tworzenie stowarzyszeń/ grupy wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych 

80 

21 Pedagogizacja rodziców i dzieci, poradnictwo 
specjalistyczne 

79 

11 Zapewnienie dostępu do pomocy prawnej 89 
10 Zapewnienie dostępu  dla rodzin z dziećmi do 

pomocy pedagoga, psychologa 
90 

16 Utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora 84 
13 Poszerzenie oferty zajęć pozaszkolnych: koła 

zainteresowań, grupy zajęciowe: harcerstwo, grupy 
sportowe 

87 

16 Integracja rodzin poprzez organizację imprez 
okolicznościowych dla rodzin, seniorów, dzieci i 
młodzieży 

84 

22 Integracja społeczności lokalnej poprzez działania 
artystyczne : wystawy dzieł artystycznych, koncerty, 
targi rodzimej tradycji 

78 

                 16 Rozwój Asystentury Rodzinnej dla rodzin z 
problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 

84 

16 Wsparcie przedsiębiorczości 84 
28 Promocja działań gminy 72 
22 Wsparcie kultury, sportu i rozrywki, rozwoju 

tradycji regionalnych 
78 

21 Pomoc socjalna dla rodzin 79 
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3. Demografia gminy 

 

1) Struktura ludności Gminy Niwiska i poszczególnych gmin powiatu 

kolbuszowskiego 

 

Gmina Niwiska jest gminą o najniższej liczbie mieszkańców w powiecie kolbuszowskim. Gęstość 

zaludnienia gminy 64 osoby na 1 km2. Gmina liczy 6 207 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 9,7% ludności powiatu. 

Gmina stanowi 12,3% powierzchni powiatu. 

 Struktura ludności gminy charakteryzuje się równowagą między liczbą kobiet (3 035 osób) i liczbą 

mężczyzn (3018 osób) a współczynnik feminizacji (liczba kobiet na 100 mężczyzn) wynosi 101 i jest równy z  średnią 

dla gmin wiejskich powiatu ,(dane Urząd Statystyczny 2018r.). 

 Mimo tej równowagi dotyczącej ogólnej liczby ludności gminy, występuje zróżnicowanie między liczbą 

kobiet i mężczyzn w poszczególnych grupach wiekowych.  

W grupie ludności w wieku poprodukcyjnym występuje znaczna przewaga kobiet, w młodszych grupach wiekowych 

przeważają mężczyźni. 

 

Tabela nr 27. Ludność w gminach powiatu kolbuszowskiego 

Wyszczególnienie 
Powierzchnia 

ogółem w  km2 
Wsie 

Ludność 

2005r. 2006r. 2007r.   2008r. 2009r. 

Kolbuszowa  171 27 24 762 24 870 25 152 25 072 25 139 

Cmolas 134 14 8 007 8 002 8 048 8 079 8 094 

Dzikowiec 122 10 6 644 6 625 6 629 6 612 6 624 

Majdan Królewski 156 15 9  999 10 040 10 023 10 027 10 038 

Niwiska 95 9 5 928 5 920 5 905 5 931 5 965 

Raniżów 97 15 7 274 7 257 7 235 7 265 7 249 
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Razem powiat 774 170    62 614 62 714 62 992 62 986 63 109 

Źródło: Opracowanie własne GOPS na podstawie danych pozyskanych z w/w gmin 

2) Stan demograficzny gminy w porównaniu z demografią powiatu oraz ich 

wpływ na pomoc społeczną 

Tabela nr 28. Wybrane dane demograficzne w 2018r.  

Wybrane dane 
demograficzne 

Powiat Gmina Powiat=100 

Ludność 62476 6053 9,7 

w tym kobiety 31317 3035 9,7 

Urodzenia żywe      603      51 8,5 

Zgony      534      57 10,7 

Przyrost naturalny         69        -6     x 

Saldo migracji ogółem        -74         7     x 

Ludność w wieku:    

przedprodukcyjnym    11265    1171 10,4 

poprodukcyjnym    39989     3829  9,6 

produkcyjnym    11222     1053  9,4 

 

Źródło: Urząd Statystyczny Rzeszów 2018 

Odnotowuje się odpływ ludności z powiatu z powiatu kolbuszowskiego, ponieważ migracje w 

poszczególnych gminach wskazują głównie na saldo ujemne.  

Powiat kolbuszowski należy do słabiej rozwiniętych gospodarczo w kraju. Dominuje tu ludność wiejska 

utrzymująca się głównie z pracy w rolnictwie. Lokalny rynek pracy jest ubogi i istnieje poza miastem Kolbuszowa, 

głównie w miejscowościach pełniących rolę siedziby gmin. Stopień uprzemysłowienia jest niewielki, a w wyniku 

procesów restrukturyzacyjnych dominują obecnie małe zakłady pracy. Efektem tego jest niewielkie zatrudnienie 

ludności w sektorach pozarolniczych. Odsetek pracujących w gospodarce narodowej w woj. podkarpackim (29,8%) 

należy do najniższych w kraju. Na obszarze powiatu kolbuszowskiego wynosi on  16,8 % i jest prawie dwukrotnie 

niższy niż w województwie. Sytuacja ta wyjaśnia sprawę ujemnego salda migracji w powiecie. Osoby bezrobotne 

wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy, często zmieniając miejsce zamieszkania, wyjeżdżają również ludzie młodzi i 

wykształceni. Absolwenci wyższych studiów w większości poszukują pracy w dużych miastach i osiedlają się poza 

gminą.  
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Osoby bezrobotne emigrują  również za granicę w poszukiwaniu pracy, często tam też się osiedlają na 

dłuższy czas, zwłaszcza w przypadku pracy legalnej, nie zmieniając jednak stałego miejsca zameldowania.  

W powiecie kolbuszowskim dominują migracje zewnętrzne, które są  głównie spowodowane poszukiwaniem 

pracy, migracje pomiędzy poszczególnymi gminami powiatu nie stanowią znaczących wartości. Przy niewielkim 

bowiem przyroście naturalnym liczba ludności gminy utrzymuje się na podobnym poziomie mimo ujemnego salda 

migracji. Gmina Niwiska jest terenem typowo rolniczym, a osoby ją zamieszkujące w przeważającej części prowadzą 

gospodarstwa rolne. Przywiązanie do prowadzonych gospodarstw rolnych nie sprzyja zmianom miejsca 

zamieszkania. Dlatego też niewiele osób przemieszcza się do pobliskich miejscowości. Nie sprzyja również temu 

zbyt ubogi rynek pracy. Niewielka odległość do sąsiednich gmin i innych gmin powiatu powoduje, iż mieszkańcy 

nie rezygnują z dotychczasowego miejsca zamieszkania i wolą dojeżdżać do  miejsc pracy i szkół. 

Migracje w Gminie Niwiska  nie mają wielkiego wpływu na pomoc społeczną. W poszukiwaniu pracy 

wyjeżdżają głównie ludzie młodzi, wykształceni, a najliczniejszą grupę osób korzystających z pomocy społecznej 

stanowią osoby chore i niepełnosprawne. Wyjazdy za granicę są przeważnie czasową formą poszukiwania pracy, nie 

odnotowywaną jako wymeldowanie. Nie mają też wpływu na pomoc społeczną z uwagi na fakt, że niewielka liczba 

tych osób zgłasza się po pomoc do GOPS. Migracje zagraniczne mają natomiast swoje odzwierciedlenie w systemie 

świadczeń rodzinnych z uwagi na coraz liczniejsze wnioski kierowane przez GOPS o ustalenie uprawnień do 

świadczeń rodzinnych za granicą w ramach tzw. koordynacji. Od 2007r. ośrodek odnotował 30 osób starających się 

o uprawnienia do świadczeń rodzinnych za granicą. 

3) Ruch naturalny ludności w Gminie Niwiska i poszczególnych gminach 

powiatu kolbuszowskiego 

Tabela  nr 29. Ruch naturalny ludności w 2018 roku na tle innych gmin powiatu 

Wyszczególnienie Ludność na 1 km2 
Kobiety na 100 

mężczyzn 
 Saldo migracji 

Cmolas 122 7 48 

Dzikowiec 128 16 62 

Kolbuszowa 45 124 101 

Majdan Królewski  117 16 56 

Niwiska 117 61 35 
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Raniżów  112 3 56 

Źródło: Urząd Statystyczny Rzeszów 2018 

     W powiecie kolbuszowskim przeważa dodatni przyrost naturalny, w Gminie Niwiska  odnotowuje się ujemny 

wskaźnik przyrostu naturalnego.  

       Ma to również swoje przełożenie na pomoc społeczną tj. liczbę zapomóg i dodatków wypłacanych z tyt. 

urodzenia dziecka oraz inne świadczenia udzielane z powodu wielodzietności i potrzeby ochrony macierzyństwa. 

Tabela nr 30. Ruch naturalny ludności gminy Niwiska w latach 2015-2019 

Wyszczególnienie 

2015 2016 2017 2018 2019 

U Z PN U Z PN U Z PN U Z PN U Z PN 

Niwiska 22 6 16 11 17 -6 21 23 -2 13 16 -3 22 17 5 

Hucina 7 4 3 9 3 6 6 2 4 9 6 3 4 2 2 

Hucisko 5 6 -1 7 5 2 9 4 5 4 6 -2 6 10 -4 

Kosowy 6 12 -6 7 10 -3 6 2 4 9 10 -1 5 7 -2 

Leszcze 0 6 -6 3 3 0 1 2 -1 2 2 0 2 2 0 

Przyłęk 5 2 3 16 6 10 4 5 -1 12 4 8 10 2 8 

Siedlanka 15 5 10 12 4 8 7 2 5 8 7 1 11 7 4 

Trześń 5 10 -5 3 6 -3 7 4 3 3 6 -3 4 6 2 

Zapole 5 5 0 2 1 1 3 2 1 3 3 0 2 6 -4 

Razem gmina 70 56 14 70 55 15 64 46 18 63 60 3 66 59 7 

U-urodzenia; Z -zgony; PN-przyrost naturalny 

Źródło: Urząd Gminy Niwiska 2019 

 

Tabela  nr 31. Liczba osób, którym wypłacano świadczenie z tyt. urodzenia dziecka w latach 2015-2019 

Wyszczególnienie 
Liczba urodzeń 

2015 2016 2017 2018 2019  
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Gmina Niwiska 53        49 47  45  48 

Źródło: Oprac. własne na podstawie danych GOPS 

W ostatnich latach największy przyrost naturalny Gmina  Niwiska odnotowała w 2017 roku,  natomiast w 

2018 roku przyrost naturalny był najniższy w  ostatnim pięcioleciu. Z powyższych danych wynika również, iż 

kwestia przyrostu naturalnego ma duże odzwierciedlenie w pomocy społecznej. Na 70 dzieci urodzonych w 2015r. 

