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Część I
1. WSTĘP
1.1. Podstawy i cel opracowania
W związku ze wstąpieniem Polski w struktury Unii Europejskiej przed władzami
samorządowymi postawiono nowe zadania wynikające z prowadzenia polityki
regionalnej. Również sfera społeczna należy do zadań lokalnych samorządów. Od dnia
1 maja 2004 roku w Polsce obowiązuje Ustawa o „pomocy społecznej” – ustawa
z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2008r., Nr 115, poz. 728 z dn. 12.03.2004 r. tekst
jednolity), która reguluje sprawy związane z zadaniami z zakresu pomocy społecznej.
W art. 17 ust. 1. znajduje się zapis o obowiązkach gminy: „opracowanie i realizacja
gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka; …”.
Gmina Pawłów – realizując zapisy ustawy opracowała w roku 2006 „Strategię
rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Pawłów”. Strategia zawierała
diagnozę stanu obecnego gminy oraz definiowała cele i kierunki działań na najbliższe
lata. Wejście w życie nowych programów pomocowych, ukierunkowanych na
wsparcie sfery społecznej powoduje konieczność aktualizacji „Strategii”. Uchwalony
w 2006 r. dokument stanowi bazę i podstawę prac nad niniejszym opracowaniem.
Aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych musi być zgodna
z dokumentami strategicznymi na poziomie powiatu, województwa i kraju oraz
innymi dokumentami strategicznymi gminy, kształtować aktywny model polityki
społecznej w gminie (współpraca wszystkich instytucji rządowych, samorządowych,
pozarządowych oraz przedstawicieli biznesu), zakładać budowanie szerokiego
partnerstwa lokalnego. Ponadto musi być zgodna z założeniami polityki społecznej
Unii Europejskiej:
- zapewnienie wszystkim dostępu do pracy, zasobów, praw, dóbr i usług,
- zapobieganie ryzyku „wykluczenia”,
- pomoc dla osób najbardziej narażonych na „wykluczenie” (wspieranie
najsłabszych),
- mobilizacja organizacji ze sfery polityki gospodarczej i społecznej.
W ramach prac nad aktualizacją „Strategii” została przeprowadzona diagnoza
problemów społecznych występujących na terenie gminy w oparciu o dane będące w
dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (uzyskane w toku bieżącej jego
działalności), Urzędu Gminy, Powiatowego lub Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz
instytucji i organizacji współpracujących z GOPS oraz zostały określone kierunki
strategicznych działań odniesionych do rzeczywistych problemów społeczności
lokalnej (m.in. bezrobocia i problemów z zatrudnieniem, pomocy na rzecz osób
dotkniętych problemem alkoholowym, osób niepełnosprawnych, starszych, rodzin
i dzieci z problemami opiekuńczo-wychowawczymi itd.).
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1.2. Procedura przygotowania Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Gminy Pawłów
Zarządzeniem Wójta gminy Pawłów z dnia 15.09.2008 powołany został zespół ds.
Aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na obszarze
gminy Pawłów. W skład zespołu wchodzą:
1. Monika Skrzeczyna – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawłowie –
Koordynator PIS w gminie, Przewodniczący Zespołu,
2. Genowefa Dyk – przewodnicząca Rady Gminy w Pawłowie,
3. Henryk Więcław – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy
w Pawłowie
4. Sitek Kazimierz – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
w Pawłowie
5. Rybka Czesław – przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady
Gminy w
Pawłowie
6. Zdzisław Zapała – przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej
i Porządku Publicznego Rady Gminy w Pawłowie
7. Halina Pocheć – Skarbnik Gminy, członek zespołu
8. Marek Wojtas – Z-ca Wójta Gminy, członek zespołu
9. Alicja Cieśla – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawłowie
10. Izabela Pożoga – Główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawłowie
11. Piotr Maj – informatyk Urzędu Gminy w Pawłowie
12. Kamila Bednarczyk – pracownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
w Pawłowie
Zadaniem Zespołu stało się przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania
aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz
współpraca z wykonawcą opracowania, jak również przygotowanie raportów
z realizacji strategii, aktualizacja i dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości
i otoczenia społeczno-gospodarczego w kolejnych latach.

1.3. Uspołecznienie procesu aktualizowania Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Gminy Pawłów
W ramach przygotowania aktualizacji Strategii Rozwiązywania
Społecznych dla Gminy Pawłów odbyły się spotkania warsztatowe:

Problemów

Spotkanie I
Spotkanie odbyło się 4 listopada 2008 roku. W spotkaniu wzięło udział 19 osób.
Gościem był konsultant regionalny ds. Programu Integracji Społecznej – Stanisław
Baska. Przedstawił on podstawowe tezy prawidłowo aktualizowanej strategii i na co
należy zwracać uwagę podczas prac w celu unowocześnienia dokumentu - jak
skutecznie planować, po czym rozwiązywać problematykę społeczną.
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Na zasadzie „Burzy mózgów” wyłoniono problemy w gminie Pawłów i pogrupowano
je w cztery działy:
1. Integracji i aktywności
2. Aktywności zawodowej
3. Osób Potrzebujących
4. Edukacji.
W związku z tym iż w spotkaniu brali udział przedstawiciele GOPS, Stowarzyszeń,
Szkół, Rady Gminy zebranych podzielono na cztery grupy zawodowo związane
z poszczególnymi problemami. W grupach pracujących w danym bloku tematycznym
zidentyfikowano przyczyny i skutki występujących problemów.
Spotkanie II
Drugie spotkanie Zespołu odbyło się 20 listopada 2008r. na które przybyło 12 osób.
Zaktualizowano na spotkaniu cele główne i szczegółowe wskazane w strategii,
ustalono działania jakie będą zawarte w nowym dokumencie.
Wybrano zespół monitorujący realizację strategii oraz koordynatora.
Koordynatorem prac nad Strategią oraz jej realizacją na terenie gminy Pawłów
wyznaczono p. Marka Wojtasa
Osobami wyznaczonymi do monitorowania Strategii są: p. Monika Skrzeczyna, p.
Piotr Maj, p. Krystyna Kotowska, p. Dariusz Lichocki, p. Helena Serwicka i p. Teresa
Sobczak.
1.4. Podstawa prawna systemu pomocy społecznej w Polsce

Ustawy regulujące system pomocy społecznej w Polsce:
1. Ustawa o pomocy społecznej - obowiązująca od 1 maja 2004 roku
(Dz. U. z 2008r., Nr 115, poz. 728 z dn. 12.03.2004 r. tekst jednolity),
2. Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz.2 z dnia
28 listopada 2003 r. z późn.. zm.)
3. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z dnia
13 czerwca 2003r.)
4. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535
z dnia 19 sierpnia 1994 r. z późn. zm.)
5. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 97, poz.176 tekst
jednolity, z 9 października 1997r.)
6. Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003r)
7. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst
pierwotny: Dz. U. Nr 35, poz. 230 z 1982 r.; tekst jednolity: Dz. U. Nr 147,
poz.1231 z 2002 r. ze zm. Z 27 maja 2004 r. Dz. U. Nr 152 poz.1597)
8. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku
9. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku
10. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września
2007roku (Dz. U. z 19.10.2007, Nr 192, poz. 1378)

Diagnoza problemów społecznych gminy Pawłów
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Herb Gminy Pawłów
2. Charakterystyka gminy
Gmina Pawłów położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego,
w powiecie starachowickim. Gmina zajmuje powierzchnię wynosi 137 km² (13.739
ha). Gmina liczy 35 sołectw i jest zamieszkana przez 15453 mieszkańców (na dzień
31.12.2008 wg Urzędu Stanu Cywilnego w Pawłowie).
Gmina Pawłów graniczy:
- od północy z miastem Starachowice i gminami Wąchock i Brody Iłżeckie,
- od wschodu z gminą Waśniów,
- od południa z gminą Nowa Słupia,
- od zachodu z gminą Bodzentyn.
Pawłów jest typową gminą rolniczą (77% terenu zajmują użytki rolne) o dużym
potencjale produkcyjnym z uwagi na dobre gleby. Gmina posiada ponadto korzystne
warunki do rozwoju funkcji turystyczno-wypoczynkowych – duże
walory
krajobrazowe, liczne zabytki kultury i architektury, Sanktuarium w Kałkowie.
Gmina Pawłów odniosła w roku 2005 znaczący sukces – pierwsze miejsce
w rankingu „Profesjonalna gmina, przyjazna inwestorom”. Inicjatorem akcji są
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Prezydium Konferencji Inwestorów
w Warszawie oraz tygodnik „Puls Biznesu”. Wyniki rankingu potwierdzają
wcześniejsze badania Głównego Urzędu Statystycznego, według których Pawłów
znajduje się w czołówce gmin w kraju pod względem inwestycji w infrastrukturę
komunalną.
Historia
Po raz pierwszy nazwa miejscowości „Paulow” pojawiła się w dokumentach
historycznych w 1339 roku jako własność Pawła herbu Godziemba. Początki
osadnictwa i działalności człowieka na tych terenach są znacznie wcześniejsze – l w.
p.n.e. do IV w. n.e.. Fakty te potwierdzają badania nad starożytnym hutnictwem
świętokrzyskim. Odkryto stanowiska osadnicze, pozostałości piecowisk dymarskich
i żużla. Procesy osadnicze ożywają ponownie dopiero w XI-XIII wieku i opierają się
na miejscowych bogactwach naturalnych i szlakach handlowych. W obecnym
kształcie gmina została utworzona w 1976 roku i należy do grupy największych gmin
województwa świętokrzyskiego.
Geografia
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Gmina Pawłów zajmuje granice wyznaczone przez: od północy Wzgórza
Suchedniowskie, od wschodu dolinę Wisły, od strony południowej przedgórze Gór
Świętokrzyskich (sąsiedztwo Puszczy Jodłowej i Łysogór, 10 km od Św. Krzyża).
Geograficznie gmina Pawłów leży w północnej części Płaskowyżu Suchedniowskiego
i południowej części Gór Świętokrzyskich, które wchodzą w skład Wyżyny KieleckoSandomierskiej. Dominującą rzeźbą terenu są szerokie, łagodne garby i wierzchowiny
oraz płaskodenne doliny rzeczne. Najwyżej położony punkt w obrębie gminy Pawłów
znajduje się w Paśmie Bostowskim w południowej części gminy (348,3 m n.p.m.),
najniższy w dnie doliny Świśliny (90 m n.p.m.).
Głównym ciekiem odwadniającym teren gminy jest Świślina (prawy dopływ
Kamiennej) z dopływami Pokrzywianki i Psarki oraz z szeregiem bezimiennych
cieków. Naturalnych zbiorników wodnych jest niewiele, tworzą się one głównie
w dolinach rzecznych i nie zajmują znacznych powierzchni.
Największym zbiornikiem sztucznym będzie Zbiornik „Wióry” (obecnie
w budowie) znajdujący się na terenach gmin: Pawłów, Kunów i Waśniów. Zbiornik
będzie pełnił funkcje retencyjne oraz będzie wykorzystywany energetycznie.
Większą część obszaru gminy stanowi teren otuliny Parku Narodowego i Parku
Krajobrazowego. Ok. 78% powierzchni gminy położone jest w Sieradowickim Parku
Krajobrazowym (fragmentem dawnej Puszczy Świętokrzyskiej) i jego otulinie,
niewielki fragment terenów znajduje się w otulinie Świętokrzyskiego Parku
Narodowego, kilka sołectw we wschodniej części gminy leży w obszarze Chronionego
Krajobrazu Doliny Kamiennej. Park sieradowicki wraz z otuliną stanowi teren
źródliskowy dla rzeki Kamienna, a także teren zasilający i ochraniający główny
zbiornik wód podziemnych o najwyższej ochronie. Obszar południowo-zachodni
gminy stanowią tereny wymagające najwyższej i wysokiej ochrony wód podziemnych.
Na terenie gminy znajduje się 12 pomników przyrody i 2 stanowiska dokumentacyjne.
W zachodniej części gminy Pawłów znajduje się projektowany rezerwat przyrody
nieożywionej Szerzawy – Wąwóz Chmielowiec.
Grunty i rolnictwo
Gmina Pawłów ma typowo rolniczy charakter. Użytki rolne zajmują 77% obszaru
gminy, a lasy 17%.
Struktura użytków rolnych wygląda następująco:
- największą powierzchnię zajmują grunty orne - 89,7%,
- użytki zielone stanowią 8,5%, w tym: łąki trwałe - 6,4%, pastwiska -2,1%,
- sady 1,8%.
W gminie przeważają małe (2-5 ha) i bardzo małe (do 2 ha) gospodarstwa rolne.
Takie gospodarstwa stanowią łącznie ponad 70% ogólnej ich liczby. Gospodarstwa
powyżej 10 ha stanowią zaledwie 1%.
Gospodarka leśna
Ogólna powierzchnia lasów na terenie gminy wynosi 2330 ha, co stanowi 17 %
ogólnej powierzchni gminy. Większe kompleksy leśne skoncentrowane są
w północnej części gminy oraz w okolicach wsi Bostów, Modrzewie
i Wymysłów. Przeważają typy siedliskowe: bór mieszany świeży i las mieszany,
charakteryzujące się przewagą sosny lub jodły, sporadycznie występuje dąb
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i brzoza. Pozostały drzewostan leśny stanowią zadrzewienia dolin rzecznych,
wąwozów oraz terenów o najwyższych spadkach, nieprzydatnych na cele rolnicze.
Lasy w gminie Pawłów są w większości własnością Skarbu Państwa (2055 ha). Pod
względem organizacyjnym lasy państwowe zarządzane są przez dwa nadleśnictwa:
Nadleśnictwo Skarżysko (1.099 ha lasów) i Nadleśnictwo Suchedniów (956 ha lasów).
Eksploatacja złóż
W gminie Pawłów występują złoża piaskowców kwarcytowych (zasoby 1063 tys. ton),
dolomitów dewońskich (zasoby 9,6 tys. ton, położenie złóż w strefie ochronnej
Sieradowickiego Parku Krajobrazowego i projektowanego rezerwatu Śniadka Wąwóz Chmielowiec), piaskowców triasowych (zasoby 86,460 m3) i piasków. Złoża
położone w strefach ochronnych mogą być eksploatowane w ograniczonym zakresie
na potrzeby lokalne, wyłącznie za zgodą Zarządu Świętokrzyskich i Nidziańskich
Parków Krajobrazowych.
Infrastruktura techniczna gminy Pawłów
System komunikacji:
Przez teren gminy przebiegają drogi wojewódzkie, obsługujące głównie ruch
tranzytowy:
- droga wojewódzka nr 752 Rzepin – Bodzentyn – Górno (długość drogi na terenie
gminy około 9,4 km),
- droga wojewódzka nr 756 Starachowice – Nowa Słupia – Szydłów – Stopnica (na
terenie gminy 13,8 km).
Drogi powiatowe, główne:
- nr 15898 Dąbrowa Dolna – Grabków – Bostów,
- nr 15904 Sierzawy – Chybice,
- nr 15935 Chybice – Wieloboronce– Szarotka,
- nr 15916 Styków – Pawłów,
- nr 15910 Siekierno – Radkowie – Rzepin.
Łączna długość wszystkich odcinków dróg powiatowych wynosi 90,1 km
Długość dróg gminnych wynosi 45 km, w tym o nawierzchni ulepszonej 16,3 km,
a utwardzonej 19,5 km.
Gospodarka wodno-ściekowa
Wodociągi – zwodociągowane są wszystkie miejscowości gminy. Na terenie gminy
funkcjonują następujące wodociągi komunalne:
- ujęcie wody w Bronkowicach – wydajność 65, 0 + 68,0 m3/h; zaopatruje
w wodę miejscowości: Bronkowice, Radkowice, Kolonia Radkowice, Rzepinek,
Kolonia Rzepin, Rzepin I i II, Dąbrowa,
- ujęcie wody w Świślinie – wydajność 20 m3/h, zaopatruje w wodę Świślinę,
Rzepinek i Kolonię Rzepin;
- ujęcia wody w Pawłowie i Bukówce posiadają studnie o wydajności 6,7 m3/h dla
własnych potrzeb,
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-

-

ujęcie wody w Szerzawach – wydajność 108 m3/h; zaopatruje w wodę
miejscowości: Sierzawy, Tarczek, Świętomarz, Grabków, Krajków, Łomno,
Bostów, Modrzewie, Brzezie, Wawrzęczyce, Jadowniki, Warszawek,
ujecie wody w Ambrożowie - wydwjność 35 m3/h zaopatruje w wodę: Ambrożów,
Chybice, Wieloborowice, Pokrzywnica, Nieczulice.