53 rodziców skorzystało z pomocy pieniężnej w formie świadczeń rodzinnych. W 2016r. na 70 dzieci urodzonych 

pomocy udzielono 49 rodzicom, a w 2017 r. pomoc otrzymało 47 rodzin podczas gdy urodziło się 63 dzieci. W 

2018r. wnioski o pomoc złożyło 45 osób, a urodziło się w gminie 63 dzieci. Dane te wskazują na fakt, iż niewielka 

liczba rodzin nie korzysta z  pomocy w formie świadczeń rodzinnych z powodu urodzenia dziecka. Poza 

świadczeniami rodzinnymi rodziny te korzystają również z pomocy w formie rzeczowej, zasiłków okresowych oraz 

celowych. 

Tabela nr 32. Liczba ludności zameldowanej na terenie gminy w latach 2015-2019 

 

Wyszczególnienie 

Liczba ludności 

2015 r. 2016 r. 2017r. 2018 r. 2019 r. 

Niwiska 1592 1590 1579 1578 1594 

Hucina 458 468 478 482 485 

Hucisko 430 432 438 444 432 

Kosowy 828 834 841 848 852 

Leszcze 255 254 251 255 255 

Przyłęk 806 810 801 802 815 

Siedlanka 770 786 786 785 798 

Trześń 671 674 677 679 678 

Zapole 293 297 302 302 298 

Razem gmina 6103 6145 6153 6175 6207 

Źródło: Urząd Gminy Niwiska 2019 
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Rys. nr 16. Dynamika zmian liczby ludności na terenie gminy w latach 2015-2019 

 

Źródło: Urząd Gminy Niwiska 2019 

 

Największe skupienie ludności występuje we wsi Niwiska, mieszkańcy tej wsi stanowią prawie 26% ludności 

gminy, licznie zamieszkałe są również Kosowy i Siedlanka. Sytuacja ta ma duży wpływ na pomoc społeczną, z 

terenów liczniej zaludnionych więcej osób zgłasza się po świadczenia. Najwięcej osób korzysta z pomocy społecznej 

z terenu wsi Niwiska ( 22 % osób  korzystających), kolejną liczną grupę stanowią mieszkańcy Przyłęka i Kosów (15 

%) oraz mieszkańcy Siedlanki (12%). Najmniej liczną grupę korzystających z pomocy społecznej stanowią 

mieszkańcy Zapola. 

Kolejnym ważnym elementem, który ma wpływ na pomoc społeczną jest fakt, iż w ostatnim pięcioleciu 

liczba mieszkańców gminy uległa niewielkim zmianom wzrostowym ( pow. 100 os.). Utrzymujący się niewielki 

wzrost liczby mieszkańców przyczynia się do utrzymującej się liczby osób korzystających z pomocy społecznej oraz 

nie powoduje zmian w nakładach pieniężnych na pomoc społeczną, które  nie zabezpieczają wszystkich potrzeb. 
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Przyczyną zmian w nakładach finansowych pomocy społecznej, które wzrastają corocznie nie są więc czynniki 

demograficzne a różnorodność form świadczeń, z których uprawnieni klienci GOPS mogą korzystać. 

 

 

4. Analiza SWOT  

 
Analiza SWOT 

Mocne strony Słabe strony 

- dobre rozpoznanie lokalnego środowiska  

- dobra komunikacja interpersonalna i  

  instytucjonalna 

- podstawowa infrastruktura społeczna i   

  zdrowotna 

- szeroka, różnorodna oferta imprez   

  kulturalnych, 

- posiadanie liderów społeczności lokalnych 

- silne więzi międzyludzkie 

- prężnie działający ośrodek pomocy   

  społecznej i profesjonalna kadra  

- dobra współpraca z jednostkami  

  organizacyjnymi i organizacjami  

  społecznymi, 

- udział w projektach unijnych –    

  pozyskiwanie środków z zewnątrz 

- przyjazna władza gminy, 

- położenie geograficzne i komunikacyjne-                    

-bezpieczeństwo – ochotnicza straż pożarna 

- sprawnie działająca administracja 

- predyspozycje do rozwoju turystyki 

  i do wytwarzania zdrowej żywności 

- dożywianie dzieci w szkołach  

- fachowa kadra nauczycielska, 

-  boiska szkolne, place zabaw  oraz     kompleks 

rekreacyjno-sportowy  Orlik w   Niwiskach, 

-zapewnione miejsca w przedszkolach, żłobkach 

-  wykształcona młodzież, 

- dość dobre rozeznanie środowiska   

   uczniowskiego przez nauczycieli, 

- możliwość szybkiego kontaktu na linii  

  nauczyciel – rodzic, 

- wychowanie dzieci w poszanowaniu    

  wysokich wartości tradycyjnych (pracy, 

poczuciu obowiązku i odpowiedzialności, 

samodzielności, udział w imprezach lokalnych), 

- możliwość współpracy z rodzicami, 

- wysokie koszty utrzymania rodziny, 

- bezrobocie, brak miejsc pracy 

- brak zaplecza dla przedsiębiorstw 

- duża odległość od dużych miast 

- słaba komunikacja publiczna 

- słaba opieka medyczna,  

- bariery architektoniczne dla   

  niepełnosprawnych 

- brak wzorców osobowych w rodzinach    

   dysfunkcyjnych, 

- niski poziom życia osób starych, 

- marginalizacja problemów osób starszych 

-wyuczona bezradność, postawa   

  roszczeniowa, 

- mała aktywność sportowo-rekreacyjna 

- słabe więzi społeczne/ międzyludzkie 

- niska aktywność społeczna 

- rozdrobnienie gospodarstw rolnych, 

-występowanie zjawiska dziedziczenia   

  bezrobocia, 

-starzenie się społeczeństwa, 

-wyuczona bezradność, roszczeniowość postaw, 

-brak rozwiązań systemowych w zakresie   

 zwalczania bezrobocia w tym także osób  

 niepełnosprawnych, 

-słabo rozwinięta sieć poradnictwa   

 specjalistycznego, 

- ograniczanie środków finansowych z    

  budżetu państwa na zadania realizowane  

   przez gminę, 

- brak organizacji działających na rzecz   

   dzieci niepełnosprawnych ,  

- niedostateczna ilość środków finansowych   

   na organizację wypoczynku, 

- brak możliwości alternatywnych 

  dla młodzieży, 

- zmiana modelu rodziny, 
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- dobry system stypendialny dla dzieci, 

- działające Ośrodki Zdrowia,  

- działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i   

   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- działający prężnie GOK i B 

-liczne organizacje pozarządowe – 

stowarzyszenia,  

- współpraca z Kościołem, 

- zatrudnienie asystenta rodziny, 

- działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,  

-wielość prężnie działających organizacji 

pozarządowych 

-brak bazy lokalowej, brak mieszkań   

  socjalnych, 

- mało atrakcyjny rynek pracy. 

 

Szanse Zagrożenia 

- polityka państwa przyjazna rodzinom, 

  zmiana mentalności społecznej w kwestii    

  postrzegania rodzin dysfunkcyjnych, 

- współpraca ze specjalistami – tworzenie  

  poradnictwa i wsparcia    

   dla rodzin z problemami opiekuńczo- 

  wychowawczymi na terenie gminy,  

- możliwość ustanowienia rodzin  

   wspierających,  

- rosnący poziom wykształcenia młodzieży i   

   kadry pedagogicznej, 

- prowadzenie szkolnych programów  

  profilaktycznych, 

- rozwój świetlic wiejskich  i klubów  

  środowiskowych, utworzenie pwd, 

- wzrost zainteresowań zdrowym, sportowym   

   stylem życia, 

- tworzenie kół zainteresowań 

- skuteczniejszy monitoring sprzedaży   

  alkoholu i   papierosów, 

- rozbudowa infrastruktury społecznej 

- szybka reakcja na problemy społeczne, 

- możliwość pozyskania środków  

  zewnętrznych w obszarze pomocy  

  społecznej, edukacji i wychowania 

- zatrzymanie młodych ludzi, 

-dostęp do służby zdrowia, urzędów, świetlic    

  i punktów bibliotecznych 

-wzrost znaczenia organizacji   

  pozarządowych na rzecz pomocy dzieciom i  

   młodzieży, 

-edukacja społeczeństwa w kierunku   

 kształtowania pozytywnych postaw w  zakresie 

zdrowego stylu życia, 

-silny i w miarę posiadanych kompetencji   

- emigracja zarobkowa ludzi młodych i   

  wykształconych, 

-wzrost liczby osób niepełnosprawnych, 

- dalsze starzenie się społeczeństwa, 

- niski przyrost naturalny, 

- rozszerzanie się zjawisk patologicznych   

  (przemoc, uzależnienia, alkoholizm), 

- ubożenie społeczeństwa, 

- negatywny wpływ mediów na dzieci  i   

 młodzież, 

- występowanie zagrożeń funkcjonowania 

  rodziny: uzależnienia, rozpad więzi 

  rodzinnych, ubóstwo, bezrobocie,   

- niewystarczające środki publiczne 

  na opiekę nad dzieckiem i rodziną, 

- zaniedbywanie obowiązków opiekuńczo-  

  wychowawczych przez rodziców, 

- uzależnienie rodzin od pomocy społecznej   

   oraz zjawiska „dziedziczenia biedy”,  

- małe zainteresowanie rodziców formami   

   spędzania czasu wolnego i potrzebami  

  duchowymi własnych dzieci, 

- brak rodzinnych ofert spędzania czasu  

  wolnego, 

- niestabilność prawa 

- uzależnienia : od alkoholu,   

  narkotyków, dopalaczy, Internetu  

- euro sieroty, rozbicie więzi rodzinnych 

- wzrost rodzin dysfunkcyjnych 

- zbyt rozbudowany fundusz świadczeń 

socjalnych, 

-łatwy dostęp do środków odurzających, 

-izolacja społeczna, 
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 sprawnie działający samorząd, 