Kanalizacja – sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje 40% terenu gminy. W gminie działa
nowoczesna oczyszczalnia ścieków. Nieczystości z pozostałych terenów
przechowywane są w zbiornikach przydomowych.
Gospodarka
energetyczna
–
zaopatrzenie
gospodarstw
indywidualnych
w elektryczność jest wystarczające. Eksploatacją sieci rozdzielczej zajmuje się
Rejonowy Zakład Energetyczny w Starachowicach.
Zaopatrzenie w gaz – dostęp do gazu ziemnego posiada 80% miejscowości
w gminie. Źródłem zaopatrzenia gminy Pawłów w gaz ziemny jest tranzytowy
gazociąg wysokoprężny relacji Ostrowiec Św. – Lubienia – Skarżysko Kamienna oraz
średnioprężny przewód gazowy Rudnik.
Zaopatrzenie w ciepło – wszystkie gospodarstwa korzystają z własnych źródeł ciepła –
centralne ogrzewanie – zwłaszcza węglowe. W części budynków prywatnych
i użyteczności publicznych (Urząd Gminy i inne budynki instytucji publicznych w
Pawłowie oraz większość szkół z terenu gminy) w ostatnich latach dokonano
modernizacji źródeł ciepła – kotłownie węglowe zostały wymienione na
zautomatyzowane źródła ciepła opalane gazem ziemnym.
Telekomunikacja – gospodarstwa indywidualne korzystają głównie z sieci
telefonicznej Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz usług telefonii komórkowej
wszystkich sieci.
Gospodarka odpadami – odpady z terenu gminy wywożone są na składowisko
odpadów komunalnych w Marcinkowie (gm. Wąchock) lub zagospodarowywane
rolniczo we własnym zakresie.
Warunki mieszkaniowe na terenie Gminy są zadowalające. Wskaźniki przedstawiają
się następująco (dane Rocznika Statystyczne Województwa Świętokrzyskiego, 2007):
- ogół zamieszkałych zasobów mieszkaniowych w Gminie Pawłów liczy 3581
mieszkań, 13609 izb, powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi ogółem 304 tys. m2,
- przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu – 3,80,
- przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie – 4,20,
- przeciętna liczba osób na 1 izbę – 1,11,
- przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania - 84,7 m2,
- przeciętna powierzchnia użytkowa na 1 mieszkańca wynosi 20,2 m2.
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Infrastruktura społeczna na terenie gminy Pawłów

Źródło: http://pawlow.nazwa.pl/stara2/images/mapa.jpg
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Instytucje społeczne
Na terenie Gminy Pawłów funkcjonują następujące instytucje publiczne:
- Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Stanu Cywilnego,
- Posterunek Policji w Pawłowie,
- urzędy pocztowe i telekomunikacyjne w Pawłowie, Chybicach, Świętomarzy,
- Bank Spółdzielczy w Starachowicach oddział w Pawłowie,
- Gminna Spółdzielnia ,,Sch” w Pawłowie,
- lecznica weterynaryjna z siedzibą w budynku Urzędu Gminy w Pawłowie,
- remizy OSP w: Pawłowie, Szerzawach, Tarczku, Brzeziu, Ambrożowie,
Znieczulicach.
W gminie zawiązały działalność: Stowarzyszenie „Żyć godnie” w Pawłowie
(pomagające osobom ubogim, otrzymujące żywność z Banku Żywności
w Starachowicach) ora Stowarzyszenie „Pomocna dłoń” w Kałkowie.
Służba Zdrowia
Podstawową sieć placówek ochrony zdrowia na terenie gminy stanowią Gminny
Ośrodek Zdrowia w Pawłowie (posiadający gabinety internistyczne, pediatryczny,
ginekologiczny, dentystyczny i zabiegowy) oraz wiejski Ośrodek Zdrowia
w Szerzawach (z gabinetami internistycznym i stomatologicznym).
W zakresie lecznictwa specjalistycznego i zamkniętego mieszkańców gminy obsługują
placówki służby zdrowia w Starachowicach.
Oświata:
Podstawową sieć placówek oświatowych na terenie gminy tworzy:
- 9 szkół podstawowych pełnych, sześcioklasowych w miejscowościach: Bostów,
Dąbrowa, Godów, Grabków, Jadowniki, Łomno, Pokrzywnica, Radkowice,
Rzepinek,
- 4 zespoły szkół obejmujące szkoły podstawowe sześcioklasowe i gimnazja.
Zespoły szkół znajdują się w miejscowościach: Pawłów, Rzepin, Chybice,
Szerzawy.
Na terenie gminy brakuje placówki przedszkolnej, klasy „0” działają przy szkołach
podstawowych.
Stan instytucji oświatowych w gminie w roku szkolnym 2007/2008 przedstawia
poniższa tabela:
Placówka oświatowa
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Łomnie

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Dąbrowie

Liczba
uczniów
63

Liczba
nauczycieli
13

100

14

Zaplecze
Pracownia komputerowa,
biblioteka, brak sali
gimnastycznej, świetlicy,
stołówki
Pracownia komputerowa,
biblioteka, brak sali
gimnastycznej, świetlicy,
stołówki
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Publiczna Szkoła Podstawowa
w Godowie

82

14

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Grabkowie

53

15

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Jadownikach

56

10

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Łomnie

84

13

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Pokrzywnicy

36

14

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Radkowicach

122

15

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Rzepinku

38

13

Zespół Szkół w Chybicach

SP -165
Gim - 200

42

Zespół Szkół w Pawłowie

SP - 200
Gim – 175

35

Zespół Szkół w Rzepinie

SP -136
Gim – 183

34

Zespół Szkół w Szarzawach

SP -173
Gim - 136

30

Pracownia komputerowa,
biblioteka, brak sali
gimnastycznej, świetlicy,
stołówki
Pracownia komputerowa,
biblioteka, zastępcza sala
gimnastyczna, brak
świetlicy, stołówki
Pracownia komputerowa,
biblioteka, zastępcza sala
gimnastyczna, brak
świetlicy, stołówki
Pracownia komputerowa,
biblioteka, zastępcza sala
gimnastyczna, brak
świetlicy, stołówki
Pracownia komputerowa,
biblioteka, zastępcza sala
gimnastyczna, brak
świetlicy, stołówki
Pracownia komputerowa,
biblioteka, sala
gimnastyczna, świetlica,
brak stołówki
Pracownia komputerowa,
biblioteka, brak sali
gimnastycznej, świetlicy,
stołówki
Pracownia komputerowa,
biblioteka, sala
gimnastyczna, kuchnia,
stołówka, świetlica
Pracownia komputerowa,
biblioteka, sala
gimnastyczna, kuchnia,
stołówka, świetlica
Pracownia komputerowa,
biblioteka, sala
gimnastyczna, kuchnia,
stołówka, świetlica
Pracownia komputerowa,
biblioteka, sala
gimnastyczna, kuchnia,
stołówka, świetlica

*wg danych szkół z terenu gminy Pawłów
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Kultura:
Na terenie gminy działają: Gminny Ośrodek Kultury wraz z salą widowiskową
i pracownią plastyczno-muzyczną oraz Gminna Biblioteka Publiczna z czterema
filiami bibliotecznymi w: Grabkowie, Kałkowie, Radkowicach i Tarczku.
Przy GOK-u w Pawłowie istnieją dwa zespoły artystyczne: Dziecięcy Zespół
Folklorystyczny Pieśni i Tańca OKRASA oraz Młodzieżowy Zespół Wokalnoinstrumentalny STELLA. GOKSiR jest organizatorem lokalnych i ogólnogminnych
imprez kulturalnych, m.in. „Dni Pawłowa”.
Działalność kulturalna prowadzona jest także przez koło gospodyń wiejskich
w Kałkowie, Szerzawach i Rzepinie Kolonii.
Budżet Gminy Pawłów
Strukturę dochodów i wydatków gminy Pawłów (w tys. zł) w latach 2000- 2007
obrazuje poniższa tabela:
Wyszczególnienie
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Dochody własne
2461,7
2521,1
2816,9 2667,3 2942,0 3489,4 3807,3 4194,6
Dotacje celowe z
2537,4
1922,6
3944,6 17735,5 3843,4 5811,4 8699,0 8772,1
budżetu państwa
Subwencja
10152,6 111797,4 13347,1 14587,3 14607,8 14831,4 16550,6 17296,2
ogólna
Środki na
378,9
2755,4 1324,6 1009,7
137,1
dofinansowanie
zadań własnych
Dochody ogółem 15913,6 16620,1 20483,6 20719,1 24148,7 25502,0 30118,8 30502,5
Wydatki ogółem

15580,7

16454,7

20426,8 21881,6 24928,2 24546,7 29259,8 29936,8

*wg danych z Roczników Statystycznych Województwa Świętokrzyskiego

Gospodarka
Na terenie gminy Pawłów działalność gospodarczą prowadzi 642 podmioty
gospodarcze ( w tym 30 w sektorze publicznym, 549 w prywatnym). Podmioty
gospodarki narodowej działające w gminie Pawłów według sekcji w roku 2007:
Sekcja

Rolnictwo, Przemysł Budownictwo Handel
Hotele,
Transport Pośrednictwo
Obsługa
łowiectwo,
naprawy restauracje
finansowe
nieruchomości
leśnictwo
i firm
Liczba
13
71
141
194
12
53
19
38
*wg Roczników Statystycznych Województwa Świętokrzyskiego

Na terenie gminy dominują małe, rodzinne, najczęściej jednoosobowe
przedsiębiorstwa. Poza osobami zatrudnionymi w urzędach gminnych, placówkach
zdrowotnych i oświatowych najwięcej osób utrzymuje się z prowadzenia gospodarstw
rolnych.
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2.1. Sytuacja demograficzna gminy Pawłów
Na terenie gminy Pawłów zamieszkuje 15.453 osoby (wg danych Urzędu Stanu
Cywilnego w Pawłowie, stan na dzień 31.12.2008) w tym: 7717 kobiet. Wskaźnik
gęstości zaludnienia w gminie wynosi 112,5 osób na 1 km2.
Zmiany liczby mieszkańców Gminy Pawłów przedstawiają poniższe zestawienia.
Liczba mieszkańców gminy w latach 2000-2008:
Rok
Liczba ludności
Mężczyźni
Kobiety
Ludność na 1
km²

2000 2001 2002 2003 2004 2005
15386 15420 15480 15520 15532 15526
7780 7169 7792 7792 7799 7785
7606 7651 7688 7728 7733 7741
112,3 112,5 112,9 113,3 113,4 113,3

2006
15466
7760
7706
112,5

2007
15412
7730
7682
112,2

2008
15453
7736
7717
112,5

*wg danych Urzędu Stanu Cywilnego w Pawłowie

Ekonomiczne grupy wiekowe:
Rok
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Wiek
4560 4477 4390 4293 4175 4048 3946 3869
przedprodukcyjny
Wiek produkcyjny
8669 8693 8800 8886 9000 9670 9099 9214
Wiek poprodukcyjny 2291 2310 2330 2353 2351 2351
2367 2370
Razem 15520 15480 15520 15532 15526 15466 15412 15453
*wg danych Urzędu Stanu Cywilnego w Pawłowie

Przyrost naturalny i saldo migracji (w liczbach bezwzględnych) w latach 2000-2008:
Rok
Przyrost
naturalny
Saldo
migracji

2000
14

2001
10

2002
5

2003
-1

3

23

-22

brak
danych

2004
-9

2005
38

2006
23

2007
36

2008
41

-17

-82

-78

0

brak
danych

* wg Rocznika Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego

W latach 2005-2008 na terenie gminy Pawłów utrzymuje się dodatni wskaźnik
przyrostu naturalnego oraz ujemne saldo migracji. W roku 2007 wskaźnik przyrostu
naturalnego dla gminy wyniósł 2,34‰ (dla powiatu starachowickiego -1,4‰ ).
Pozytywne trendy w procesach demograficznych zachodzących w gminie Pawłów
dotyczą przede wszystkim: dodatniego przyrostu naturalnego i niewielkiej przewagi
mężczyzn w strukturze płci oraz dosyć wysokiego udziału osób w wieku
produkcyjno-mobilnym, niskiego procentu osób w wieku poprodukcyjnym.
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3. Charakterystyka problemów społecznych gminy Pawłów
Ustawa o „pomocy społecznej”, z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2008r., Nr 115, poz.
728 z dn. 12.03.2004 r. tekst jednolity), nakłada na gminy obowiązek świadczenia
pomocy społecznej mieszkańcom, którzy tego potrzebują. Do obowiązkowych zadań
gminy (wg art. 17 Ustawy) należą m.in.:
- przyznawanie i wypłacanie wszelkich zasiłków,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- organizowanie świetlic, klubów, ognisk środowiskowych,
- organizowanie pracy socjalnej,
- sprawienie pogrzebu (w tym również bezdomnym),
- zapewnienie środków na wynagrodzenie dla pracowników oraz warunków do
realizacji powyższych zadań.
Pomoc społeczna to nie tylko świadczenia pieniężne, ale także świadczenia w naturze,
poradnictwo specjalistyczne (np. psychologiczne i prawne), praca socjalna.

3.1. Obszary problemów społecznych objęte pomocą socjalną zgodnie z Ustawą
„o pomocy społecznej”
W gminie Pawłów problemami opieki społecznej zajmuje się przede wszystkim
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który współpracuje z innymi instytucjami
społecznymi i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy. Najbardziej
dotkliwymi problemami występującymi w gminie Pawłów od wielu lat są ubóstwo,
bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz długotrwała
choroba. Z tych powodów GOPS w Pawłowie wypłaca największe liczby świadczeń,
często są to świadczenia celowe, przyznawane jednorazowo, na pokrycie
podstawowych potrzeb bytowych (koszt leków i leczenia, odzież, żywność, opał).
3.1.1. Ubóstwo
Ubóstwo staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym i coraz bardziej widocznym
i niebezpiecznym. Za ubóstwo uznaje się stan, kiedy jednostce czy grupie społecznej
brakuje środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb uznawanych za niezbędne.
Potrzebami podstawowymi, poza wyżywieniem, są także: ubranie, mieszkanie, ochrona
zdrowia, wykształcenie.
Ubóstwo jest zjawiskiem niebezpiecznym, ponieważ może powodować m.in. trwałe
urazy psychiczne i długotrwałe skutki społeczne, np.:
 zmniejszenie popytu na towary, chłonności rynku i zahamowania rozwoju
gospodarczego,
 utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania z szans zdobycia wykształcenia
i zachowania dobrego stanu zdrowia,
 wzrost przestępczości (przestępstwa przeciw mieniu) i patologii społecznych
(narkomania, bezdomność).
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Jednym z najważniejszych skutków ubóstwa jest fakt jego samodzielnej reprodukcji –
ubodzy rodzą dzieci skazane na pozostawanie w tej sferze. Dlatego też forma pomocy
dla osób ubogich powinna z jednej strony zabezpieczać ich byt, a z drugiej motywować
ich do podjęcia starań zmiany swego życia.
Brak wystarczających środków do życia staje się znaczącym problemem społecznym
na terenie gminy Pawłów. Z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
z powodu ubóstwa w latach 2000-2007 skorzystała następująca liczba rodzin:
Rok
Liczba rodzin
korzystających
z pomocy
Liczba osób
w rodzinach

2000
924

2001
1210

2002
1210

2003
924

2004
924

2005
114

2006
166

2007
192

4680

5682

5682

4680

4680

369

626

755

*dane GOPS w Pawłowie

Powyższe dane wykazują liczbę rodzin ubogich (tzn. osób o dochodach poniżej
kryterium dochodowego) korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pawłowie. Ponieważ ubóstwo jest spowodowane różnymi czynnikami,
np. bezrobociem, bezradnością w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego czy
alkoholizmem członka rodziny, nie zawsze jest główną przyczyną przyznania pomocy.
Mimo tego, iż przyczyny uzyskania pomocy społecznej mogą być różnie
zakwalifikowanie, liczba świadczeń z powodu braku wystarczających środków do
życia w ostatnich latach systematycznie rośnie.
Osoby ubogie mogą liczyć również na wsparcie rzeczowe ze strony GOPS.
Najczęściej pomoc polega na:
- zakupie węgla lub innego opału,
- wydawaniu paczek z artykułami żywnościowymi,
- pokrywanie kosztów zakupu lekarstw.
GOPS w orzeczeniu przyznania pomocy pieniężnej i rzeczowej opiera się na
informacjach i zaświadczeniach z Urzędu Skarbowego o osiągniętych przez petenta
dochodach, odcinkach rent i emerytur oraz informacji od sołtysów, nauczycieli.
Jednym z widocznych przejawów ubożenia społeczeństwa jest problem
niedożywionych dzieci. Niektóre rodziny same zgłaszają wnioski do GOPS
o dożywianie dzieci lub też informacja o takiej potrzebie pochodzi z placówki
oświatowej.
Liczbę dzieci korzystających z darmowych posiłków w szkołach na terenie gminy
Pawłów przedstawia poniższa tabela:
Rok
Liczba dzieci

2000
406

2001
354

2002
502

2003
651

2004
676

2005
741

2006
619

2007
757

*dane GOPS w Pawłowie

W roku 2007 w szkołach wydano 106.345 posiłków na łączną kwotę 231.463 zł, koszt
1 posiłku wynosił ok. 2,20 zł. Dożywianie jest prowadzone w szkołach:
- wszystkie Zespoły Szkół dysponują kuchnią i stołówkami – wydawane są posiłki
17
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jednodaniowe (na przemian zupa i drugie danie), koszt posiłku wynosi obecnie ok.
2 zł, Szkoły Podstawowe mają możliwości wydawania jedynie posiłków
zastępczych w formie: słodkiej bułki, pączka, kanapki z herbatą.
Dożywianie dzieci w szkołach jest możliwe dzięki środkom własnym GOPS (budżet
gminy) oraz dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Świętokrzyskiego, środków
z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i GKRPA.
3.1.2. Sieroctwo
W dzisiejszych czasach sieroty to niekoniecznie dzieci pozbawione rodziców, ale coraz
większym stopniu również dzieci pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych. Czynnikami,
które wpływają na powstawanie tzn. sieroctwa patologicznego są m.in.:
 przemoc,
 nie poczuwanie się do odpowiedzialności za dzieci,
 niewłaściwa atmosfera panująca w domu oraz konflikty rodzinne,
 błędy wychowawcze,
 zła sytuacja materialna, mieszkaniowa, problemy społeczne – bezrobocie, ubóstwo,
itp.,
 brak związków uczuciowych między członkami rodziny, a szczególnie brakiem
miłości do dziecka.
Na terenie gminy nie funkcjonują państwowe ani rodzinne domy dziecka. Opiekę nad
dziećmi częściowo lub w pełni pozbawionymi opieki ze strony rodziców
biologicznych sprawują tzw. rodziny zastępcze. Na terenie gminy Pawłów istnieje
12 takich rodzin, w większości przypadków są to rodziny spokrewnione w dzieckiem.
Organizowaniem pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zajmuje się przede
wszystkim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie w latach 2005-2007 nie wypłacał
świadczenia z tytułu sieroctwa.
3.1.3. Bezdomność
Osobą bezdomną w polskim porządku prawnym (art. 6 pkt.8 ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej) jest osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkaniowym
w rozumieniu przepisów o ochronie lokatorów i mieszkaniowym zasobie Gminy
i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności
i dowodach osobistych, także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym
i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.
Bezdomność spowodowana może być:
- czynnikami społecznymi – m.in. brakiem miejsc dla rencistów, emerytów
osób
starszych w domach pomocy społecznej, zaburzonym procesem usamodzielniania
się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- czynnikami związanymi z patologiami i chorobami; bezdomności sprzyjają m.in.
alkoholizm, narkomania, przestępczość, rozpad rodziny, odrzucenie i brak opieki
ze strony najbliższych
- czynnikami natury psychologicznej – świadomy wybór sposobu życia i odmiennego
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systemu wartości;
- czynnikami natury prawnej – bezradność osób wobec niepowodzeń związanych
z ich życiem.
W myśl ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej bezdomnemu należy
się tymczasowe miejsce noclegowe, odzież i posiłek, a w niektórych przypadkach
również zasiłek i inne formy pomocy.
Osoby bezdomne często w sposób automatyczny zostają wyrzucone poza margines
społeczeństwa, co bardzo utrudnia im powrót do normalnego życia. Bezdomność jest
w chwili obecnej jednym z groźniejszych zjawisk patologii społecznej, ponieważ jego
skala systematycznie rośnie.
Liczba świadczeń GOPS wypłacana w latach 2000-2007 z powodu bezdomności:
Rok
Liczba rodzin
korzystających
z pomocy
Liczba osób
w rodzinach

2000
2

2001
1

2002
-

2003
2

2004
2

2005
2

2006
4

2007
5

2

1

-

2

2

2

4

5

*dane GOPS w Pawłowie

W ostatnich latach zwiększyła się liczba osób korzystających z pomocy z powodu
bezdomności – może to stanowić problem dla samorządu, który że nie dysponuje
wolnymi mieszkaniami komunalnymi i nie posiada żadnych, możliwych do adaptacji
budynków komunalnych. Osoby nie posiadające miejsca zamieszkania mogą liczyć na
pomoc GOPS w kierowaniu ich do instytucji poza terenem gminy.
3.1.4. Bezrobocie
Za bezrobotną uznaje się osobę, która do dnia 31 maja 2004 r. spełniała kryteria
określone w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o „zatrudnieniu
i przeciwdziałaniu bezrobociu” (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn. zm.), a także
osobę, która od 1 czerwca 2004 r. spełnia kryteria określone w art. 2 ust.1, pkt. 2
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o „promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy” (Dz.U. Nr 99, poz. 1001).
Bezrobocie to sytuacja, kiedy większa lub mniejsza liczba osób zdolnych do pracy
i pracy tej poszukująca nie znajdzie zatrudnienia. Bezrobocie rozumie się jako
zjawisko towarzyszące gospodarce rynkowej, oznaczające brak pracy zarobkowej dla
osób zdolnych do jej wykonywania i deklarujących chęć jej podjęcia. Bezrobocie jest
poważną kwestią społeczną, która dotyczy znacznych obszarów społecznych oraz która
kumuluje szereg negatywnych cech położenia materialnego i społecznego.
W chwili obecnej zjawisko to jest najbardziej niepokojącym problemem społecznym,
ponieważ dotyka jego szerokie kręgi, a straty jakie za sobą niesie są trudne do
oszacowania. Problemu tego nie jest w stanie rozwiązać gmina czy powiat, które
starają się minimalizować jego skutki.
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Bezrobocie poprzez zubożenie materialne wywołuje wiele negatywnych zjawisk
społecznych – najbardziej poważny jest jego wpływ na życie rodzinne. Skutkami
bezrobocia są:
- ryzyko wykluczenia społecznego spowodowane zmianą sytuacji rodziny,
- dezintegracja rodziny – zmiana jej sytuacji emocjonalnej (osłabienie autorytetu
rodziców, zakłócenie socjalizacji ról, frustracja, zmniejszenie wsparcia
emocjonalnego i solidarności wewnątrzrodzinnej),
- zwiększenie możliwości wystąpienia patologii życia rodzinnego (przypadki
przemocy, sięganie po alkohol i inne),
- izolacja społeczna (ograniczenie kontaktów ze znajomymi i dalszą rodziną),
- zasadnicza zmiana poziomu życia, standardu materialnego rodziny, co może
powodować konieczności korzystania z pomocy społecznej.
Osoby bezrobotne mogą korzystać z różnych form pomocy finansowanych z Funduszu
Pracy. Są to:
 programy pasywne:
- zasiłki dla bezrobotnych,
- świadczenia przedemerytalne,
- wcześniejsze emerytury finansowane przez ZUS
 programy aktywne:
- pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
- szkolenie i przekwalifikowanie bezrobotnych i zasiłki szkoleniowe,
- prace interwencyjne i roboty publiczne,
- aktywizacja zawodowa absolwentów,
- przygotowanie zawodowe młodocianych,
- pożyczki na tworzenie małych przedsiębiorstw,
- dopłaty dla pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne.
Pomocą dla osób bezrobotnych z terenu gminy zajmuje się głównie Powiatowy Urząd
Pracy w Starachowicach. Działania te wspierane są również przez Urząd Gminny
w Pawłowie, który stara się doraźnie pomóc poprzez zlecanie prac interwencyjnych,
czy organizowanie staży absolwenckich.
W powiecie starachowickim na koniec roku 2007 stopa bezrobocia rejestrowego
wynosiła 13,9%.
Dane na temat bezrobocia na terenie Gminy Pawłów przedstawiają poniższe
zestawienia
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Bezrobotni z terenu Gminy Pawłów zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Pawłowie w latach 2000-2008:
Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 2008

Liczba osób
bezrobotnych ogółem

1808

1798

1718

1579

1498

1431

1056

777

620

Kobiety

898

812

764

690

696

732

605

465

412

Absolwenci

97

101

86

57

-

-

-

-

-

Z prawem do zasiłku

439

437

387

372

414

362

234

225

186

W wieku
produkcyjnym
mobilnym (18-44 lata)

1550

1511

1421

1293

1198

1142

834

581

475

Pozostający bez pracy
powyżej 12 miesięcy

889

945

882

830

737

667

506

297

207

*dane Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach

Struktura wieku osób bezrobotnych:
Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

18-24 lat

514

516

473

419

374

345

281

194

167

25-34 lat

597

573

515

480

456

457

321

222

185

35-44 lat

439

422

433

394

368

340

232

165

123

45-54 lat

239

257

271

257

261

245

180

142

107

55-59 lat

12

15

20

26

37

41

40

35

28

60-64 lat

6

6

5

3

2

3

2

10

10

*dane Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach
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Struktura wykształcenia osób bezrobotnych:
Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Wyższe

23

41

39

49

62

68

42

39

39

Policealne i średnie
zawodowe

265

270

267

229

248

289

249

177

164

Średnie
ogólnokształcące

94

106

95

84

93

92

97

90

84

Zasadnicze zawodowe

808

773

758

730

641

582

386

278

192

Gimnazjalne i poniżej

618

597

559

487

454

400

282

196

141

*dane Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach

Czas pozostawanie bez pracy:
Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

do 3 miesięcy

350

301

298

284

312

307

252

207

237

3-6 miesięcy

292

284

260

241

215

231

130

143

78

6-12 miesięcy

277

257

378

224

234

226

168

133

98

*dane Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach

Od roku 2000 zaznacza się spadek liczby osób bezrobotnych w gminie. Z danych
wynika, że w roku 2008 bezrobotne kobiety stanowiły 66% ogółu osób pozostających
bez pracy. Udział zarejestrowanych bezrobotnych do ludności w wieku produkcyjnym
w gminie wynosi 8,7% (dla powiatu starachowickiego 9,0%).
Osoby bezrobotne w wieku mobilnym (do 44 lat) stanowią ok. 77% bezrobotnych.
Największą grupę osób pozostających bez pracy stanowią osoby w wieku 18-34 lata –
statystycznie osoby najlepiej wykształcone, często po ukończeniu studiów wyższych,
ale bez doświadczenia zawodowego.
Zdecydowana większość bezrobotnych posiada niskie kwalifikacje zawodowe, co
znacznie utrudnia im znalezienie pracy. Osoby z wykształceniem wyższym stanowią
6,3% ogółu bezrobotnych, z wykształceniem średnim - 39%, z wykształceniem
zawodowym - 31%.
Przyczynami bezrobocia na terenie gminy Pawłów mogą być:
- wyż demograficzny – zjawisko dotyczące całego kraju,
- likwidacja zakładów pracy zatrudniających większą liczbę osób,
- trudna sytuacja gospodarstw rolnych (brak rynków zbytu, nieopłacalność
produkcji)
- brak motywacji do pracy w oparciu o przeświadczenie o jej nieopłacalności.
Pracownicy socjalni, stykający się z osobami bezrobotnymi, zauważają różne postawy
społeczne wynikające z tego faktu. Część osób stara się radzić na własną rękę, część
przybiera postawę roszczeniową.
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Wiele rodzin pozbawionych podstawowych środków do życia, z racji braku pracy,
zwraca się o pomoc do GOPS. W latach 2000-2007 z pomocy społecznej skorzystało:
Rok
Liczba rodzin
korzystających
z pomocy
Liczba osób
w rodzinach