-szkolenia oraz inne formy podnoszenia   

  kwalifikacji, 

- zwiększenie oferty kulturalno – oświatowej  

  dla mieszkańców i turystów, 

- zwiększenie promocji regionu, 

- aktywizacja bezrobotnych, 

 

 

5. Misja i Wizja 

1) Misja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach 

Kluczowym elementem niniejszej strategii jest misja, będąca naczelnym celem polityki społecznej Gminy 

Niwiska, wokół której koncentruje się działania różnych lokalnych instytucji publicznych, środowisk i 

organizacji społecznych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych gminy i jej mieszkańców. Misja 

precyzuje jaki powinien być wizerunek gminy w perspektywie następnych kilku lat i jakie są priorytety w 

działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców. 

Jesteśmy po to aby zapewnić Gminie Niwiska wystarczający poziom wsparcia dla wszystkich osób z grup 

zagrożonych marginalizacją społeczną i zawodową oraz uczestniczymy w tworzeniu warunków do 

wszechstronnego rozwoju społecznego i wysokiej jakości życia mieszkańców. 

2) Wizja  

Kompleksowe wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, 

umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także podejmowanie 

działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem. 
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6. Część programowa strategii 

1)Cele Strategiczne 

-  Kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa zdolnego do rozwiązywania swoich 

problemów życiowych 

 -  Zapewnienie kompleksowej opieki oraz wsparcia dzieciom i rodzicom z terenu gminy 

 - Minimalizacja zjawiska wykluczenia społecznego 

-  Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia 

        2) Cele te będą realizowane poprzez następujące programy: 

-Pomocy społecznej 

-Program opieki nad dzieckiem i rodziną 

-Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

3) Program pomocy społecznej 

       Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Wspiera osoby I rodziny 

w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. Podstawowymi przesłankami udzielenia osobom i rodzinom wsparcia w 

ramach pomocy społecznej jest znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej i niemożność jej pokonania mimo             

uprzedniego wykorzystania własnych środków możliwości i uprawnień. Pomoc społeczna działa w sytuacjach, w 

których zostały zagrożone podstawowe warunki egzystencji osoby lub rodziny bądź też jakość ich życia obniżyła się 

poniżej społecznie akceptowanego minimum. Celem pomocy społecznej jest również zapobieganie powstaniu 

marginalizacji osób i rodzin. 

Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują: 

• Tworzenie warunków organizacyjnych  i funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę 

niezbędnej infrastruktury socjalnej; 

• Analizę o ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; 

• Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń; 

• Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach rozeznanych potrzeb. 
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 CELE OPERACYJNE PROGRAMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Cel. 1.Wsparcie osób i rodzin w trudnej sytuacji bytowej. 

 

 
 

Zadania w ramach celu 

 

Odpowiedzialni za 

realizację 

 

 

Czas realizacji 

 

Sposób monitorowania         i 

ewaluacja celu strategicznego 

 

-pomoc materialna, 

- pomoc rzeczowa, 

- pomoc usługowa, 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 

praca ciągła 2020-2030 

 

analiza i ocena efektywności 

udzielanej pomocy 

-praca socjalna 

skierowana na : rodzinę , 

grupę, środowisko lokalne 

-pomoc w uzyskaniu 

środków materialnych z 

innych źródeł 

 

pracownicy socjalni 

 

praca ciągła 2020-2030 analiza i ocena efektywności 

działań 

-doskonalenie form 

współdziałania z osobami 

korzystającymi z pomocy 

społecznej, zawieranie 

kontraktów socjalnych 

-  rozwój różnych form 

poradnictwa 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, specjaliści z 

zewnątrz 

 

praca ciągła 2020-2030 

 

 

 

praca ciągła  2020-2030 

 

analiza i ocena efektywności 

działań 

 

 

analiza i ocena efektywności 

działań 

 

 

Wskaźniki monitoringowe: 
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- liczba rodzin i osób objętych wsparciem materialnym, rzeczowym i usługowym 

- liczba osób objętych wsparciem w formie pracy socjalnej poradnictwa 

- liczba kontraktów socjalnych 

- liczba stosowanych form poradnictwa i wsparcia materialnego, rzeczowego, usługowego. 

Źródła finansowania : budżet samorządowy( gminny, powiatowy i centralny), fundusze zewnętrzne m.in. UE , inne 

programy, fundusze organizacji pozarządowych, sponsorzy indywidualni. 

Cel.2. Podjęcie kompleksowych działań na rzecz wsparcia rodzin dotkniętych problemem przemocy i 

alkoholizmu 

Zadania w ramach celu 

 

Odpowiedzialni za 

realizację 

 

  Czas realizacji  Sposób monitorowania        i 

ewaluacja celu strategicznego 

-prowadzenie procedury 

interwencyjnej w 

sprawach przemocy 

domowej „Niebieskiej 

Karty „ pomocy 

społecznej , Gminnej 

Komisji  ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, 

służby zdrowia i policji 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Zespół 

Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

dzielnicowi Policji 

służba zdrowia 

praca ciągła 2020-2030 analiza i ocena efektywności 

działań 

 

-rozwój anonimowych 

form wsparcia pn. 

 „Niebieskiej Linii” 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w ramach podpisanych 

umów 2020-2025 

 

 

-analiza pracy i  form wsparcia 

-rozwój poradnictwa 

specjalistycznego dla 

sprawców przemocy i 

ofiar przemocy 

- tworzenie punktów 

pomocy specjalistycznej 

GOPS, ZI ds. 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodz. i inne 

instytucje pomagające 

osobom uzależnionym, 

dotkniętym przemocą 

domową 

w ramach podpisanych 

umów 2020-2025 

-analiza pracy -ocena 

podejmowanych działań z ofiarami 

przemocy i sprawcami przemocy, 

analiza świadczeń  
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-prowadzenie 

Interdyscyplinarnego 

Zespołu ds. 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Niwiskach 

praca ciągła 2020-2030 analiza pracy i efektywności działań 

-organizowanie lokalnych 

kampanii edukacyjnych 

na temat zagrożeń 

płynących z nadużywania 

alkoholu, zatrzymania 

przemocy w rodzinie 

-profilaktyka uzależnień i 

przestępczości 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 

Urząd Gminy 

placówki oświatowe 

Gminny Ośrodek Kultury 

i Biblioteki 

praca ciągła 2020-2030 -ocena efektywności kampanii 

edukacyjnych 

-działanie Gminnej 

Komisji ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Urząd Gminy praca ciągła 2020-2030 analiza pracy -ocena 

podejmowanych działań z osobami 

nadużywającymi alkoholu 

 

Wskaźniki monitoringowe:  

- liczba interwencji kryzysowych 

- liczba prowadzonych Niebieskich Kart  

- liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego 

- liczba osób i rodzin objętych działaniami Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych 

- liczba prowadzonych postepowania przez Zespół Interdyscyplinarny i Grupy Robocze 

-liczba lokalnych kampanii edukacyjnych na temat zagrożeń płynących z nadużywania alkoholu, zatrzymania 

przemocy w rodzinie 

- liczba osób korzystających z pomocy Niebieskiej Linii 

- liczba rodzin dotkniętych przemocą korzystających ze specjalistycznego wsparcia 

-liczba form wsparcia dla sprawców i ofiar przemocy 

- liczba skierowań na leczenie odwykowe 
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-liczba osób objętych wsparciem GK ds. RPA. 

Źródła finansowania : budżet samorządowy( gminny, powiatowy i centralny), fundusze zewnętrzne m.in. UE , inne 

programy, fundusze organizacji pozarządowych, sponsorzy indywidualni. 