2000
620

2001
435

2002
435

2003
650

2004
650

2005
270

2006
524

2007
436

3320

2088

2088

3445

3445

1024

2155

1788

*dane GOPS w Pawłowie

Głównym źródłem utrzymania się osób bezrobotnych na terenie gminy są prace
dorywcze, sezonowe, nielegalne zatrudnienie, sprzedaż runa leśnego oraz owoców
i warzyw z własnej uprawy oraz pomoc społeczna i pomoc rodziny. Zabiegi te nie
gwarantują stabilności finansowej rodzin, dlatego też częstym zjawiskiem jest
emigracja zarobkowa.
3.1.5. Niepełnosprawność
Niepełnosprawność jest stanem będącym efektem dysfunkcji natury fizycznej lub
psychicznej, ubytku anatomicznego wynikły z urazów, schorzeń lub zaburzeń
rozwojowych i powodujący znaczące ograniczenie możliwości wykonywania
podstawowych czynności życiowych, tj. samoobsługa, przemieszczanie się, czynności
manualne, orientacja w otoczeniu, zdolności komunikowania się z innymi ludźmi oraz
czynności związane z uczeniem się, wykonywaniem pracy, życiem rodzinnym czy
prowadzeniem gospodarstwa domowego. Za osobę niepełnosprawną uznać należy
„osobę, której stan fizyczny lub psychiczny trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza
albo uniemożliwia wypełnianie zadań życiowych i ról społecznych zgodnie z normami
społecznymi i prawnymi”.
Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wystawiane są przez Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności, Komisję przy ZUS i KRUS.
Sytuacja osób niepełnosprawnych jest trudna. Niepełnosprawni fizycznie mają
olbrzymie trudności m.in.: ze swobodnym poruszaniem się (bariery architektoniczne
w mieszkaniach i w budynkach użyteczności publicznej, brak środków komunikacji),
tzw. samoobsługą, dostępnością do fachowej opieki medycznej i rehabilitacji,
niemożnością edukacji na miarę swoich możliwości i predyspozycji. Bariery te nie
tylko utrudniają, ale wręcz uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym uczestnictwo
w normalnym życiu. Osoby niepełnosprawne psychicznie postrzegane są zazwyczaj
jako nieprzewidywalne, a co za tym idzie również niebezpieczne. Największym jednak
problemem dla ludzi niepełnosprawnych są czynniki psychologiczne i społeczne –
trudność w akceptacji samego siebie i swoich schorzeń oraz brak zrozumienia ze
strony ludzi zdrowych.
Przez osobę niepełnosprawną prawnie rozumie się osobę, która posiada odpowiednie
orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony. Osoba niepełnosprawna
biologicznie to osoba nie posiadająca takiego orzeczenia, ale odczuwająca
ograniczenie własnej sprawności w wykonywaniu podstawowych dla swojego wieku
czynności.
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Jednym z problemów osób niepełnosprawnych jest występowanie w ich środowisku
znacznego bezrobocia. Głównymi problemami związanymi z bezrobociem
niepełnosprawnych są:
- niższa atrakcyjność osoby niepełnosprawnej na rynku pracy,
- niedobór stanowisk pracy dla osób z niektórymi schorzeniami (brak zakładów
pracy chronionej),
- niskie wykształcenie i kwalifikacje (największa liczba niepełnosprawnych
bezrobotnych posiada wykształcenie zasadnicze i podstawowe).
Niepełnosprawność członka rodziny może prowadzić do pogorszenia kondycji
finansowej rodziny bez względu na jej przynależność społeczno-zawodową. Sytuacja
taka spowodowana jest dużymi wydatkami na leczenie i rehabilitację oraz na inne
świadczenia będące udziałem rodzin. Dlatego też rodziny takie zwracają się o pomoc
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie. W latach 2000-2007 z takiej
pomocy korzystało:
Rok
Liczba rodzin
korzystających
z pomocy
Liczba osób w
rodzinach

2000
93

2001
104

2002
125

2003
172

2004
172

2005
101

2006
165

2007
141

426

580

635

877

877

306

496

441

*dane GOPS w Pawłowie

Prócz zasiłków stałych GOPS udziela również świadczeń okresowych z powodu
niepełnosprawności. W roku 2007 przyznano świadczenia dla 7 rodzin na łączną
kwotę 1.370 zł.
3.1.6. Długotrwała lub ciężka choroba
Osoby przewlekle lub ciężko chore spotykają się z podobnymi problemami jak osoby
niepełnosprawne, ponieważ często nie są w stanie aktywnie uczestniczyć w tzw.
normalnym życiu. Borykają się również z: bezrobociem, utrudnieniami w dostępie do
specjalistycznej opieki medycznej, czy kosztownością procesu leczenia. W chwili
obecnej problemem są również tzw. choroby cywilizacyjne, dotykające najczęściej
ludzi młodych i w średnim wieku.
Podstawową sieć placówek ochrony zdrowia na terenie gminy stanowi Gminny
Ośrodek Zdrowia w Pawłowie (posiadający gabinety internistyczne, pediatryczny,
ginekologiczny, dentystyczny i zabiegowy) oraz wiejski Ośrodek Zdrowia
w Szerzawach (z gabinetami internistycznym i stomatologicznym).
W zakresie lecznictwa specjalistycznego i zamkniętego mieszkańców gminy obsługują
placówki służby zdrowia w Starachowicach.
Ciężka, długotrwała choroba wiąże się z ponoszeniem wysokich kosztów leczenia.
Osoby takie często pozostają bezrobotne – ze względu na stan zdrowia nie mogą
ubiegać się i podjąć pracy (ludzie w wieku produkcyjnym) lub przebywają na rencie
czy emeryturze (osoby starsze). Sprawy te mają zasadniczy wpływ na sytuację
materialną rodzin osób chorych, dlatego też często występują o pomoc do GOPS.

24

Aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pawłów
___________________________________________________________________________

Z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie na skutek długotrwałej
choroby w latach 2000-2007 skorzystało:
Rok
Liczba rodzin
korzystających
z pomocy
Liczba osób
w rodzinach

2000
98

2001
67

2002
67

2003
105

2004
105

2005
133

2006
204

2007
233

509

298

298

546

546

434

674

785

*dane GOPS w Pawłowie

Osoby długotrwale chore mogą zostać skierowane do Domu Pomocy Społecznej
znajdującego się w Kałkowie-Godowie w bezpośredniej bliskości Sanktuarium.
W DPS funkcjonują 2 odziały: dla osób starszych i dla osób obłożnie chorych.
Podopieczni mają zapewniona opiekę lekarską i pielęgniarską – siostry ze
Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Marii Panny Niepokalanej. Rozwiązania
architektoniczno-budowlane zostały dostosowane do funkcji i charakteru budynku dla
niepełnosprawnym, oraz do otoczenia.
3.1.7. Przemoc w rodzinie
Przemoc występująca w rodzinie jest jedną z najpoważniejszych dysfunkcji.
Art. 207 §1 Kodeksu Karnego definiuje, iż: „przemoc w rodzinie to zamierzone,
wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny, naruszające
prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody”. Przemoc w rodzinie jest
przestępstwem. Niestety zjawisko to stale wzrasta, jego główną przyczyną jest
nadużywanie alkoholu lub alkoholizm członka rodziny. Przemoc dotyka głównie
kobiety oraz dzieci. Przej awem okrucieństwa jest również tzw. „chłodna przemoc”
niszcząca psychikę i poczucie wewnętrznej godności.
Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:
- jest intencjonalna – przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu
kontrolowanie i podporządkowanie ofiary,
- siły są nierównomierne – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą, ofiara
jest słabsza a sprawca silniejszy,
- narusza prawa i dobra osobiste – sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza
podstawowe prawa ofiary (np. Prawo do nietykalności fizycznej, godności,
szacunku itd.),
- powoduje cierpienie i ból - sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne
szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność
do samoobrony.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. „o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” w Art.6. §2
określa zadania gminy tym zakresie. Należą do nich:
- tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- prowadzenie poradnictwa i interwencji,
- opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
- prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia.
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Schemat postępowania w przypadku stwierdzenia występowania
zjawiska przemocy domowej
INFORMACJA O PRZEMOCY
POLICJA

INSTYTUCJE POMOCY
SPOŁECZNEJ

Wspólna wizyta w domu
pokrzywdzonych
Opracowanie planu
wsparcia
Uruchomienie lokalnego
systemu wsparcia
INSTYTUCJE TWORZĄCE LOKALNY SYSTEM WSPARCIA
Pedagog szkolny Punkt konsultacyjny
Pomoc psychologiczna
Grupa Wsparcia
Są d
Służba Zdrowia
Prokuratura
GKRPA
Policja

Na przemoc w rodzinie należy reagować. Informacja o niej powinna docierać do
Policji, GOPS lub innej służby społecznej działającej na terenie gminy lub
w najbliższym jej sąsiedztwie. Policja i GOPS przyjmując zgłoszenie powinny
poinformować pokrzywdzonych o przysługujących im prawach i pouczyć sprawcę
czynu. Po dobrowolnym wypełnieniu wniosku z prośbą o pomoc przez
pokrzywdzonych może dojść do dalszych kroków przeciwko sprawcy. Zgłoszenie
może prowadzić do wizyty w domu pokrzywdzonych, opracowaniu planu pomocy
oraz uruchomieniu lokalnego systemu wsparcia.
Pracownicy GOPS i Komisariatu Policji z terenu gminy Pawłów zostali przeszkoleni
i przygotowani do wprowadzenia rządowego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, tzw. „Niebieskiej karty”. Program ten wszedł w życie w październiku 1998
roku. Jednym z jego realizatorów jest Policja, a szczególne policjanci kompanii
patrolowo-interwencyjnych oraz dzielnicowi, którzy najczęściej spotykają się
z ofiarami. Działania Policji mają na celu skuteczne reagowanie wobec przemocy
w rodzinie poprzez:
- informowanie pokrzywdzonych o przysługujących im prawach oraz możliwości
korzystania z pomocy i wsparcia wyspecjalizowanych instytucji,
- rejestrację śladów i przebiegu wydarzeń oraz podjętych czynności, gromadzenie
informacji z interwencji domowych i stały kontakt z zagrożoną rodziną,
- rozpoznawanie skali zjawiska i zagrożeń w rodzinie,
- motywowanie ofiar przemocy w rodzinie do żądania ochrony swoich praw
i szukania pomocy.
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W skład dokumentów wypełnianych przez policjantów wchodzą cztery „niebieskie
karty”. Pierwsza tzw. meldunek – Karta „A” – jest wypełniana przez dyżurnego
jednostki po zgłoszeniu przez patrol zakończenia czynności.
Kartę "B" wypełnia policjant przeprowadzający interwencję, w którym opisuje:
szczegóły zajścia, ocenę przebiegu zdarzenia, dane o dzieciach obecnych
w mieszkaniu oraz działania podjęte wobec sprawcy.
Karta "C" zawiera informacje dla ofiary przemocy (jej prawa, możliwość ochrony)
i wręczana jest w czasie interwencji. Karta zawiera rubrykę „Zanotuj przebieg
zdarzenia, pamięć bywa zawodna”, gdzie pokrzywdzeni wpisują odpowiedzi na
pytania: „kto i kiedy cię skrzywdził?”, „kim jest dla ciebie sprawca?”, „na czym
polegała przemoc?”, „czy byli świadkowie zdarzenia?”. Pozwala to, z jednej strony, na
otwarcie się ofiary przemocy, a jednocześnie stwarza dla organów procesowych
i organizacji społecznych podstawę do podjęcia odpowiednich działań.
Karta "D" to prośba o pomoc wypełniana przez ofiarę przemocy. Pokrzywdzeni
decydują czy żądać pomocy „w ramach kompetencji Policji” czy zainteresowania
odpowiednich służb społecznych. Wypełniony dokument nie może jednak stanowić
podstawy do wszczęcia postępowania
Problem występowania przemocy w latach 2002-2005 na terenie gminy Pawłów wg
danych Komisariatu Policji przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
Ilość interwencji domowych ogółem
w tym:
dotyczącej przemocy

2002

2003

2004

2005

172
20

341
26

326
17

293
22

* wg danych Komisariat Policji w Pawłowie

Policja po interwencji przekazuje informację o zastanej sytuacji w domu
pokrzywdzonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz placówek służby zdrowia. W listopadzie
każdego roku Policja i ośrodki społeczne prowadzą akację „Niebieski Tydzień”. Do
komisariatów Policji mogą zwracać się osoby pokrzywdzone, aby otrzymać
informację, poradę i pomoc. W tym okresie komisariaty przystosowują się do
przyjęcia większej liczby interesantów.
W szkołach zjawisko przemocy domowej, zwłaszcza fizycznej, nie jest widoczne, ale
jest ono ciągle tematem tabu. Zjawisku przemocy domowej towarzyszy najczęściej
nadużywanie alkoholu. Skala zjawiska jest trudna do oszacowania ze względu na niską
świadomość społeczną oraz niechęć do wtrącania się w sprawy rodzinne innych.
W ostatnich latach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie nie wypłacał
świadczenia pieniężne z tego tytułu.
Na terenie gminy nie ma możliwości izolowania ofiar od sprawców przemocy – gmina
nie dysponuje mieszkaniami zastępczymi. Poszkodowane kobiety z dziećmi mogą
zostać skierowane do Domu samotnej Matki w Kielcach.

27

Aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pawłów
___________________________________________________________________________

3.1.8. Ochrona macierzyństwa i wielodzietności
Rodzina jako podstawowa komórka społeczna powinna być pod specjalną ochroną
państwa. Zważywszy na występowanie niekorzystnych zjawisk demograficznych
(ujemny przyrost naturalny) i gospodarczych (zmiany statusu materialnego), rodzina
powinna móc liczyć na pomoc materialną, społeczną i prawną. Na środowisko
rodzinne składa się: struktura rodziny, atmosfera wychowawcza w domu, warunki
materialne i zdrowotne, stopień wykształcenia rodziców i ogólna struktura
środowiska.
Ochrona macierzyństwa oraz pomoc dla rodzin wielodzietnych jest jednym
z ważniejszych zadań opieki społecznej. Zasiłki rodzinne wypłacane przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne świadczenia mogą okazać się znacząca pomocą
dla rodziny.
Strukturę rodzin z terenu gminy korzystających z pomocy GOPS w 2007 roku
przedstawia poniższa tabela:
Wyszczególnienie
Rodziny ogółem
o liczbie osób: 1
2
3
4
5
6 i więcej
Rodziny z dziećmi
o liczbie dzieci: 1
2
3
4
5
6
7 i więcej
Rodziny niepełne
o liczbie dzieci: 1
2
3
4 i więcej
Rodziny emerytów i rencistów
o liczbie osób: 1
2
3
4 i więcej

Liczba rodzin
korzystających z pomocy
812
147
84
91
192
133
165

Liczba osób
w rodzinach

139
204
109
59
16
5
2

536
914
587
374
114
43
23

51
27
20
18

108
85
87
115

45
35
18
45

45
70
54
234

3117
147
168
273
768
665
1096

*wg danych GOPS w Pawłowie
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Liczba rodzin korzystających z pomocy GOPS w Pawłowie z tytułu ochrony
macierzyństwa w latach 2000-2007 wynosiła:
Rok
Liczba rodzin
korzystających
z pomocy
Liczba osób
w rodzinach

2000
87

2001
121

2002
93

2003
96

2004
96

2005
26

2006
45

2007
62

356

468

317

370

370

161

305

401

*dane GOPS w Pawłowie

Zjawisko wielodzietności na terenie gminy jest widoczne – duża liczba rodzin posiada
powyżej trojga dzieci. W rodzinach tych zdarzają się przypadki patologiczne, często
występują trudności finansowe np. z zakupem podręczników i pomocy szkolnych.
Rodziny wielodzietne mogą liczyć na pomoc GOPS (poza zwyczajowymi
świadczeniami, także dożywianie dzieci w szkołach, uczniowie klas 1 dostają
wyprawkę), placówek oświatowych (wypożyczanie podręczników).
3.1.9. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
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. Zaburzona struktura rodziny
ujemnie wpływa na sytuację dziecka i jego więź z rodziną. Rodziny mające trudności
opiekuńczo-wychowawcze w większości przypadków mają również inne dysfunkcje:
- niepełnosprawność umysłowa rodziców,
- uzależnienie,
- występowanie przemocy domowej,
- problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich, zawodowych,
- niezaradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- problemy wychowawcze dzieci występujące w domu i w szkole.
Rodzina dysfunkcyjna nie jest w stanie spełnić swoich podstawowych zadań: nie
realizuje właściwie funkcji opiekuńczo-wychowawczych, nie zaspokaja potrzeb
materialnych i duchowych oraz nie przekazuje właściwych społecznie wzorów
postępowania. Rodziny te często korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.
Liczba rodzin korzystających z pomocy GOPS w Pawłowie w latach 2000-2007:
Rok
Liczba rodzin
korzystających
z pomocy
Liczba rodzin
niepełnych

2000
362

2001
362

2002
362

2003
372

2004
396

2005
168

2006
253

2007
349

6

6

6

15

21

32

45

61

*dane GOPS w Pawłowie

Dzieci sprawiające problemy wychowawcze oraz pochodzące ze środowisk
patologicznych kierowane są do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
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w Starachowicach. Poradnia zatrudnia pedagogów, psychologów i logopedów, dzięki
czemu jest w stanie świadczyć pomoc w zakresie edukacji jak i profilaktyki,
skierowanej zarówno do dzieci i ich rodziców.
GOPS w Pawłowie szczegółowo prześwietla sytuację dzieci w rodzinach
dysfunkcyjnych.
3.1.10. Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej
placówki opiekuńczo-wychowawcze
W ostatnich latach w Polsce można zaobserwować wzrost zjawiska przestępczości,
a szczególnie przestępczości wśród nieletnich. Przestępstwa dokonywane przez ludzi
młodych to przede wszystkim rozboje oraz kradzieże, jak również przestępstwa
przeciwko porządkowi publicznemu. Sprawcy w chwili dokonania przestępstw
najczęściej są osobami bezrobotnymi i nie uczącymi się. Pomoc społeczna powinna
zatem objąć swym zasięgiem także młodzież opuszczającą placówki opiekuńczowychowawcze. Konieczna jest dalsza resocjalizacja trudnej młodzieży w środowisku
domowym, przystosowanie jej do życia w społeczeństwie i niedopuszczenie do
popełniania kolejnych wykroczeń.
Na terenie gminy Pawłów nie ma placówek wychowawczych dla młodzieży
pozostającej w konflikcie z prawem. W ciągu ostatnich lat GOPS nie wypłacał
świadczeń dla takich osób, czy dla ich rodzin. Na wniosek Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w roku 2005 1 dziecko zostało skierowane do Ośrodka
Terapeutycznego. Sprawami młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczowychowawcze zajmuje się głównie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Starachowicach.
Przestępczość nieletnich
Przestępczość nieletnich jest jednym ze zjawisk narastającej patologii społecznej.
Przestępczość osób, które nie ukończyły 18 roku życia charakteryzuje się tym, że:
- sprawcami przestępstw w ponad 90% są chłopcy,
- w większości sprawcami są starsi uczniowie szkół gimnazjalnych i zawodowych,
- ok. 80% popełnianych przestępstw to kradzieże,
- większość przestępstw popełnianych jest pod wpływem alkoholu
- przestępcy działają w zorganizowanych grupach, często razem z dorosłymi,
- w ostatnich latach zwiększa się udział dziewcząt, które popełniają przestępstwa
z użyciem przemocy,
- coraz częściej nieletni popełniają przestępstwa o znacznym ciężarze,
tj. bójki, gwałty, rozboje ,a także zabójstwa, charakteryzujące się brutalnością
i sadyzmem.
Zachowania przestępcze nieletnich zagrażają rozwojowi dzieci i młodzieży oraz
bezpieczeństwu społecznemu.
Na terenie gminy Pawłów zjawisko przestępczości nieletnich jest marginalne.
W ciągu roku odnotowuje się 2-3 przypadki, są to zazwyczaj kradzieże lub pobicia.
Sprawcami są z reguły chłopcy w wieku 14-16 lat.
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W szkołach prowadzone są programy profilaktyczne uświadamiające młodzieży
szkodliwość działania w stresie. Nauczyciele w ciągu ostatnich lat zauważyli wzrost
nieuzasadnionej agresji wśród młodzieży, źródeł upatrują w braku przykładu ze strony
rodziców lub też w mediach (moda na przemoc, przemoc jako zabawa).
3.1.11. Trudności w integracji osób posiadających status uchodźcy
Status uchodźcy otrzymują osoby, które opuściły swój kraj zazwyczaj z przyczyn
politycznych. W Polsce osoby te mają poważne problemy związane głównie
z bezrobociem, ubóstwem czy brakiem zaufania i akceptacji (zwłaszcza w małych
społecznościach). Pomoc (udzielana przez starostę na podstawie wniosku złożonego
przez uchodźcę) taka realizowana jest w ramach indywidualnego programu integracji,
uzgodnionego między powiatowym centrum pomocy rodzinie a uchodźcą, w którym
w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej uchodźcy i jego rodziny, określona
jest wysokość, zakres i forma pomocy. Środki na realizację indywidualnego programu
integracji przekazuje wojewoda.
W gminie Pawłów w chwili obecnej nie przebywają osoby, które posiadają status
uchodźcy.
3.1.12. Trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładów karnych
Osoby opuszczające zakłady karne mają zazwyczaj ogromne trudności
z przystosowaniem się do życia w społeczeństwie – są dyskryminowane, często
rozpadły się ich wcześniejsze związki rodzinne, nie mogą znaleźć pracy. Ponowne
włączenie do społeczeństwa jest koniecznym etapem ich resocjalizacji, dlatego też
osoby takie często korzystają z pomocy społecznej.
Osoby opuszczające zakłady karne są pod opieką Kuratora Sądowego, otrzymują
pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej, jeśli same się do niego zgłoszą Świadczenia
z GOPS w Pawłowie dla osób opuszczających zakłady karne w latach 2000-2007
przedstawia tabela:
Rok
Liczba rodzin
korzystających
z pomocy

2000
3

2001
3

2002
3

2003
3

2004
3

2005
0

2006
0

2007
5

*dane GOPS w Pawłowie

Osoby zgłaszające się o pomoc do GOPS w Pawłowie, z powodu przebywania
w zakładzie karnym z reguły znają swoje prawa i przyjmują postawę roszczeniową.
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3.1.13. Alkoholizm i narkomania
Alkoholizm
Rodziny z problemem alkoholowym to rodziny, w których choć jedna osoba zażywa
alkohol w sposób, który przynosi szkodę pozostałym jej członkom. Osoba taka
dostarcza swoim bliskim niepotrzebnych problemów życiowych, finansowych
i emocjonalnych.
Osoby z problemem alkoholowym stanowią jedną z grup dysfunkcyjnych objętych
pomocą. Z problemem nadużywania alkoholu pracownicy socjalni spotykają się od
wielu lat. Jest to praca bardzo trudna, długotrwała i często skazana na niepowodzenie.
W chwili obecnej najbardziej niepokojące są zjawiska wzrastania liczby osób
uzależnionych od alkoholu oraz obniżania się wieku pierwszego z nim kontaktu.
Problem nadużywania alkoholu dotyczy znacznej liczby rodzin z terenu gminy.
W niektórych domach jest to problem codzienny, w innych nadużywanie alkoholu ma
charakter sporadyczny, okazyjny. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej monitoruje
zjawiska związane z uzależnieniem – przygotowuje wywiady środowiskowe oraz
udziela rodzinom z problemem alkoholowym pomocy psychospołecznej, prawnej
i materialnej. Ośrodek współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i prowadzi działania profilaktyczne wśród mieszkańców gminy.
Rodziny z problemem alkoholowym korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pawłowie w latach 2000-2007:
Rok
Liczba rodzin
korzystających
z pomocy
Liczba osób
w rodzinach

2000
24

2001
30

2002
30

2003
32

2004
32

2005
5

2006
8

2007
10

96

168

168

178

178

20

28

43

*dane GOPS w Pawłowie

Na terenie gminy Pawłów działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (GKRPA). Komisję stanowi 6 osób (Wójt Gminy, pracownik Urzędu
Gminy, lekarz, radni, pielęgniarka). Do zakresu działania komisji (zgodnie
z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
należy:
- podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień, nadzór nad
wdrażaniem
programów
profilaktycznych
w
szkołach,
prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach, dożywianie dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowaczych i socjoterapeutycznych,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w szczególności dla dzieci
i młodzieży,
- działanie
na
rzecz
zwiększania
dostępności
pomocy
leczniczej
i rehabilitacyjnej,
- rozpatrywanie wniosków o leczenie osób uzależnionych
- udzielanie rodzinom dotkniętym problemami alkoholowymi i narkomanią, pomocy
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psychospołecznej i prawnej, ochrona przed przemocą. Wspieranie zatrudnienia
socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej,
- promowanie imprez bezalkoholowych (dyskoteki, zawody sportowe, festyny
trzeźwościowe) jako formy oddziaływań profilaktycznych,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- zapewnienie działania GKRPA, współpraca z Policją,
- kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz ograniczenie do niego
dostępu,
- prowadzeniu dożywiania dzieci w szkołach, organizacji kolonii i innych form
wypoczynku, organizowaniu zabaw i imprez dla dzieci (np. mikołajki).
GKRPA dąży do ograniczenia szkód społecznych i indywidualnych wynikających
z nadużywaniem alkoholu.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada
realizacje polityki skierowanej przeciwko uzależnieniom poprzez:
- dostarczanie rzetelnej wiedzy na temat uzależnień,
- promowanie zdrowego stylu życia mającego na celu zapobieganie patologii,
- omawianie skutków nadużywania alkoholu, realizowanie konkretnych programów
profilaktycznych,
- sfinansowanie działalności Poradni Uzależnień działającej przy gminnym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pawłowie,
- wspieranie działalności szkół, Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotek realizujących
programy profilaktyczne. Placówki te w ramach organizowania odpowiednich
form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży zwrócą uwagę na kształtowanie
osobowości młodych ludzi, umiejętności interpersonalnych, wzmocnienie
możliwości przeciwstawiania się złu. organizowanie obozów i kolonii
profilaktycznych i terapeutycznych,
- wprowadzenie zajęć sportowych do działalności świetlic środowiskowych
(świetlice OSP),
- rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe osób wykazujących cechy
uzależnienia od alkoholu, podejmowanie działań w sprawie kierowania na
przymusowe leczenie lub motywowanie do podjęcia działań,
- współpraca z Komisariatem Policji oraz wspieranie jego działań (dofinansowanie
czynności komisariatu w zakresie kontroli punktów sprzedaży napojów
alkoholowych),
- utworzenie zespołu do przeciwdziałania przemocy w rodzinie (pracownice GOPS,
policjant).
Zadania wyznaczone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
1. rozwój profesjonalnych form pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla
dzieci, głownie tych z rodzin alkoholowych
2. tworzenie i doskonalenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinach alkoholowych
3. zwiększenie dostępności usług terapeutycznych dla osób uzależnionych
i członków ich rodzin
4. promowanie trzeźwości oraz wspieranie środowisk abstynenckich
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5. tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu
życia (miejsca do uprawiania sportu, zabawy i wypoczynku)
6. zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów edukacyjnych
i profilaktycznych, promujących zdrowy styl życia, pracę nad systemem
wartości i kształtowania pozytywnych zachowań społecznych
7. rozwijania edukacji publicznej i szkolenie przedstawicieli różnych zawodów
w zakresie problemów alkoholowych
Profilaktyka antyalkoholowa w szkołach na terenie gminy jest szeroko zakrojona
i realizowana poprzez promocję zachowań prozdrowotnych. Nauczyciele realizują
szkolne programy profilaktyczne podczas zajęć wychowawczych, plastycznych,
humanistycznych, sportowych. Zajęcia dotyczą profilaktyki wszelkich uzależnień:
nikotynowych (problem coraz większej grupy młodych ludzi), alkoholowych
i narkotykowych.
Narkomania
Narkomania to nałóg stałego używania narkotyków, z czasem całkowite uzależnienie
się od nich. Pojęcie narkomanii ma szerokie znaczenie i obejmuje nie tylko nałogowe
używanie narkotyków, ale posługiwanie się wszelkimi środkami wywołującymi euforię.
Nałóg ten prowadzi do zaburzeń osobowości, zaniku uczuć wyższych i zmian
w narządach – zwłaszcza w układzie nerwowym.
Najczęstszymi przyczynami sięgania po narkotyki, zwłaszcza przez dzieci i młodzież
są:
 trudne sytuacje życiowe,
 poszukiwanie ucieczki od problemów życia codziennego,
 bezradność życiowa,
 wpływ grupy rówieśniczej,
 ciekawość,
 ukształtowanie w toku wychowania pewnych szczególnych cech osobowości,
określanych jako skłonność do nałogów.
Narkomania to zjawisko zdecydowanie częściej występujące w miastach niż na
terenach wiejskich. W miastach, gdzie jest większa dostępność środków odurzających,
problem ten dotyczy wszystkich grup wiekowych i społecznych, natomiast na wsiach
rejestrowany jest głównie w środowisku młodzieży. Dlatego też niebagatelną rolę
w zwalczaniu narkomanii odgrywa edukacja, która uświadamia zagrożenie, a przede
wszystkim kształtuje właściwe postawy.