Cel 3. Zapewnienie opieki w środowisku osobom starszym i niepełnosprawnym wymagającym takiej pomocy 
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 Zadania w ramach celu  

 

Odpowiedzialni za 

realizację 

Czas realizacji Sposób monitorowania  i 

ewaluacja celu 

strategicznego 

 

-rozwój usług 

opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych dla osób 

dotkniętych schorzeniami 

psychicznymi oraz osób 

starszych i samotnych 

-asystent osoby 

niepełnosprawnej 

-wsparcie osób 

niepełnosprawnych w 

pokonaniu barier 

społecznych, utworzenie 

wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Dzienny Dom Senior-

Wigor 

Urząd Gminy 

praca ciągła 2020-2030  

ocena jakości świadczonych 

usług 

-tworzenie klimatu 

społecznej przychylności w 

najbliższym otoczeniu osób 

starszych , samotnych, 

niepełnosprawnych 

wymagających opieki 

- rozwój profilaktyki i  

działania edukacyjne z 

zakresu zdrowego stylu 

życia  

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Stowarzyszenia 

działające na terenie 

gminy 

Urząd Gminy  

Dzienny Dom Senior-

Wigor 

 

praca ciągła 2020-2030 

 

 

 

analiza zaangażowania 

społeczeństwa w problem 

osób starszych , samotnych i 

niepełnosprawnych 

analiza działań profilaktyki 

zdrowia na rzecz osób 

starszych 

- tworzenie i prowadzenie 

Klubów Seniora, Klubów 

środowiskowych dla 

niepełnosprawnych, 

Dziennych Domów dla 

seniorów 

 

zainteresowane osoby 

prywatne 

Dzienny Dom Senior-

Wigor 

 

praca ciągła 2020-2030 

 

 

 

od momentu założenia 

 

 

analiza zaangażowania osób 

zainteresowanych 

 

Ocena efektywności działania 

domu 

- wsparcie osób 

indywidualnych                 i 

organizacji tworzących 

lokalne kluby dla osób 

starszych, tworzenie 

stowarzyszeń i grup 

wsparcia dla seniorów 

 

zainteresowane 

osoby prywatne 

Urząd Gminy  

 

od momentu założenia 

 

Analiza ilości i 

zaangażowania uczestników 

 Skierowanie do dps i 

dofinansowywanie kosztów 

pobytu w dps 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

praca ciągła 2020-2030 ocena jakości świadczonych 

usług 
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Wskaźniki monitoringowe: 

- liczba klubów dla seniorów 

- liczba Dziennych Domów dla seniorów 

- liczba uczestników Dziennego Domu dla seniorów 

- liczba uczestników klubów dla seniorów 

- liczba osób objętych usługami opiekuńczymi dla osób starszych i liczba godzin świadczonych usług 

- liczba osób skierowanych do dps 

Źródła finansowania : budżet samorządowy( gminny, powiatowy i centralny), fundusze zewnętrzne m.in. UE , inne 

programy, fundusze organizacji pozarządowych, sponsorzy indywidualni. 

Cel.4. Aktywizowanie osób bezrobotnych i niwelowanie psychospołecznych skutków bezrobocia. 

Zadania w ramach celu Odpowiedzialni za 

realizację 

Czas realizacji  Sposób monitorowania i ewaluacja 

celu strategicznego 

-praca socjalna  

 

 

 

 

pracownicy socjalni , 

prowadząc pracę socjalną 

współpracują z 

Powiatowym Urzędem 

Pracy – pośrednictwem 

pracy oraz doradztwem 

zawodowym 

praca ciągła 2020-2030 analiza efektywności działań  

 

-kontrakty socjalne 

pracownicy socjalni okres realizacji kontraktu analiza efektywności działań 

-współpraca z 

pracodawcami 

zmierzająca do 

zapewnienia miejsc pracy 

w pierwszej kolejności 

osobom korzystającym z 

pomocy społecznej 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Urząd Gminy 

praca ciągła 2020-2030 analiza skuteczności przyjętych 

założeń  w zakresie ilości osób 

objętych programem aktywizacji 

zawodowej 
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- organizacja prac dla 

długotrwale bezrobotnych 

klientów pomocy 

społecznej ułatwiających 

powrót na rynek pracy ( w 

tym prace interwencyjne, 

staże, prace społecznie 

użyteczne)  

Urząd Gminy, 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

praca ciągła 2020-2030 

- inicjowanie tworzenia 

grup samopomocowych 

wśród osób 

korzystających z  pomocy 

społecznej, dotkniętych 

problemami bezrobocia 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 

 

praca ciągła 2020-2030 

 

 

 

ocena zadowolenia BO z uczestnictwa 

w grupie wsparcia  

 

-przygotowywanie i 

wdrażanie projektów, 

programów wsparcia osób 

bezrobotnych ( w tym 

projekty 

dofinansowywane ze 

środków EFS) 

 

Urząd Gminy, 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 

w ramach podpisanych 

umów 2020-2030 

 

 

ocena zadowolenia BO z uczestnictwa 

w projekcie, ocena efektywności form 

wsparcia 

-realizacja różnych form i 

instrumentów aktywnej 

integracji ( w tym grupy 

wsparcia, treningi 

kompetencji społecznych i 

życiowych, poradnictwo 

zawodowe) 

 w ramach podpisanych 

umów2020-2030 

ocena zadowolenia BO z uczestnictwa 

w szkoleniach, ocena efektywności 

form wsparcia 

-wsparcie 

przedsiębiorczości 

-wsparcie kultury, sportu i 

rozrywki, rozwoju tradycji 

regionalnych 

- rozwój i promocja 

ekologii 

Urząd Gminy 

zainteresowane 

osoby prywatne 

organizacje pozarządowe 

praca ciągła 2020-2030 Liczba kampanii społecznych, 

podejmowanych inicjatyw 
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Wskaźniki monitoringowe:  

- liczba osób bezrobotnych korzystających z pracy socjalnej 

- liczba kontraktów socjalnych zawartych z osobami bezrobotnymi 

-liczba miejsc pracy dla osób korzystających z pomocy społecznej 

- liczba osób korzystających z prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych 

- liczba grup wsparcia dla bezrobotnych 

- liczb osób korzystających z pomocy w ramach grup wsparcia 

- liczba form wsparcia dla bezrobotnych w ramach realizowanych projektów, 

- liczba kampanii i inicjatyw  społecznych  

Źródła finansowania : budżet samorządowy( gminny, powiatowy i centralny), fundusze zewnętrzne m.in. UE , inne 

programy, fundusze organizacji pozarządowych, sponsorzy indywidualni. 

Cel.5. Działania edukacyjne na temat zdrowego stylu życia oraz zapobiegania patologiom. 

Zadania w ramach celu  Odpowiedzialni za 

realizację 

Czas realizacji Sposób monitorowania             

i ewaluacja celu 

strategicznego 

- wdrażanie nowych  w tym 

stymulujących aktywność 

społeczności lokalnej, 

programów profilaktycznych w 

szkołach, uczenie umiejętności 

służących zdrowemu trybowi 

życia 

placówki oświatowe, 

Gminny Ośrodek Kultury i 

Biblioteki, 

GK ds. RPA 

zgodnie z podpisanymi 

umowami, zgodnie z 

zapisami programu GK ds. 

RPA 

-analizowanie ilości dzieci i 

młodzieży i nauczycieli 

uczestniczących w 

programach 

profilaktycznych 

-analiza ilości szkół , w 

których prowadzone są 

programy profilaktyczne 

-analiza zawartości 

programów pozalekcyjnych 

zajęć sportowych w 

szkołach , ich zgodności z 

zadaniami programu 

profilaktyki i 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych 

-organizowanie czasu wolnego 

dla dzieci i młodzieży z 

treściami profilaktyki i 

zdrowego stylu życia 

-pedagogizacja rodziców i 

wsparcie specjalistyczne 

-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

-placówki oświatowe 

-Gminny Ośrodek Kultury i 

Biblioteki 

zgodnie z podpisanymi 

umowami 

-prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych jako element 

programów 

psychoprofilaktycznych w 

szkołach 

- placówki oświatowe zgodnie z podpisanymi 

umowami 
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-tworzenie szkolnych klubów 

dla dzieci i młodzieży, które 

promowałyby zdrowy i trzeźwy 

styl życia 

- placówki oświatowe 

- Gminny Ośrodek Kultury 

i Biblioteki 

 W okresie 2020-2030 -analiza uczestnictwa w 

zajęciach świetlic 

środowiskowych i pwd 

- analiza rodzin i dzieci 

objętych pomocą 

specjalistyczną: pedagoga, 

psychologa, prawnika. 

-wspieranie działalności  

świetlic dla dzieci i młodzieży 

głównie dla dzieci z rodzin z 

problemem uzależnień i 

przemocy 

Urząd Gminy  

stowarzyszenia 

praca ciągła 2020-2030 

 

 

- tworzenie i prowadzenie 

świetlic środowiskowych, 

placówek wsparcia dziennego 

stowarzyszenia, szkoły, 

Urząd Gminy, GOPS 

 

praca ciągła 2020-2030 

 

-pomoc prawna dla rodzin 

- zapewnienie dostępu do 

pedagoga i psychologa w 

sytuacja kryzysowych 

- rozwój asystentury rodzinnej 

 

GOPS, Urząd Gminy, 

placówki oświatowe 

praca ciągła 2020-2030  

Wskaźniki monitoringowe:  

- liczba wspólnych przedsięwzięć różnych podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny 

-liczba świetlic szkolnych 

- liczba uczestników świetlic szkolnych i pwd 

- liczba klubów dla dzieci i młodzieży 

- liczba pozalekcyjnych form wsparcia dla dzieci i młodzieży 

Źródła finansowania : budżet samorządowy( gminny, powiatowy i centralny), fundusze zewnętrzne m.in. 

UE , inne programy, fundusze organizacji pozarządowych, sponsorzy indywidualni. 

4) Program opieki nad dzieckiem i rodziną 

 Cel główny programu 

Celem głównym jest zapewnienie kompleksowej opieki oraz wsparcia dzieciom i rodzicom z 

terenu gminy. 

 Cele operacyjne  programu: 



Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Niwiska na lata 2020-2030 

80 

 

 

 

1. Działania na rzecz poprawy stanu funkcjonowania rodziny 

 2. Doskonalenie procesu wychowawczego. 

3.Działania na rzecz poprawy stanu zdrowia populacji w szczególności poprzez rozwój sportu i 

rekreacji.  