Na terenie gminy Pawłów dotąd nie odnotowano zjawisk nadużywania
narkotyków. Takich problemów nie zgłaszali dyrektorzy szkół ani Policja.
Problem ten jest jednak obecny, a zagrożenie uzależnieniem od narkotyków jest
bardzo duże. Dlatego też prowadzona jest profilaktyka antynarkotykowa dal uczniów
szkół. Nauczyciele mają świadomość, że uczniowie wiedzą jak uzyskać narkotyki, ale
w szkołach nie widać tego zjawiska, z koli uczniowie twierdza, ze w ich środowisku
nie ma osób z takimi problemami i że ich wiedza na temat zagrożeń jest odpowiednia.
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Gmina Pawłów posiada uchwalony Program Przeciwdziałania Narkomanii. Program
ten zakłada:
- rozwój profesjonalnych form pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla
dzieci i młodzieży
- zwiększenie dostępności usług terapeutycznych dla osób uzależnionych
i członków ich rodzin,
- stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do zdrowego stylu życia (miejsca do
uprawiania sportu, zabawy i wypoczynku),
- zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów edukacyjnych
i profilaktycznych, promujących zdrowy styl życia, pracę nad systemem wartości
i kształtowania pozytywnych zachowań społecznych,
- rozwijanie edukacji publicznej i szkolenie przedstawicieli różnych zawodów
w zakresie przeciwdziałania narkomani.
Głównymi zadaniami Programu Przeciwdziałania Narkomanii są:
1. dostarczanie rzetelnej wiedzy na temat uzależnień
2. promowanie zdrowego stylu życia mającego na celu zapobieganie patologii
3. omawianie skutków zażywania narkotyków, realizowanie konkretnych
programów profilaktycznych
4. wspieranie działalności szkół, GOKSiR i bibliotek realizujących programy
profilaktyczne
5. wspieranie zajęć sportowych i działalności świetlic środowiskowych
6. współpraca z Komisariatem Policji i wspieranie jego działań.

Programy profilaktyczne przeciw uzależnieniom
Każda szkoła opracowała indywidualnie Programy Profilaktyczne
i wychowawcze realizowane głównie na lekcjach z wychowawcą, apelach
szkolnych, zajęciach świetlicowych. Realizowane są programu ogólnopolskie,
np. „Stop Uzależnieniom”. Działania te mają uświadomić uczniom szkodliwość
i destrukcyjny wpływ nałogów na zdrowie i życie.
Głównym celem prowadzenia programów profilaktycznych przeciw uzależnieniom
oraz z innych dziedzin życia społecznego, w placówkach oświatowych, jest
kształtowanie postaw promujących zdrowy i higieniczny tryb życia, nie uleganie
negatywnym wpływom środowiska oraz wykształcenie nawyku odmowy i niezgody
na postępowania niewłaściwe. Są to m.in.:
− lekcje wychowawcze o różnorodnej tematyce wg programów realizowanych
w szkole lub indywidualnie przez nauczyciela,
− spotkania z policjantami z zakresie: bezpieczeństwa, wychowania
komunikacyjnego, zagrożenia środkami psychotropowymi,
− spotkania z fachowcem z zakresu ratownictwa medycznego i pożarowego oraz
zasad bezpieczeństwa,
− profilaktyka zdrowotna prowadzona przez lekarzy i pielęgniarki środowiskowe,
szkolne,
− cykle zajęć dla uczniów obejmujące tematykę okresu dojrzewania.
Mają one na celu: kształtowanie właściwych postaw i zachowań obywatelskich,
wdrażanie dbałości o własne prawa i poszanowanie praw innych, troskę
o bezpieczeństwo dziecka w każdej sytuacji życiowej, przeciwdziałanie agresji
35

Aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pawłów
___________________________________________________________________________

i innym patologiom, wspomaganie rozwoju i kształtowanie osobowości dziecka
poprzez: postrzeganie siebie i rozumienie własnych uczuć, uczestnictwo w grupie,
dbanie o zdrowie, podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów (radzenie sobie
ze strachem, stresem, niepokojem), propagowanie aktywnego spędzania wolnego
czasu i zdrowego stylu życia, kształcenie woli ucznia i zaspakajanie potrzeby
przeżywania sukcesów, kształtowanie środowiska sprzyjającego uczeniu się
(rozwijanie motywacji uczniów jako jednej z najważniejszych sił ukierunkowujących
działania uczniów), wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowotnego oraz rozwoju
intelektualnego i psychicznego ucznia, przygotowanie do życia w rodzinie i we
współczesnym świecie.
3.1.14. Wystąpienie zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
Pomoc społeczna udzielana jest również w sytuacjach niezależnych od uwarunkowań
społecznych, np.: wystąpienie sytuacji kryzysowej lub tragicznego w skutkach
zdarzenia losowego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie udziela pomocy głównie
w przypadkach związanych ze zniszczeniami spowodowanymi pożarem czy kradzieżą
mienia. Najczęściej pomoc oferowana jest w formie pieniężnej lub – rzadziej –
rzeczowej.
W latach 2005- 2007 udzielono:
- 2005 – 2 świadczenia (8 osób w rodzinach),
- 2006 – 5 świadczeń (14 osób w rodzinach),
- 2007 – 5 świadczeń (19 osób w rodzinach).
3.1.15. Klęska żywiołowa lub ekologiczna
Ze zjawiskiem klęski ekologicznej mamy do czynienia w chwili, kiedy w wyniku
degradacji środowiska, naturalne procesy wspierające i przywracające równowagę
ekologiczną przestają działać. Klęska ekologiczna i żywiołowa najczęściej jest
wynikiem zbytniej ingerencji człowieka w przyrodę.
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz.
558) określa tryb wprowadzenia i zniesienia stanu klęski żywiołowej, a także zasady
działania organów władzy publicznej oraz zakres ograniczeń wolności i praw
człowieka i obywatela w czasie stanu klęski żywiołowej. Ustawa definiuje pojęcia
klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej i awarii technicznej.
Przez pojęcie klęski żywiołowej rozumiemy katastrofę naturalną lub awarię
techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu
w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona
mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we
współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji
działających pod jednolitym kierownictwem.
Katastrofa naturalna rozumiana jest jako zdarzenie związane z działaniem sił natury,
w szczególności: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry,
intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych
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temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach
i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników,
chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego
żywiołu.
Przez awarię techniczną rozumie się gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub
zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń
technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie sporadyczni udziela świadczeń
z tytułu klęski. W ostatnich latach nie udzielano pomocy z tego powodu.

3.2.

Pozostałe problemy społeczne występujące w gminie

W gminie można zaobserwować również inne problemu społeczne, które
niekoniecznie wymagają wsparcia finansowego skierowanego do konkretnych osób
czy rodzin (choć takiej udziela placówka GOPS), ale często podjęcia działań
organizacyjnych. Działania te to np.: zorganizowanie pomocy sąsiedzkiej (dla osób
starszych i samotnych), udostępnienia młodzieży sal szkolnych, zorganizowanie
klubów, świetlic i organizowanie w nich spotkań dla poszczególnych grup wiekowych,
czy tematycznych dla zainteresowanych.
3.2.1. Problemy dzieci i młodzieży
Jednym z ważniejszych problemów młodzieży jest brak perspektyw, co do życia i pracy
na terenie rodzinnej miejscowości, gminy, czy najbliższego jej sąsiedztwa. Na terenach
wiejskich młodzież ma utrudniony dostęp do kultury, sportu, itp., jak również gorszy
dostęp do placówek oświatowych (zwłaszcza szkolnictwa kierunkowego, wyższego)
oraz pomocy naukowych, co może mieć wpływ na jej trudniejszy start życiowy.
Młodzież często boryka się również z brakiem środków na kształcenie lub
dokształcanie. Kolejnym problemem jest brak miejsc do spędzania wolnego czasu
(klubów, boisk, obiektów sportowych i rekreacyjnych i innych rozrywek).

Na terenie gminy dzieci i młodzież mają zapewniony dostęp do szkolnictwa
podstawowego i gimnazjalnego. Szkoły ponadgimnazjalne znajdują się
w pobliskich Starachowicach, młodzież uczęszcza również do placówek
w Kielcach, czy w Skarżysku. Młodzież na terenie gminy ma ograniczony
dostęp do bazy rekreacyjno-sportowej (obiekty sportowe znajdują się przy
szkołach, a te nie mogą poza lekcjami zapewnić odpowiedniego nadzoru),
obiektów kulturowych – zlokalizowanych głownie w miejscowości gminnej
Pawłowie. Są to: Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna,
darmowa kafejka internetowa. W niektórych miejscowościach istnieją świetlice
OSP, ale nie prowadzą aktywnej działalności. Na sytuację dzieci i młodzieży
mają również wpływ niekorzystne zjawiska społeczne, które są minimalizowane
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poprzez kontakty wychowawców z rodzicami lub kierowanie dzieci do Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Starachowicach.
W gminie istnieje ponadto możliwość ubiegania się o stypendia naukowe lub
socjalne przez młodzież uczącą się.
3.2.2. Problemy ludzi starszych
Przy powszechnym zjawisku występowania procesu starzenia się społeczeństwa,
problem opieki nad osobami starszymi staje się coraz poważniejszy. Niekorzystnym
zjawiskiem jest również liczba osób całkowicie samotnych. Osobom takim należy
zagwarantować dostępność do usług bytowych, urzędowych, mieszkaniowych oraz
intelektualnych i zdrowotnych. Ludzie starsi i samotni potrzebują szczególnego
rodzaju wsparcia – jak najdłuższe utrzymanie ich we własnym środowisku. Należy
podejmować działania, które ułatwią im życie, a także wydłużają okres ich
samodzielności społecznej.
Problem ludzi starszych jest trudny do rozwiązania zwłaszcza na terenach wiejskich,
gdzie często brakuje odpowiedniego zaplecza zdrowotnego, domów opieki, ale także
klubów i świetlic, gdzie starsi ludzie mogliby się spotykać. Problemem jest też brak
środków komunikacji pozwalającej na dojazd do lekarza, apteki. Często
w miejscowościach wiejskich jedynym miejscem spotkań jest Kościół i koła wokół
niego zrzeszone (organizowanie wycieczek, pielgrzymek, pomocy itp.). W gminie
Pawłów ludzie starsi mają zapewniony dostęp do odpowiedniego zaplecza
zdrowotnego oraz domów opieki, ale zdecydowanie brakuje klubów i świetlic gdzie
starsi ludzie mogliby się spotykać. Osoby starsze, schorowane mogą zostać
skierowane do Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie.
Osoby starsze mogą również liczyć na pomoc finansową, jeśli spełniają kryterium
dochodowe i jeśli ich wiekowi towarzyszy dysfunkcja.
3.2.3. Problemy czasu wolnego i wypoczynku
Pogorszenie się sytuacji ekonomicznej całych grup i warstw społecznych narzuciło
konieczność zmian w strukturze wydatków gospodarstw domowych. W ostatnich
czasach wydatki na rozrywkę i wypoczynek zajmują coraz mniej miejsca w budżetach
domowych. Zdecydowaną przewagę w budżecie przeciętnego gospodarstwa zajmują
wydatki na dobra i usługi niezbędne do zapewnienia bytu. W społeczeństwie kształtuje
się zjawisko powszechnego spędzania czasu wolnego w domu. Zazwyczaj czas ten jest
wykorzystywany w sposób bierny – nie zapewniający rozwoju fizycznego
i intelektualnego oraz nie regenerujący sił witalnych.
Na terenach wiejskich występuje zazwyczaj domocentryczny sposób spędzania
wolnego czasu (telewizja, zajęcia domowe), ułamkowy procent ludności wyjeżdża na
dłuższy wypoczynek. Z problemem nadmiaru czasu wolnego spotykają się osoby
bezrobotne oraz ludzie starsi. Młodzież i osoby pracujące również powinny w jakiś
sposób odreagowywać stresy, czy po prostu odpocząć.
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Działalność kulturalną w gminie obecnie prowadzi Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji, którego celem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności
rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy. Do
podstawowych działań GOKSiR należy: organizowanie zbiorowego i indywidualnego
uczestnictwa i aktywności kulturalnej, promocja kultury, tworzenie warunków do
rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego, upowszechnianie czytelnictwa
i prowadzenie działalności informacyjno-oświatowej. GOKSiR prowadzi m.in.:
pracownię plastyczną, Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ,,Okrasa” i Kabaret.
Funkcje upowszechniania kultury prowadzi również Gminna Biblioteka Publiczna
w Pawłowie wraz z filiami w: Grabkowie, Radkowicach, Tarczku i Kałkowie.
Ważną rolę kulturotwórczą na terenie gminy Pawłów sprawowała pani doc. Wanda
Pomianowska (1920 – 2003), która zainicjowałą życie oświatowe, kulturalne
(Eksperymentalny Ośrodek Kultury) oraz była pionierem agroturystyki.
Gmina Pawłów, posiadająca walory turystyczne i krajobrazowe (dużo lasów, cieków
wodnych, stawów i sadzawek, pofałdowany, pagórkowaty teren, czyste powietrze),
posiada również kilka interesujących atrakcji turystycznych. W zakresie usług
agroturystycznych w gminie działają 6 gospodarstwa: 1 w Pawłowie i 3 w Tarczku,
1 Kałkowie i w Tarczku. Na terenie gminy istniej możliwość uprawiania turystyki
pieszej: istniejące szlaki wraz ze ścieżkami dydaktycznymi (szlak niebieski: CedzynaŚw. Katarzyna-Bodzentyn-Wąchock, 2 szlak niebieski: Pętkowice-Krzemionki–
Kunów-Grzegorzowice-Święty Krzyż oraz szlak: Kałków-Broniewice-SzeligiPokrzywnica-Wieloborowice i szlak zielony: Łączna-Psary-Bodzentyn-Tarczek –
Starachowice) oraz trasy rowerowe („Szlakiem zabytkowych obiektów sakralnych”
Tarczek-Świętomarz-Chybice-Pawłów-Kałków i „Szlakiem dawnych dworów
i parków podworskich” Radkowie-Tarczek-Grabków-Łomno-Chybice-PokrzywnicaBukówka-Warszówek.