4. Poprawa stanu bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży. 

    

Cel.1. Działania na rzecz  poprawy stanu funkcjonowania rodziny będzie opierała się na założeniach 

 

 

Zadania w ramach celu Odpowiedzialni za 

realizację 

Czas realizacji Sposób monitorowania i 

ewaluacja celu 

strategicznego 

 -systematyczne 

diagnozowanie warunków 

życia rodzin oraz potrzeb i 

oczekiwań dotyczących 

pomocy rodzinie 

 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej , placówki 

oświatowe 

praca ciągła 2020-2030 analiza efektywności działań 

 -wdrażanie  i realizacja 

programów edukacyjnych, 

profilaktycznych i 

terapeutycznych służących 

rozwojowi rodziny 

 

placówki oświatowe praca ciągła 2020-2030 analiza efektywności działań 

-wypracowanie zasad 

współpracy wszystkich 

podmiotów w społeczności 

lokalnej działających na 

rzecz rodziny 

 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Urząd Gminy 

praca ciągła 2020-2030 analiza efektywności działań 

- pomoc w rozwiązywaniu 

codziennych problemów 

rodzinnych udzielana 

rodzinom niewydolnym 

wychowawczo- asystent 

rodziny 

 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, placówki 

oświatowe 

praca ciągła2020-2030 analiza efektywności działań 

 

Wskaźniki monitoringowe:  

- liczba asystentów rodziny 

- liczba rodzin korzystających ze wsparcia asystenta rodziny 

- liczba programów edukacyjnych i profilaktycznych na rzecz dziecka i rodziny 

- liczba podmiotów działających na rzecz wsparcia dziecka i rodziny 



Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Niwiska na lata 2020-2030 

81 

 

 

 

Źródła finansowania : budżet samorządowy( gminny, powiatowy i centralny), fundusze zewnętrzne m.in. 

UE , inne programy, fundusze organizacji pozarządowych, sponsorzy indywidualni. 

 

Cel.2.Działania  mające na celu wsparcie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych: 

Zadania w ramach celu Odpowiedzialni za 

realizację 

Czas realizacji Sposób monitorowania i 

ewaluacja celu 

strategicznego 

-wzmacnianie systemu norm 

i wartości gwarantujących 

prawidłowy przebieg 

procesu wychowania 

 

 

placówki oświatowe praca ciągła 2020-2030 analiza efektywności działań 

- organizowanie form 

pomocy psychologicznej 

 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, placówki 

oświatowe 

praca ciągła 2020-2030 analiza efektywności działań 

- kontynuowanie i 

wzbogacanie istniejących 

programów profilaktycznych 

wspierających wychowanie 

dzieci i młodzieży zwłaszcza 

o profesjonalne programy 

wychowawczo-

profilaktyczne 

placówki oświatowe praca ciągła 2020-2030 -analizowanie ilości dzieci i 

młodzieży i nauczycieli 

uczestniczących w 

programach 

profilaktycznych 

-analiza ilości szkół , w 

których prowadzone są 

programy profilaktyczne 

 

- wspieranie idei 

wolontariatu oraz innych 

form aktywności społecznej 

sprzyjających rozwijaniu 

postaw charytatywnych i 

filantropijnych w stosunku 

do osób starszych i 

pokrzywdzonych przez los 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Urząd Gminy 

praca ciągła 2020-2030 -analiza zaangażowania w 

problem 

- poszerzanie profilaktyki 

szkolno-rodzicielskiej 

 

placówki oświatowe praca ciągła 2020-2030 -analiza zaangażowania w 

problem 

- tworzenie grup wsparcia 

dla rodzin niewydolnych 

wychowawczo 

 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Urząd Gminy 

w ramach zawartych umów -analiza uczestnictwa w 

zajęciach 

 

- organizacja warsztatów 

psychologicznych dla dzieci 

i młodzieży oraz rodziców z 

zakresu rozwiązywania 

problemów i radzenia sobie 

w sytuacjach trudnych  

 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Urząd Gminy 

 

w ramach zawartych umów 

 

-analiza uczestnictwa w 

zajęciach 
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-tworzenie i prowadzenie 

Punktów Poradnictwa 

Specjalistycznego dla rodzin 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Urząd Gminy 

w ramach zawartych umów -analiza uczestnictwa w 

poradnictwie i warsztatach 

organizowanych przez PPS 

-tworzenie i prowadzenie 

przedszkoli i punktów 

przedszkolnych, żłobków 

Urząd Gminy w ramach zawartych umów -analiza liczby dzieci 

uczestniczących w zajęciach 

przedszkolnych 

-tworzenie i prowadzenie 

świetlic szkolnych , 

środowiskowych i pwd 

Urząd Gminy, GOPS w ramach zawartych umów -analiza uczestnictwa dzieci 

w zajęciach świetlic 

 

Wskaźniki monitoringowe:  

- liczba świetlic środowiskowych i pwd 

- liczba uczestników świetlic środowiskowych i pwd 

- liczba osób korzystających z psychologicznych form wsparcia 

- liczba przedszkoli i żłobków 

- liczba miejsc w przedszkolach i żłobkach 

- liczba punktów poradnictwa dla rodzin 

- liczba działań w zakresie pomocy społecznej na rzecz pomocy rodzinie z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi 

-  liczba warsztatów z zakresu wsparcia rodziny 

Źródła finansowania : budżet samorządowy( gminny, powiatowy i centralny), fundusze zewnętrzne m.in. 

UE , inne programy, fundusze organizacji pozarządowych, sponsorzy indywidualni. 

 

Cel.3. Działania na rzecz poprawy stanu zdrowia populacji w szczególności poprzez rozwój sportu i 

rekreacji to zadania związane z: 

 

Zadania w ramach celu Odpowiedzialni za 

realizację 

Czas realizacji Sposób monitorowania i 

ewaluacja celu 

strategicznego 

-wykorzystywanie gminnej 

bazy sportowej, tworzenie 

warunków organizacyjnych i 

finansowych do 

optymalnego -wykorzystania 

istniejących obiektów 

sportowych w placówkach 

Urząd Gminy praca ciągła 2020-2030 analiza efektywności działań 
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oświatowych, rozbudowy 

infrastruktury służącej 

czynnemu spędzaniu czasu 

wolnego (place zabaw, 

boiska sportowe), a także 

wyrównywania dysproporcji 

w dostępie dzieci i 

młodzieży do oferty 

sportowej 

 

 

- wdrażanie i realizacja 

projektów służących 

zdrowemu stylowi życia 

 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej , Urząd Gminy, 

placówki oświatowe 

praca ciągła 2020-2030 analiza efektywności działań 

-organizacja plenerowych 

imprez sportowo-

rekreacyjnych dla dzieci  i 

młodzieży 

placówki oświatowe, 

świetlice 

praca ciągła 2020-2030 analiza uczestnictwa w 

imprezach 

- organizacja czasu wolnego 

dzieci i młodzieży podczas 

wakacji i ferii, a także 

popołudniami 

placówki oświatowe, 

świetlice 

praca ciągła 2020-2030 analiza uczestnictwa w 

organizowanych wsparciach 

- rozwój i promocja różnych 

form turystyki szkolnej 

 

placówki oświatowe, 

świetlice 

praca ciągła 2020-2030 analiza efektywności działań 

-organizacja zajęć 

sportowych (zajęcia 

pozalekcyjne) 

placówki oświatowe, 

świetlice 

praca ciągła 2020-2030 analiza uczestnictwa w 

zajęciach 

- prowadzenie kampanii 

informacyjnych na temat 

inicjatyw i przedsięwzięć 

organizowanych dla dzieci i 

młodzieży 

 

Urząd Gminy, GOK, 

placówki oświatowe, 

świetlice 

praca ciągła 2020-2030 analiza uczestnictwa w 

kampaniach 

-rozwój i promocja 

harcerstwa 

stowarzyszenia, placówki 

oświatowe 

praca ciągła 2020-2030 liczba członków, liczba 

podejmowanych działań 

Wskaźniki monitoringowe: 

- liczba uczestników harcerstwa  

- liczba prowadzonych kampanii informacyjnych na temat inicjatyw i przedsięwzięć organizowanych dla 

dzieci i młodzieży 

- liczba zajęć sportowych pozalekcyjnych 
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- liczba różnych form turystyki szkolnej 

- liczba kampanii informacyjnych na rzecz dzieci 

- liczba zajęć pozalekcyjnych 

- liczba obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży, liczba placów zabaw  

- liczba miejsc rekreacji 

Źródła finansowania: budżet samorządowy( gminny, powiatowy i centralny), fundusze zewnętrzne m.in. 

UE , inne programy, fundusze organizacji pozarządowych, sponsorzy indywidualni. 

 

Cel. 4.Działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa rodziny. 

 

Zadania w ramach celu Odpowiedzialni za 

realizację 

Czas realizacji Sposób monitorowania i 

ewaluacja celu 

strategicznego 

-wdrażanie i realizacja 

programów ilustrujących 

zagrożenia cywilizacyjne 

 

Urząd Gminy, placówki 

oświatowe 

praca ciągła 2020-2030 analiza ilości dzieci i 

młodzieży zaangażowanej w 

program 

- współpraca służb i 

instytucji mających za 

zadanie zapewnienie szeroko 

rozumianego 

bezpieczeństwa 

mieszkańcom gminy 

 

GOK, GOPS,  służby 

policyjne, gminne służby 

zdrowia, oświata, Komisja 

ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

praca ciągła 2020-2030 analiza efektywności działań 

przedsięwzięcia edukacyjne  

w zakresie bezpieczeństwa  

dzieci i młodzieży 

Placówki oświatowe, GOK praca ciągła 2020-2030 analiza liczby osób 

zaangażowanych w 

przedsięwzięcie, analiza 

liczby podejmowanych 

działań 

integracja lokalna na rzecz 

bezpieczeństwa dzieci i 

młodzieży 

 

GOK, GOPS, gminne służby 

policyjne, służby zdrowia, 

oświata, Komisja ds. 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

praca ciągła 2020-2030 analiza efektywności działań 

działania interwencyjne 

służb i instytucji mających 

za zadanie zapewnienie 

szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa 

mieszkańcom gminy 

GOK, GOPS,  służby 

policyjne,  służby zdrowia, 

oświata, Komisja ds. 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

praca ciągła 2020-2030 analiza efektywności działań 

Wskaźniki monitoringowe:  

- liczba spotkań edukacyjnych w szkole z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 

- liczba działań interwencyjnych podejmowanych przez GOPS, GK ds RPA, ZI ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 
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- liczba programów edukacyjnych ilustrujących zagrożenia cywilizacyjne 

Źródła finansowania : budżet samorządowy( gminny, powiatowy i centralny), fundusze zewnętrzne m.in. 

UE , inne programy, fundusze organizacji pozarządowych, sponsorzy indywidualni. 

4)Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii 

 
         Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do 

zadań własnych gminy. 

Zadania określa Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii, a 

realizowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

uchwalonego corocznie przez Radę Gminy w Niwiskach oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii, który również podejmowany jest corocznie. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 

 Rada Gminy Niwiska mając na uwadze rozmiary alkoholizmu na terenie Gminy Niwiska, jego dotkliwość 

dla rodzin, środowiska społecznego i samych uzależnionych, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, zwanego dalej „Programem”, przyjęła do realizacji zespół 

przedsięwzięć mających na celu przerwanie procesu degradacji zdrowotnej, społecznej i materialnej wywołanej 

zjawiskami alkoholizmu i wsparcie dla osób dotkniętych problemem alkoholowym: 

Działanie I 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu: 

Zadania: 

1. Dostarczenie informacji o możliwościach podjęcia profesjonalnej terapii dla osób z problemem 

alkoholowym i ich rodzin. 

2. Współudział w finansowaniu działań terapeutycznych prowadzonych w placówkach odwykowych, do 

których kierowani są  mieszkańcy Gminy Niwiska. 

3. Inicjowanie działań zmierzających do realizacji obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu przez 

osoby uzależnione, w tym również podejmowanie czynności niezbędnych do wydania przez sąd orzeczenia 

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 

lecznictwa odwykowego. 

4. Udzielenie pomocy osobom kierowanym do placówek odwykowych. 
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5. Finansowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu 

podnoszenia ich kwalifikacji. 

6. Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pomocy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą 

(dla nauczycieli i pedagogów), którzy aktualnie zatrudnieni są w placówkach oświatowych. 

7. Wspieranie organizacji pozarządowych, oraz organizacji kościelnych w zakresie świadczenia pomocy 

rodzinom, w których występuje problem alkoholowy. 

8. Współpraca z Izbą Wytrzeźwień w Rzeszowie prowadzoną przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie  

prowadzenia opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu Gminy Niwiska do czasu 

ich wytrzeźwienia. 

Działanie II 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży: 

Zadania: 

1. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych (zakup sprzętu sportowego). 

2. Współpraca ze szkołą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

3. Opracowanie i realizowanie w szkołach informacyjno - edukacyjnych programów antyalkoholowych. 

4. Popieranie i dofinansowanie działalności kulturalnej, rozrywkowej i sportowej oraz informacyjnej, które 

kształtowałyby normy obyczajowe oraz styl życia zgodnie z duchem trzeźwości. 

5. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie dowozu dzieci, w szczególności z 

rodzin, w których nadużywa się alkoholu na basen wraz z kursem nauki pływania, wycieczki szkolne do teatru i 

innych imprez kulturalnych, sportowych i oświatowych organizowanych w województwie podkarpackim.    

6. Organizowanie i dofinansowanie różnych form spędzenia czasu wolnego z treściami profilaktyki na wyjeździe - 

obozy letnie, zimowe, biwaki. 

7. Dofinansowanie imprez promujących zdrowie i trzeźwy styl życia. 

8. Promowanie postaw społecznych, pro abstynenckich i pro trzeźwościowych. 

9. Wdrażanie do realizacji profesjonalnych programów profilaktycznych i edukacyjnych w szkołach 

podstawowych i gimnazjalnych dla dzieci, młodzieży i rodziców. 

10. Współudział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych. 

11. Wspieranie działalności świetlic wiejskich, szkolnych i Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach 

dla dzieci i młodzieży, głównie z rodzin uzależnionych poprzez: 
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wyposażenie w sprzęt, zakup książek i czasopism o tematyce rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy 

w rodzinie oraz organizowanie kursów tańca i obsługi komputera, zajęć umuzykalniających – rytmiki. 

 

Działanie III 

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego: 

Zadania: 

Prowadzenie okresowych kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych pod kątem 

przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w tym w 

szczególności zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dokonywana na 

podstawie upoważnienia Wójta Gminy Niwiska, 

1) Kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Niwiska, 

2) Zakres kontroli:  

a) przestrzeganie porządku publicznego wokół miejsca  sprzedaży napojów alkoholowych,  

b) przestrzegania ustawowego zakazu reklamowania napojów alkoholowych, 

c) przestrzegania ustawowego zakazu nie sprzedawania napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym, 

d) zgodność prowadzonej sprzedaży z aktualnie ważnym zezwoleniem (zezwoleniami), 

e) przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

f) przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych określonych w uchwałach Rady Gminy 

Niwiska, 

3) Zasady kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych: 

a) kontrole prowadzone są co najmniej przez dwie osoby, bez uprzedniego powiadomienia kontrolowanego, 

b) osoby upoważnione do dokonywania kontroli mają prawo do: 

- wstępu  na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie prowadzona jest sprzedaż napojów 

alkoholowych w takich dniach i godzinach, w jakich prowadzona jest ta działalność, 

-żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz okazanie zezwoleń, 

c) czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego, osoby zastępującej  kontrolowanego lub 

osoby przez niego zatrudnionej, przy czym podmiot kontrolowany obowiązany jest zapewnić kontrolującym 

warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, 
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d) z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskami niezwłocznie przekazuje się do 

organu wydającego zezwolenia, 

e) na podstawie wyników kontroli organ wydający zezwolenie wzywa podmiot gospodarczy do usunięcia 

stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie, o ile nie są one podstawą do cofnięcia zezwolenia, lub 

wszczyna postępowanie o cofnięciu zezwolenia, albo podejmuje inne działania przewidziane prawem, 

f) jednostka kontrolowana w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do usunięcia stwierdzonych uchybień 

przesyła do organu wydającego zezwolenia informację o wykonaniu zaleceń. 

 

 Zasady finansowania Programu. 

Źródłem finansowania zadań Programu są środki finansowe budżetu Gminy Niwiska, pochodzące z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 182 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2277 z późn 

zm.),które przeznacza się na realizację Programu i pokrywanie kosztów związanych z obsługą Komisji. 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2020 

 

Gmina Niwiska w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, zwanego dalej 

„Programem”, podejmuje działania mające na celu: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 

edukacyjnej i wychowawczej, w szczególności  

dla dzieci i młodzieży, rozwój edukacji publicznej i szkolenie przedstawicieli różnych zawodów, instytucji i 

wyspecjalizowanych służb w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii, a zwłaszcza  

w zakresie umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących  

na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków i postępowania z osobami uzależnionymi.  

 

Cele Programu. 

1. Zapobieganie wzrostowi i rozprzestrzenianiu się problemu narkomanii i zażywaniu narkotyków poprzez 

działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą; 

2. Ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem narkotyków i uzależnieniem od 

narkotyków. 

Zadania Programu. 
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I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i osób 

zagrożonych uzależnieniem. 

1. Prowadzenie porad i konsultacji dla osób uzależnionych i osób eksperymentujących  

z narkotykami oraz prowadzenie działań motywujących do podjęcia terapii i ograniczenia szkód w związku z 

używaniem narkotyków. 

2. Udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym 

 i zagrożonym uzależnieniem przez certyfikowanego specjalistę lub instruktora terapii uzależnień. 

 

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej. 

1. Udzielanie porad przez psychologów, terapeutów i innych profesjonalistów osobom z rodzin, w których 

występuje problem narkomanii. 

2. Współpraca z placówkami leczniczymi w rozwiązywaniu problemów uzależnienia i współuzależnienia. 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 

problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

1. Przeprowadzanie badań ankietowych wśród młodzieży szkolnej i sporządzenie diagnozy problemów narkomanii 

i zażywania narkotyków w Gminie Niwiska. 

2. Organizowanie i prowadzenie w szkołach na terenie Gminy Niwiska, programów profilaktycznych z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii oraz edukacji na temat szkodliwości używania narkotyków dla dzieci, młodzieży oraz 

rodziców. 

3. Prowadzenie konkursów i olimpiad wiedzy o zdrowiu wśród dzieci i młodzieży. 

4. Dofinansowywanie istniejących świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie w nich zajęć 

profilaktyczno – wychowawczych. 

5. Finansowanie i wspieranie kolonii, półkolonii letnich i zimowych oraz obozów terapeutycznych dla dzieci i 

młodzieży zagrożonych narkomanią. 

6. Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych i 

terapeutycznych dla szkół i innych instytucji zajmujących się problemem  narkomanii. 

7. Upowszechnianie materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej – plakaty, ulotki, informatory. 

8. Organizowanie i finansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów o 

podłożu narkotykowym, dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców niezbędnych do prowadzenia 

pracy profilaktycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.  
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9. Organizowanie szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów narkomani dla poszczególnych grup zawodowych 

z terenu Gminy Niwiska: pracowników oświaty, policji, pomocy społecznej, administracji samorządowej. 

IV. Zapobieganie używaniu środków odurzających poprzez organizacje czasu wolnego. 

1. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych form aktywnego 

spędzania wolnego czasu poprzez: 

1) inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych; 

2) organizowanie form czynnego wypoczynku: wycieczki krajoznawcze, festyny, biwaki itp. 

 

V. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu 

problemów narkomanii, udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i ich rodzinom. 

1. Udzielenie pomocy organizacyjnej i materialnej organizacjom społecznym, których celem jest krzewienie 

abstynencji od środków psychoaktywnych. 

2. Współpraca z instytucjami kulturalnymi, sportowymi, oświatowymi w zakresie zagospodarowania czasu 

wolnego dzieci i młodzieży oraz udzielanie im pomocy finansowej dla stworzenia właściwych warunków 

lokalowych, sanitarnych oraz sprzętowych  do prowadzenia działalności. 

3. Nawiązanie współpracy z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych, tj. dokonywanie 

stałych i okresowych kontroli miejsc szczególnie narażonych na działalność dealerów narkotykowych: kafejki, 

szkoły, place zabaw, dyskoteki itp. 