4. System pomocy społecznej w gminie Pawłów
4.1. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie realizuje zadania własne zgodnie
z wymogami określanymi przez przepisy prawa stosownie do zaleceń Wójta Gminy,
a zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej na mocy przepisów prawnych i ustaleń
Wojewody Świętokrzyskiego. Przy realizacji zadań GOPS współdziała
z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem katolickim, innymi
kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
GOPS realizuje swe zadania na podstawie:
- ustawy o pomocy społecznej,
- ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
- ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
- ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii,
- przepisami dotyczącymi samorządu gminnego, finansów publicznych, rehabilitacji
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zawodowej i społecznej, zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zamówień
publicznych i systemu ubezpieczeń społecznych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
obowiązujących samorządowe jednostki budżetowe. Pomoc społeczna finansowana
jest ze środków:
- budżetu Gminy (realizacja zadań własnych),
- dotacji budżetu państwa (realizacja zadań zleconych),
- dotacji budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych,
- fundusze mogą pochodzić również z: darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych
i prawnych oraz z wpływów samoopodatkowania się mieszkańców.
Od wielu lat Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie udziela świadczeń
znaczącej liczbie rodzin z terenu gminy. Ogólną liczbę rodzin objętych pomocą
w roku 2007 przedstawia poniższa tabela:
Wyszczególnienie

Świadczenia przyznane w ramach zadań
zleconych i zadań własnych
Świadczenia przyznane w ramach zadań
zleconych
Świadczenia przyznane w ramach zadań
własnych
Pomoc udzielona w postaci pracy
socjalnej

Liczba osób,
którym
wydano decyzję
1327

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

812

3100

39

85

209

1301

762

3003

-

-

-

* wg danych GOPS w Pawłowie

Liczba rodzin korzystających z pomocy GOPS według powodów jej przyznania:
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ubóstwo
924 1210 1210 924 924 114 166 192 149
Bezdomność
2
1
2
2
4
3
2
1
Bezrobocie
620 435 435 650 650 270 524 436 238
Niepełnosprawność
93
104 125 172 172 101 165 141
95
Długotrwałą lub ciężka 98
67
67
105 105 133 204 233 146
choroba
Ochrona macierzyństwa lub
87
121
93
96
96
26
45
62
wielodzietności
Bezradność sprawach
362 362 362 600 600 467
37
78
63
opiekuńczowychowawczych
Trudności po opuszczeniu
3
3
3
3
5
5
zakładów karnych
Alkoholizm
24
30
30
32
32
31
8
10
13
Wystąpienie zdarzenie
2
5
5
losowego i sytuacji
kryzysowej
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Najwięcej świadczeń z GOPS na przestrzeni ostatnich lat przyznawano z powodu
bezrobocia, a na drugim miejscu długotrwałej choroby. Od roku 2004 świadczenie
rodzinne zdominowały działalność GOPS (Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku
„O świadczeniach rodzinnych” (Dz. U. Nr 228, poz. 2255) weszła w życie z dniem
1 maja 2004 rok). W roku 2008 świadczenia rodzinne i dodatki do nich wynosiły:
Rodzaj świadczenia

Wydatki na
świadczenia
rodzinne (w zł)

Liczba przyznanych
świadczeń

Zasiłki rodzinne

1628808

26717

Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:

1628484

13965

Urodzenia dziecka

103000

103

Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego

602627

1546

Samotnego wychowywania dziecka

91210

529

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

148340

1941

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
do 5 roku życia

20820

347

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
powyżej 5 roku życia

127520

1594

Rozpoczęcia roku szkolnego

66700

667

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania

217060

4214
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Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem
w miejscowości, w której znajduje się szkoła

202750

4055

Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

396560

4957

3257292

40682

RAZEM – zasiłki rodzinne

Prócz wsparcia finansowego i rzeczowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pawłowie udziela pomoc w zakresie:
- poradnictwa w rozwiązywaniu problemów życiowych mieszkańców,
- interweniowania w sprawach przemocy w rodzinie,
- kierowaniu osób do: Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, Punktu
Interwencji Kryzysowej, Domu Pomocy Społecznej, schronisk, noclegowni
i innych specjalistycznych placówek,
- pomocy w organizowaniu leczenia dla osób chorych, niepełnosprawnych
i uzależnionych,
- pomocy w załatwianiu spraw sądowych np. egzekwowania alimentów.
W swojej działalności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie opiera się na
współpracy z: sołtysami, policją, kuratorami sądowymi, dyrekcjami szkół, Gminnym
Domem Kultury, Inspektorem Oświaty, służbą zdrowia, parafiami katolickimi oraz
stowarzyszeniami istniejącymi na terenie jak i poza gminą.
4.2. Pozostałe instytucje zajmujące się pomocą społeczną
Instytucje, wspomagające działania GOPS w Pawłowie, zajmujące się pomocą
społeczną w gminie Pawłów oraz w regionie:
Pełna nazwa organizacji
pozarządowej

Podstawowe obszary działań
organizacji
Instytucje pomocy społecznej
Pomoc społeczna i socjalna dla
mieszkańców gminy
Pomoc w rozwiązywaniu problemów
alkoholowych

Adres

Gminny Ośrodek Pomocy
27-225 Pawłów
Społecznej w Pawłowie
Gminna Komisja
27-225 Pawłów
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Powiatowe Centrum Pomocy Pomoc społeczna, rehabilitacja osób Ul. Radomska 70
Rodzinie w Starachowicach
niepełnosprawnych
27-200 Starachowice
Instytucje pomocy społecznej i opieki prawnej
Zespół Kuratorskiej Służby
Nadzór nad skazanymi wyrokiem
ul. Staszica 16
Sądowej przy Sądzie
sądowym
27-200 Starachowice
Rejonowym w
Starachowicach
Powiatowy Urząd Pracy w
Pośrednictwo pracy, pomoc prawna
ul. Radomska 76
Starachowicach
dla bezrobotnych
27-200 Starachowice
Posterunek Policji w
Czuwanie nad bezpieczeństwem w
27-225 Pawłów
Pawłowie
gminie
Komenda Powiatowa Policji Czuwanie nad bezpieczeństwem
27-200 Starachowice
w Starachowicach
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Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Łomnie
Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Dąbrowie
Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Godowie
Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Grabkowie
Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Jadownikach
Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Łomnie
Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Pokrzywnicy
Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Radkowicach
Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Rzepinku
Zespół Szkół w Chybicach
Zespół Szkół w Pawłowie
Zespół Szkół w Rzepinie
Zespół Szkół w Szarzawach

Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w
Pawłowie
Gminna Biblioteka Publiczna
w Pawłowie
Sanktuarium Bolesnej
Królowej Polski w Kałkowie
Godowie
Parafia p/w św. Małgorzaty
w Chybicach
Parafia w Pawłowie p/w Św.
Jana Chrzciciela
Parafia p/w. Matki Boskiej
Częstochowskiej w
Radkowicach

Placówki oświatowe
Nauczanie na poziomie
podstawowym

27-225 Pawłów
Łomno 20

Nauczanie na poziomie
podstawowym, nauczanie
przedszkolne
Nauczanie na poziomie
podstawowym

Dąbrowa 58
27-225 Pawłów
Godów 56
27-225 Pawłów

Nauczanie na poziomie
podstawowym

27-225 Pawłów
Grabków 24

Nauczanie na poziomie
podstawowym

27-225 Pawłów
Jadowniki 49

Nauczanie na poziomie
podstawowym

27-225 Pawłów

Nauczanie na poziomie
podstawowym

27-225 Pawłów
Pokrzywnica 38

Nauczanie na poziomie
podstawowym

27-225 Pawłów
Radkowice 5

Nauczanie na poziomie
podstawowym

27-225 Pawłów
Rzepinek 63

Nauczanie na poziomie
podstawowym i gimnazjalnym
Nauczanie na poziomie
podstawowym i gimnazjalnym
Nauczanie na poziomie
podstawowym i gimnazjalnym
Nauczanie na poziomie
podstawowym i gimnazjalnym
Instytucje związane z kulturą
Upowszechnianie kultury

Chybice 50
27-225 Pawłów
27-225 Pawłów
Pawłów 89
27-225 Pawłów
Rzepin II 154
27-225 Pawłów
Szerzawy 104
Pawłow 45
27-200 Pawłów

Upowszechnianie kultury
i czytelnictwa
Parafie
Działalność duszpasterska

Pawłów 45
27-200 Pawłów

Działalność duszpasterska

Chybice 47
27-200 Pawłów
Pawłów 21
27-200 Pawłów
Radkowice Kolonia 5
27-200 Pawłów

Działalność duszpasterska
Działalność duszpasterska

Kałków Godów 84 a
27-200 Pawłów
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Parafia p/w Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny w
Świętomarzy
Parafia p/w św. Idziego w
Tarczku
Rodzinny Dom Dziecka
w Starachowicach
Rodzinny Dom Dziecka
w Starachowicach
Rodzinny Dom Dziecka
w Starachowicach
Dom Pomocy Społecznej w
Starachowicach

Dom dla osób Starych w
Kałkowie Godowie
Warsztaty Terapii
Zajęciowej (jednostka
prowadząca: Parafia
Rzymsko-Katolicka w
Kałkowie- Godowie)

Powiatowy Zakład
Aktywności Zawodowej filia Zakładu Aktywności
Zawodowej w Stykowie
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Opieki
Długoterminowej „Pomocna
Dłoń”

Działalność duszpasterska

Świętomarz 28
27-200 Pawłów

Działalność duszpasterska

Tarczek 97
27-200 Pawłów

Instytucje opiekuńczo - wychowawcze
Dom dla dzieci pozbawionych opieki Ul Warszawska 3
rodzicielskiej
27-200 Starachowice
Dom dla dzieci pozbawionych opieki Ul. Moniuszki 15
rodzicielskiej
27-200 Starachowice
Dom dla dzieci pozbawionych opieki Ul. Różana 1
rodzicielskiej
27-200 Starachowice
Ośrodki wsparcia
Zapewnienie stałego pobytu dla osób Ul. Bema 26
przewlekle psychicznie chorych
27-200 Starachowice
(kobiet i mężczyzn) oraz osób
przewlekle somatycznie chorych
Dom dla osób starszych somatycznie Kałków Godów 88
chorych
27-200 Pawłów
organizacja/instytucja działająca na
Kałków Godów
polu pomocy społecznej
27-200 Pawłów
organizacja/instytucja działająca na
rzecz osób niepełnosprawnych i
chorych warsztat terapii zajęciowej

Pomoc dla osób długotrwale
bezrobotnych

Kałków Godów 84 a
27-200 Pawłów

organizacja/instytucja działająca na
rzecz osób niepełnosprawnych i
chorych

Kałków Godów
27-200 Pawłów 88

Noclegownia dla
bezdomnych

Noclegi

Punkt żywieniowy dla
bezdomnych i ubogich

Posiłki

ul. Wileńska 34
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (041) 253 88 00
ul.

Stowarzyszenie Producentów
Rolnych Gminy Pawłów w
Tarczku
Klub Sportowy „Arka”
Stowarzyszenie „Żyj godnie”
„Dać Nadzieję”

Organizacje pozarządowe
Celem Stowarzyszenia jest
organizowanie i koordynowanie
społecznej inicjatywy na rzecz
wszechstronnego rozwoju Gminy
Klub sportowy
Wydawanie żywności dla
potrzebujących
Wydawanie żywności dla
potzrbujących

Kamionki 5c
Tarczek 28
27-225 Pawłów
Kałków 65
27-225 Pawłów
Pawłów 56
27-225 Pawłów
Chybice 47
27-225 Pawłów
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Fundacja ks. Czesława Wali
„Wyprzedzić swój czas”
Stowarzyszenie
„Przyjacielska Dłoń”

Ochotnicza Straż Pożarna w
Radkowicach
Ochotnicza Straż Pożarna w
Pawłowie
Ochotnicza Straż Pożarna w
Brzezie
Ochotnicza Straż Pożarna w
Ambrożowie
Ochotnicza Straż Pożarna w
Nieczulicach
Ochotnicza Straż Pożarna w
Pokrzywnicy
Ochotnicza Straż Pożarna w
Tarczku
Uczniowski Klub Sportowy
„Panda”
Gminne Centrum Informacji
w Pawłowie przy Gminnej
Bibliotece Publicznej

Działalność osób
niepełnosprawnych, nieuleczalnie i
przewlekle chorych
Prowadzenie świetlic
środowiskowych dla dzieci
zagrożonych wykluczeniem
społecznym

Kałków Godów 84 a
27-225 Pawłów

Zapewnienie bezpieczeństwa
pożarowego
Zapewnienie bezpieczeństwa
pożarowego
Zapewnienie bezpieczeństwa
pożarowego
Zapewnienie bezpieczeństwa
pożarowego
Zapewnienie bezpieczeństwa
pożarowego
Zapewnienie bezpieczeństwa
pożarowego
Zapewnienie bezpieczeństwa
pożarowego
Działalność sportowa

Radkowice 48
27-225 Pawłów
Pawłów 48
27-225 Pawłów
Brzezie 48
27-225 Pawłów
Ambrożów 59
27-225 Pawłów
Nieczulice 16a
27-225 Pawłów
Pokrzywnica 15a
27-225 Pawłów
Tarczek 99
27-225 Pawłów
Radkowice 4
27-225 Pawłów
Pawłow 45
27-225 Pawłów

Gminne centrum informacji –
internetowe usługi dla uczniów,
bezrobotnych i mieszkańców gminy