Zasady finansowania Programu. 

Źródłem finansowania zadań Programu są środki finansowe budżetu Gminy Niwiska, pochodzące z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 182 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2277 ze zm.). 

7. Prognoza zmian w zakresie objętych strategią 

Gmina Niwiska, podobnie jak inne samorządy w Polsce, stanie wkrótce przed koniecznością zmierzenia się z nowymi 

problemami wynikającymi zarówno z uwarunkowań lokalnych, jak i wpływu zewnętrznej sytuacji społeczno-

polityczno-gospodarczej. Wśród czynników zewnętrznych mających istotny wpływ na sytuację społeczną w gminie, 

warto wymienić te, które wynikają z niekorzystnych perspektyw demograficznych –starzenie się społeczeństwa, 

migracji –zwłaszcza ludzi młodych, niekorzystnych zmian w obszarze podstawowych wartości rodzinnych 

skutkujących rozpadem rodzin, w tym rodzin wielopokoleniowych oraz innych nieznanych jeszcze dzisiaj zagrożeń. 

Można więc przyjąć, że pomoc społeczna będzie podlegać dużym przemianom zarówno w układzie 

instytucjonalnym, jak i zadaniowym. Rozwój sytuacji społecznej na terenie gminy będzie ściśle związany z 

rozwojem ekonomiczno –społecznym mieszkańców. Realizacja strategii, poprzez wdrażanie zdefiniowanych celów 
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i działań strategicznych zaowocuje minimalizacją zdiagnozowanych negatywnych zjawisk społecznych, 

intensyfikacją rozwoju społeczno-gospodarczego gminy oraz poprawą jakości życia mieszkańców. Zakłada się, że 

realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Niwiska na lata 2020-2030 przyniesie: ▪stałą 

i pełną diagnozę problemów społecznych i ocenę stopnia zaspokojenia zdiagnozowanych potrzeb wraz z ich stałym 

monitoringiem; 

▪ wzrost aktywności na rzecz rozwiązywania problemów społecznych innych podmiotów niż jednostki pomocy 

społecznej oraz poprawę przepływu i wymiany informacji między tymi podmiotami; 

 ▪ poprawę dostępu do informacji i stałą aktualizację wiedzy o oferowanych usługach społecznych, w tym o 

charakterze specjalistycznym dla rozmaitych grup adresatów w formie dla nich przyjaznej z wykorzystaniem 

elektronicznego dostępu do informacji; 

 ▪ rozszerzenie zakresu usług dla seniorów, poprawę dostępności do usług dedykowanych seniorom oraz rozwój 

polityki senioralnej w Gminie Niwiska; 

▪ poprawę jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych; 

▪ wzmocnienie pozycji i roli seniorów w społeczności lokalnej; 

▪ zapewnienie dostępu do usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych w środowisku zamieszkania; 

▪ wzmocnienie pozycji rodziny w społeczności lokalnej oraz zmniejszenie zjawiska przemocy domowej; 

▪ stworzenie dogodnych warunków rozwoju dzieci i młodzieży; 

▪zmniejszenie rozmiaru problemu uzależnień na terenie gminy; 

▪ zwiększenie udziału mieszkańców i organizacji pozarządowych w tworzeniu lokalnych rozwiązań poprawiających 

jakość życia; 

 ▪ wzrost atrakcyjności : Niwiska jako gmina przyjazna dla rodzin z dziećmi i seniorów; 

▪ wzrost aktywności własnej obywateli i rodzin, w tym na rzecz najbliższego otoczenia lokalnego;  

▪ wzrost liczby osób objętych instrumentami aktywizacji zawodowej, w tym również w podmiotach ekonomii 

społecznej;  

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH ma na celu poprawę dostępu do wysokiej 

jakości usług społecznych dla osób ze szczególnymi ograniczeniami z racji wieku, niepełnosprawności, 

długotrwałego bezrobocia i niskich kwalifikacji zawodowych. Osiągnięcie prognozowanych zmian będzie możliwe 

przy zaangażowaniu wszystkich instytucji działających na terenie gminy, podmiotów społecznych i gospodarczych 

oraz przedstawicieli społeczności lokalnej. 

8. Podmioty odpowiedzialne za realizację strategii i podmioty wspierające, partnerzy 

- Wójt Gminy Niwiska, 
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-Urząd Gminy w Niwiskach, 

 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach, 

 

- Szkoły Podstawowe i inne placówki oświatowe, 

 

- Dzienny Dom Senior-Wigor w Niwiskach, 

 

- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach, 

 

- Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 

- Instytucje działające w obszarze pomocy rodzinie i pomocy społecznej na terenie powiatu, 

 

- Stowarzyszenia zaangażowane w problem, 

 

- Lokalni liderzy, 

 

- Społeczność lokalna. 

 

9. Finansowanie strategii 

Jednym z warunków realizacji celów zawartych w strategii jest jej finansowanie. Przewiduje się następujące źródła 

finansowania proponowanych działań: 

 

- środki własne pochodzące z budżetu gminy finansowane z jej dochodów; 

- środki przekazane gminie z budżetu państwa (dotacje); 

- środki pozyskane z funduszy krajowych (PFRON); 

- środki projektowe -konkursowe z MR i PS; 

- środki pozyskiwane przez organizacje pozarządowe 

- środki pozyskane z funduszy pomocowych Unii Europejskiej; 

-  Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. 
 

10. Monitoring, wdrażanie  i ewaluacja strategii 

 
 

Realizacja założeń zawartych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych objęta jest  

monitoringiem  w  celu  weryfikacji  i  aktualizacji  wcześniej  przyjętych  założeń  do  aktualnych warunków, 

potrzeb i możliwości finansowych gminy. 

 

Monitoring i ewaluacja zapisów strategicznych polegają na systematycznej ocenie realizowanych działań  

oraz modyfikacji  kierunków działania  w przypadku istotnych  zmian  społecznych,  które mają pojawić się 

poprzez zmianę regulacji prawnych, czy też pojawiania się innych problemów społecznych. 
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Monitorowanie strategii umożliwi : 
 

 

- bieżącą ocenę realizacji programów i zadań – pod względem realizacji celów i osiągniętych rezultatów; 
 

- prognozowanie ewentualnych zmian warunków realizacji strategii; 
 

- dokonywanie bieżących korekt i poprawek; 
 

- podjęcie działań zabezpieczających i naprawczych; 
 

- informowanie społeczności lokalnej o uzyskanych rezultatach. 
 
Podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie i monitorowanie strategii będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Niwiskach. Koordynatorem strategii jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 
 

Strategia i wynikające z niej programy i projekty to dokumenty otwarte i „elastyczne” tzn. mogą podlegać 

okresowym weryfikacjom i niezbędnym modyfikacjom związanym ze zmieniającą się rzeczywistością społeczno – 

ekonomiczną, rozeznanymi potrzebami gminy oraz wymogami prawa. 

 

Do oceny i obserwacji wdrażanych działań i zaplanowanych celów strategii, dla każdego celu wyznaczono wskaźniki 

oceny efektywności jego realizacji. Zebrane i opracowane dane w procesie monitoringu posłużą do ewaluacji 

strategii. 

Przedmiotem ewaluacji są przede wszystkim procesy i działania, których przebieg można zmienić w celu ich 

ulepszenia lub przyjęcia innych decyzji o sposobie ich prowadzenia. Ewaluacja i monitoring będą istotnymi 

elementami oddziaływań i jednocześnie głównymi instrumentami oceny strategii, dostarczać będą bowiem 

aktualnych informacji na temat efektywności podejmowanych działań , pozwalać na ciągłe aktualizowanie 

nieefektywnych treści, pełnić będą również funkcję aktywizacyjną i  społeczno-polityczną. Będą miały również 

znaczenie dla podmiotów realizujących strategię, które sprawdzają w ten sposób efektywność działań i skuteczność 

przyjętych założeń. Zakładany jest coroczny przegląd strategii, mogący skutkować modyfikacją jej zapisów. 

Raporty, informacje, sprawozdania z realizacji zadań i założeń z zakresu niniejszej strategii będą zbierane przez 

GOPS od instytucji uczestniczących w realizacji strategii. 

 

11. Uwagi końcowe 

 
 
 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niwiska na lata 2020 – 2030 jest wieloletnim 

dokumentem programowym, który ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa społecznego 

mieszkańców Gminy Niwiska, w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem. 
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W toku prac nad strategią dokonano wytyczenia kierunków polityki społecznej i wynikających z niej 

działań prowadzonych w Gminie Niwiska w odniesieniu do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym  do  roku  

2030. Punktem  wyjścia  była  identyfikacja  problemów  grup  osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak 

również analiza kierunków działań w przyszłości. 

 
Strategia stanowi również podstawę do tworzenia bardziej szczegółowych programów działania tzw. 

projektów wykonawczych, poprawiających jakość życia we wszystkich sferach społecznych. 

 
Gminna Strategia   Rozwiązywania Problemów    Społecznych jest  systemowym   sposobem 

zajmowania  się  problemami  osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym,  a  w  szerszym  rozumieniu może 

być podstawą prowadzenia przez władze gminy  lokalnej polityki społecznej. Strategia w efekcie winna stać się 

impulsem do dalszych działań podejmowanych w kierunku budowania lokalnego społeczeństwa obywatelskiego. 

Realizacja strategii wymaga bowiem dużej konsekwencji i wspólnej pracy wszystkich podmiotów lokalnych: 

władz samorządowych, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, lokalnych liderów oraz 

mieszkańców gminy Niwiska. 
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12. Załączniki 

                                                                                                                   

1) Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania  

Problemów Społecznych Gminy Niwiska 

 
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy 
Niwiska i ma na celu zdiagnozowanie głównych problemów społecznych występujących w 
naszej gminie. Wyniki ankiety będą pomocne przy opracowaniu Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych. Ankieta jest w pełni anonimowa. 
Z poważaniem 
 
Zespół opracowujący 
Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych 
 

- Jakie są główne problemy społeczne mieszkańców Gminy Niwiska?  
(proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)  

Ubóstwo  
Bezrobocie  
Niepełnosprawność  
Długotrwała choroba  
Alkoholizm  
Problemy z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży  
Przemoc w rodzinie  
Problemy opiekuńczo-wychowawcze  
Problemy ludzi starszych  

 
 

- Czy zdaniem Pana/Pani na terenie Gminy Niwiska mieszkają rodziny ubogie? (proszę zaznaczyć 
właściwą odpowiedź) 

Znam wiele takich rodzin  
Znam nieliczne takie rodziny  
Tylko słyszałem/am o takich rodzinach  
Nie słyszałem/am o takich rodzinach  

 
 

- Jakie są według Pana/Pani przyczyny popadania w ubóstwo? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 
odpowiedzi) 

Brak pracy  
Niechęć do pracy  
Niepełnosprawność  
Dziedziczenie ubóstwa  
Uzależnienia  
Brak wykształcenia  
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Brak wsparcia ze strony najbliższych  
Wielodzietność  
Inne (jakie?) ……………………………………………………….......................  

 
 
 
 

- Jakich problemów według Pana/Pani najczęściej doświadczają osoby niepełnosprawne? 
(proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) 

Bariery architektoniczne  
Brak akceptacji w środowisku  
Problemy finansowe  
Problemy natury psychologicznej  
Utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych  
Brak ofert pracy  
Inne (jakie?) ……………………………………………………….......................  

 
 

- Jakie działania ułatwiłyby osobom niepełnosprawnym pełniejszy udział w życiu społecznym 
na terenie Gminy? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)  

 
Większa liczba ofert pracy  
Likwidacja barier architektonicznych  
Zapewnienie wczesnej diagnostyki medycznej  
Zapewnienie równych szans w dostępie do edukacji, kultury i sportu  
Utworzenie bezpłatnego punktu wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego  
Zapewnienie większego dostępu do usług opiekuńczych  
Integracja poprzez Grupy Wsparcia dla osób niepełnosprawnych, 
utworzenie stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

Inne (jakie?) ……………………………………………………….......................  
 
 

- Jakich problemów według Pana/Pani najczęściej doświadczają osoby starsze? (proszę 
zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) 

Brak opieki ze strony rodziny  
Problemy finansowe  
Samotność  
Brak odpowiedniej opieki medycznej  
Brak ofert spędzania czasu wolnego  
Inne (jakie?) ……………………………………………………….......................  

 
 

- Jakie działania umożliwiłyby osobom starszym pełniejszy udział w życiu społecznym na 
terenie Gminy Niwiska?  
(proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) 

Profilaktyka zdrowotna dla osób starszych  
Zwiększenie dostępu do opieki medycznej, rehabilitacji i pomocy  
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społecznej 
Organizowanie imprez dla seniorów  
Uwrażliwianie społeczności lokalnej na potrzeby osób starszych  
Rozszerzenie wolontariatu wobec osób starszych  
Utworzenie Klubu Seniora  
Inne (jakie?) ……………………………………………………….......................  

 
 
 
 
 

- Jakie Pana/Pani zdaniem są główne powody bezrobocia w Gminie? 
(proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) 

Brak ofert pracy w miejscu zamieszkania  
Niechęć do podjęcia pracy  
Brak odpowiednich kwalifikacji  
Uzależnienia  
Brak opieki nad dziećmi  
Inne (jakie?) ……………………………………………………….......................  

  
- Jakie kroki należałoby podjąć w celu poprawy sytuacji osób bezrobotnych na terenie Gminy 

Niwiska? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) 
Korzystniejsze warunki do założenia własnej działalności  
Zwiększania aktywności w poszukiwaniu pracy  
Szkolenia dotyczące możliwości podwyższenia kwalifikacji zawodowych  
Współpraca z PUP w zakresie organizacji staży, prac interwencyjnych, 
robót publicznych, prac społecznie użytecznych 

 

Inne (jakie?) ……………………………………………………….......................  
 
 

- Czy w Pana/Pani najbliższym otoczeniu istnieje zjawisko przemocy w rodzinie? 
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

Znam wiele takich rodzin  
Znam nieliczne takie rodziny  
Tylko słyszałem/am o takich rodzinach  
Nie słyszałem/am o takich rodzinach  

 
 

- Jakie są według Pana/Pani przyczyny przemocy domowej? 
(proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) 

Brak pracy  
Zazdrość  
Uzależnienia  
Nieumiejętność radzenia sobie z problemami wychowawczymi  
Wzorce pokoleniowe przemocy  
Choroba psychiczna  
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- Jakie działania byłyby najskuteczniejsze wobec ofiar przemocy domowej?  

(proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) 
Zwiększenie dostępności poradnictwa prawnego i psychologicznego  
Organizowanie ogólnodostępnych akcji społecznych  
Leczenie uzależnień  
Rozpowszechnianie informacji o instytucjach  udzielających pomocy  
Uczestnictwo w grupach wsparcia  
Tworzenie punktów pomocy specjalistycznej  
Inne (jakie?) ……………………………………………………….......................  

- Jaka jest skala problemu uzależnień na terenie Gminy? 
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

Wysoka  
Średnia  
Niska  
Trudno powiedzieć  

 
- Jakie są przyczyny występowania uzależnień? 

(proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) 
Bezrobocie  
Niepełnosprawność  
Rozpad rodziny  
Samotność  
Stres  
Niedostosowanie społeczne  

 
 

- Jakie problemy społeczne dzieci i młodzieży uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie 
Gminy? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) 

Brak pozytywnych wzorców i autorytetów  
Przemoc domowa  
Przemoc szkolna  
Demoralizacja  
Brak wsparcia i kontroli rodziców  
Narkomania  
Alkoholizm  
Ograniczony dostęp do zorganizowanych form spędzania czasu wolnego  

Uzależnienie od gier komputerowych i internetu  
Niechęć dzieci i młodzieży do udziału w organizowanych na terenie 
gminy pozalekcyjnych formach spędzania czasu wolnego ( świetlice, koła 
zainteresowań, kluby sportowe i inne) 

 

Inne (jakie?) ……………………………………………………….......................  
 
 

- Jakie działania należy prowadzić w rodzinach zmagających się z problemami opiekuńczo-
wychowawczymi? (proszę zaznaczyć maksymalnie  3 odpowiedzi) 
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Szersza oferta spędzania czasu wolnego dla rodzin  
Pomoc asystenta rodziny  
Rozwój poradnictwa specjalistycznego dla rodzin  
Tworzenie grup wsparcia dla rodzin, integracja rodzin  
Inne (jakie?) ……………………………………………………….......................  

 
 
 

- Poniżej są wymienione zadania, służące rozwiązaniu problemów społecznych na terenie 
Gminy. Proszę używając skali od 1 do 10 ocenić, na ile ważne są poszczególne zadania przez 
wpisanie jednej z cyfr ze skali w kolumnie po prawej stronie za każdym zadaniem. 

 
             1--------2---------3---------4-----------5--------6---------7---------8------------9----------10 
   Mało ważne                                                                                                         Bardzo ważne 

1. Tworzenie i rozwój działań świetlic środowiskowych  i  
Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży 

 

2. Utworzenie i prowadzenie Punktu Pomocy Specjalistycznej 
dla Osób Uzależnionych i Uwikłanych w Przemoc 

 

3. Tworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dla osób 
starszych i niepełnosprawnych 

 

5. Rozwój usług opiekuńczych dla osób starszych i /lub 
niepełnosprawnych poszerzenie oferty o specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, wsparcie przez Asystenta Osoby 
Niepełnosprawnej 

 

6. Tworzenie stowarzyszeń/ grupy wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych 

 

7. Pedagogizacja rodziców i dzieci, poradnictwo specjalistyczne  
8. Zapewnienie dostępu do pomocy prawnej  
9. Zapewnienie dostępu  dla rodzin z dziećmi do pomocy 

pedagoga, psychologa 
 

10. Utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora  
11. Poszerzenie oferty zajęć pozaszkolnych: koła zainteresowań, 

grupy zajęciowe: harcerstwo, grupy sportowe 
 

12. Integracja rodzin poprzez organizację imprez 
okolicznościowych dla rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży 

 

13. Integracja społeczności lokalnej poprzez działania 
artystyczne : wystawy dzieł artystycznych, koncerty, targi 
rodzimej tradycji 

 

14. Rozwój Asystentury Rodzinnej dla rodzin z problemami 
opiekuńczo-wychowawczymi. 

 

17. Wsparcie przedsiębiorczości  
19. Promocja działań gminy  
20. Wsparcie kultury, sportu i rozrywki, rozwoju tradycji 

regionalnych 
 

21. Pomoc socjalna dla rodzin  
22. Rozwój i promocja ekologii  
23. Inwestycje w budownictwo i infrastrukturę  
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24. Dostępność edukacji zdrowotnej  
25. Profilaktyka uzależnień i przestępczości  

 
 
Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza ankiety!                                                                                                      
 
 
Metryczka: 
 
1. Płeć: (właściwe podkreśl) kobieta   mężczyzna 
2. Wiek (wpisz) .....................   
 
3. Stan cywilny: (właściwe zakreśl X) 
꙱  żonaty/mężatka 
꙱   wdowiec/wdowa 
꙱    rozwiedziony/rozwiedziona 
꙱   kawaler/panna 
 
4. Liczba dzieci  …………………….. 
5.Wykształcenie (właściwe zakreśl X) 
 ꙱   niepełne podstawowe 
 ꙱   podstawowe 
 ꙱   zawodowe 
 ꙱   średnie 
 ꙱   wyższe 
 
6. Czy jest Pan/i osobą pracującą? (właściwe zakreśl X) 
꙱    pracuję zawodowo 
꙱   jestem bierny/a zawodowo 
꙱   jestem bezrobotny/a 
꙱  rolnik 

 