Kałków Godów 84 a
27-225 Pawłów

Instytucje opieki zdrowotnej i terapii uzależnień
Gminny Zakład Opieki
Opieka zdrowotna
Pawłów 56
Zdrowotnej
27-225 Pawłów
Powiatowy Zespół Opieki
Opieka medyczna podstawowa i
Ul. Radomska 70
Zdrowotnej w
specjalistyczna
27-200 Starachowice
Starachowicach
Poradnia PsychologicznoCelem Poradni jest udzielenie
ul. Mrozowskiego 9
Pedagogiczna w
dzieciom (w wieku od urodzenia) i
27-200 Starachowice
Starachowice
młodzieży (do ukończenia IV etapu
edukacji) szeroko rozumianej
pomocy psychologicznopedagogicznej związanej z
kształceniem i wychowaniem dzieci i
młodzieży.
Ośrodek Terapii
Pomoc w rozwiązywaniu problemów Pawłów 56
Uzależnienia od Alkoholu i
alkoholowych
27-225 Pawłów
Współuzależnienia
Ośrodki interwencji kryzysowej
Powiatowy Ośrodek
Pomaga w pokonywaniu kryzysów
Radomska 70
Interwencji Kryzysowej
oraz udziela wsparcia.
27-200 Starachowice
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5. Podsumowanie sytuacji społecznej w gminie
Aktualna sytuacja społeczna w gminie
W przeprowadzonej diagnozy sytuacji społecznej w gminie Pawłów, na podstawie
danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie, wynika że głównymi
przyczynami korzystania z pomocy społecznej są (dane za rok 2008):
- bezrobocie – 238 rodzin,
- ubóstwo – 149 rodzin,
- długotrwała lub ciężka choroba – 146 rodzin,
- niepełnosprawność – 95 rodzin.
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstw
domowego – 63 rodziny.
Z darmowych posiłków w szkołach w 2008 roku korzystało 573 dzieci z rodzin
ubogich.
Szanse na poprawę sytuacji społecznej
Wśród zagadnień wymagających działań naprawczych wymienić można:
- zwiększenie środków na pomoc społeczną w ramach zadań własnych,
- zwiększenie skuteczności działania pomocy społecznej – głównym założeniem jest
wyprowadzenie rodziny z tzw. grupy ryzyka i umożliwienie jej pełnego rozwoju,
- realizacja zadań szczegółowych mających poprawić sytuację grup społecznych
narażonych na wykluczenie (np. skierowanych do osób niepełnosprawnych,
chorych, bezdomnych),
- zintegrowanie, zaktywizowanie oraz edukacja społeczeństwa,
- podniesienie dostępności do usług bytowych, urzędowych, mieszkaniowych,
intelektualnych, zdrowotnych i kulturalnych dla mieszkańców gminy,
- dalszym kształceniu i doskonaleniu zawodowym kadry GOPS oraz przeszkalaniu
wolontariuszy do prac społecznych.
Poprawę standardu życia mieszkańców gminy Pawłów powinny przynieść również
zamierzenia inwestycyjne gminy z zakresie poprawy dostępności do opieki
medycznej, oświaty, kultury oraz sportu i rekreacji, a także doposażeniu
i zmodernizowaniu budynków użyteczności publicznej. Inwestycje te mogą być
przeprowadzone dzięki wykorzystaniu funduszy pomocowych z Unii Europejskiej.
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Część II
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
w gminie Pawłów

1. Podsumowanie sytuacji społecznej w gminie Pawłów
Analiza SWOT
Analiza strategiczna opierająca się na zidentyfikowaniu problemów w ramach
zespołów haseł obrazujących wszelkie aspekty charakteryzowanego zjawiska. Hasłami
tymi są: mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia rozwoju.
Dla opisu aktualnej sytuacji społecznej w Gminie Pawłów przeprowadzono
następującą analizę:
Mocne strony:
• Nowoczesna infrastruktura techniczna obejmująca znaczne obszary gminy
• Bliskość miasta powiatowego Starachowic
• Położenie gminy na terenach atrakcyjnych turystycznie (szlaki turystyki pieszej
i rowerowej)
• Aktywność władz samorządowych – stwarzanie sprzyjających warunków do
rozwoju społeczno-gospodarczego gminy
• Korzystna sytuacja demograficzna gminy
• Oświata: wykształcona kadra nauczycielska, dobry stan techniczny budynków
szkolnych, stosunkowo dobre wyposażenie placówek
• Dostępność podstawowej opieki medycznej na terenie całej gminy
• Współpraca GOPS z palcówkami oświatowymi, GKRPA, Parafiami, Policją,
ośrodkami kultury i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy
• Działające w gminie instytucje społeczne: GKRPA, Poradnia Uzależnień, Dom
Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz stowarzyszenia
• Zbiornik „Wióry”
• Sanktuarium Maryjne w Kałkowie-Godowie
• Dobre jakościowo gleby
Słabe strony:
• Trudności
materialne
mieszkańców
gminy
wynikające
z bezrobocia
• Duża liczba petentów opieki społecznej
• Niewystarczające środki finansowe na inwestycje
• Niepełna infrastruktura techniczna
• Istnienie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych
• Niewykorzystanie walorów gminy do jej rozwoju

głównie
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•
•
•
•
•

Wzrastające poczucie braku bezpieczeństwa
Brak oferty spędzania wolnego czasu dla młodzieży oraz osób starszych
Niedostatecznie rozwinięta struktura sportowo-rekreacyjna,
Znaczny problem nadużywania alkoholu przez mieszkańców gminy
Brak przygotowania do korzystania z funduszy unijnych

Zagrożenia:
• Utrzymywanie się bezrobocia oraz ukrytego bezrobocia w rolnictwie
• Narastanie zjawisk patologii społecznej
• Wzrastająca agresja wśród nieletnich i malejące zainteresowanie rodziców
sprawami dzieci
• Brak perspektyw dla młodzieży i związana z tym migracja ludzi młodych
i wykształconych
• Brak skutecznej promocji – lobbingu – na rzecz rozwoju gospodarczego
i społecznego gminy
Szanse:
• Możliwość korzystania z funduszy Unii Europejskiej
• Pozyskanie środków z Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych na
współfinansowanie zaplanowanych inwestycji
• Międzygminna promocja regionu w oparciu o tradycję, walory krajobrazowe
i kulturowe
• Zapewnienie młodzieży wykształcenia i szans dalszego rozwoju, dostosowanie
programów nauczania do zapotrzebowania w regionie
• Kontynuacja współpracy pomiędzy instytucjami społecznymi w gminie
• Likwidacja barier architektonicznych – ułatwienia dla niepełnosprawnych
• Tworzenie na terenie gminy punktów konsultacyjnych dla osób
z problemami alkoholowymi, niepełnosprawnych, zagrożonych przemocą
i innych
• Wzrost aktywności mieszkańców
• Rozwój organizacji działających w zakresie pomocy społecznej (fundacje,
organizacje pozarządowe) oraz rozwój wolontariatu
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Główne problemy społeczne w gminie Pawłów
Główne problemy w gminie Pawłów:
1 Integracja i aktywność
2 Aktywność zawodowa
3 Osoby potrzebujące
4 Edukacja
I. INTEGRACJI I AKTYWNOŚCI
PRZYCZYNA
- brak funduszy i wiedzy na
zakładanie i funkcjonowanie
takich miejsc (biurokracja)
- brak animatorów
- „fałszywy wstyd” przed
podejmowaniem inicjatywy
(bierność)

PROBLEM
Brak miejsc integracji
społecznej
Brak aktywności i integracji
społecznej

- bieda
- niski poziom kultury
rodzinnej
- duża odległość od
ośrodków kultury
- brak fachowców
(muzyków, plastyków),
którzy uwrażliwiają na
odbiór kultury

Utrudniony dostęp do kultury

- brak fachowców
- brak środków finansowych
- dwuzmianowe szkoły,
dojazd uczniów –
utrudniająca uczniom udział
w zajęciach

Niewystarczająca oferta
spędzania wolnego czasu w
sołectwach

SKUTKI
- apatia w społeczeństwie
- ludzie nie utożsamiają się
z własnym środowiskiem, nie
znają swych, lokalnych
problemów, nie organizują
się w rozwiązywaniu
problemów
- brak imprez
środowiskowych
- brak komunikacji
- patologie
- niski poziom kultury,
patriotyzmu, wrażliwości
artystycznej w
społeczeństwie
- „gubienie talentów”
- wpływ na decyzję o
wyborze drogi życiowej np.
szkoły (wybór szkoły
nieadekwatny do
możliwości)
- niski poziom kultury,
patriotyzmu, wrażliwości
artystycznej w
społeczeństwie
- „gubienie talentów”
- wpływ na decyzję o
wyborze drogi życiowej np.
szkoły (wybór szkoły
nieadekwatny do
możliwości)
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II. AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA
PRZYCZYNA
- strach
- bierność
- brak wykształcenia, potrzeby
doskonalenia i
przekwalifikowania
- kwalifikacje merytoryczne
- wiek
- niskie ceny skupu surowców
rolnych
- brak możliwości zatrudnienia
poza rolnictwem
- wyłudzanie „osłon”
socjalnych
- brak weryfikacji
- bierność,
- nawyki
- nieodpowiednie przepisy
prawne
- brak chęci
- brak wiedzy
- brak motywacji
- strach przed przepisami np.
podatkowymi,
ubezpieczeniowymi

PROBLEM
Brak aktywności osób 40+

SKUTKI
- bezrobocie
- wykluczenie społeczne

Brak perspektyw rozwoju
dla rolnictwa

- bezrobocie
- wykluczenie społeczne

Pasywność osób długotrwale
bezrobotnych

- bezrobocie
- wykluczenie społeczne
- kolejni bezrobotni poprzez
„dziedziczenie bezrobocia”

Brak wsparcia przy
zakładaniu i prowadzeniu
przedsiębiorstw (informacja,
edukacja)

- bezrobocie
- niskie wpływy z podatków
dla gminy
- rozwój „szarej strefy”
- wzrost liczny osób
korzystających z osłon
socjalnych
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III. „OSOBY POTRZEBUJĄCE”
PRZYCZYNA
- starzejące się społeczeństwo
- brak opiekunek
- brak informacji o możliwości
wsparcia rodzin
- brak środków finansowych na
wsparcie tych osób i ich rodzin
- brak zinstytucjonalizowanych
form wsparcia (w rodzinie)
- brak specjalistów
- brak sprzętu i bazy lokalowej,
profilaktyka i edukacja
- ucieczka od problemów
- brak środków finansowych na
zatrudnienie osób o
odpowiednich kwalifikacjach
- niechęć do leczenia się osób
uzależnionych
- niechęć do współpracy „mnie
ten problem nie dotyczy”
- poczucie bezradności,
- przyzwolenie społeczne
- brak specjalistycznej kadry
oraz środków finansowych

PROBLEM
Niewystarczające wsparcie
dla osób długotrwale
chorych, wymagających
opieki i pielęgnacji i ich
rodzin

SKUTKI
- narastająca frustracja
- stres, konflikty rodzinne
- izolacja osób starych
i chorych

Brak opieki
stomatologicznej dla dzieci

- próchnica
- wady zgryzu
- problemy zdrowotne
w przyszłości
- powiększająca się liczba
osób uzależnionych
- obniżanie się wieku osób
sięgających po alkohol
- alkohol = lek na
problemy

Brak wsparcia dla osób
uzależnionych (brak
prewencji i edukacji)

Brak specjalistycznej opieki
dla dzieci z dysfunkcjami

- brak umocowań prawnych
kadry
- niewystarczająca współpraca
pomiędzy instytucjami

Brak monitoringu rodzin
patologicznych

- dziedziczność postaw
- brak umocowań prawnych
- bierność
- niechęć do aktywizacji
zawodowej
- niechęć do zmian
- proporcje pomiędzy zasiłkami
a płacami

Roszczeniowa postawa osób
korzystających z pomocy
społecznej

- dysleksja
- dysgrafia
- kłopoty w szkole
- powiększająca się liczba
rodzin patologicznych
- przestępczość,
- alkoholizm
- narkomania
- poczucie bezkarności
- powiększająca się liczba
osób korzystających z
pomocy GOPS
- rozwój „szarej strefy”
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IV. EDUKACJA
PRZYCZYNA
- brak środków na opłacenie
fachowca

PROBLEM
Brak edukacji pozalekcyjnej
języków obcych

- baza lokalowa,
- niskie finansowanie

Brak przedszkoli

- brak środków finansowych

Niewystarczająca ilość zajęć
pozalekcyjnych –
sportowych i edukacyjnych

- słaba komunikacja
- opłaty za udział w
imprezach instytucjonalnych,
kulturotwórczych
- brak fachowców
- brak finansów

Utrudniony dostęp do
kultury dzieci i młodzieży

SKUTKI
- brak znajomości języków
obcych
- niepowodzenia na rynku
pracy
- nieprzystosowanie dzieci do
podejmowania obowiązków
szkolnych,
- brak samodzielności
- zagrożenia wynikające
z niewłaściwego spędzania
czasu wolnego
- gorsze szanse edukacyjne
i rozwojowe
- rozwój patologii
- rozwój wandalizmu
- zubożenie emocjonalne
i duchowe

2. Cele główne i pośrednie gminy w zakresie rozwiązywania problemów
społecznych
W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pawłów wizję
zdefiniowano w następujący sposób:
Gmina Pawłów prowadzi aktywną politykę społeczną opartą na: zagwarantowaniu
wysokiego poziomu życia mieszkańcom,
zminimalizowaniu zagrożeń patologiami społecznymi
oraz na świadczeniu kompleksowej pomocy wszystkim potrzebującym
Cele główne:
I Cel główny
Podniesienie poziomu życia mieszkańców gminy
II Cel główny
Zminimalizowanie zagrożeń patologiami społecznymi
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Cele pośrednie:
I Cel główny
Podniesienie poziomu życia mieszkańców gminy
1. Edukacja i rozwój zasobów ludzkich
2. Doskonalenie opieki medycznej
3. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
4. Kompleksowa pomoc społeczna
5. Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego

II Cel główny
Zminimalizowanie zagrożeń patologiami społecznymi
1. Zapobieganie występowania zjawisk patologicznych wśród społeczności gminy
2. Profilaktyka uzależnień
3. Profesjonalna pomoc terapeutyczna
4. Współpraca międzygminna (regionalna) w zakresie rozwiązywania problemów
społecznych
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Gmina Pawłów prowadzi aktywną politykę społeczną opartą na: zagwarantowaniu
wysokiego poziomu życia mieszkańcom,
zminimalizowaniu zagrożeń patologiami społecznymi
oraz na świadczeniu kompleksowej pomocy wszystkim potrzebującym

Cel I
Podniesienie
poziomu Ŝycia
mieszkańców gminy

Cel II
Zminimalizowanie
zagroŜeń patologiami
społecznymi

Cel 1.1.
Edukacja i rozwój
zasobów ludzkich

Cel 2.1.
Zapobieganie
występowania zjawisk
patologicznych wśród
społeczności gminy

Cel 1.2.
Doskonalenie
opieki medycznej

Cel 2.2.
Profilaktyka uzależnień

Cel 1.3.
Organizacja czasu
wolnego dla
dzieci i młodzieży

Cel 2.3.
Profesjonalna pomoc
terapeutyczna

Cel 1.4.
Kompleksowa pomoc
społeczna

Cel 2.4.
Współpraca międzygminna
(regionalna) w zakresie
rozwiązywania problemów
społecznych

Cel 1.5.
Integracja i aktywizacja
środowiska
lokalnego
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Opis celów:
I Cel główny
Podniesienie poziomu życia mieszkańców gminy
Zapewnienie mieszkańcom gminy wysokiego standardu życia uwarunkowane jest
realizacją zadań z różnych dziedzin. Są to zarówno zadania inwestycyjne –
realizowane głównie przez Urząd Gminy (m.in.: poprawa warunków lokalowych
i wyposażenia placówek użyteczności publicznej, zapewnienie dostępu do obiektów
sportowych i rekreacyjnych), jak i zadania organizacyjne do realizacji przez instytucje
społeczne działające na terenie gminy.
Cel ten zakłada poprawę standardu życia mieszkańców gminy Pawłów m.in. poprzez:
zapewnienie fachowej opieki medycznej, podjęcie działań wspierających edukację
i rozwój zasobów ludzkich, stworzenie odpowiednich warunków rozwoju sportu
i promocji zdrowego trybu życia, umożliwienie integracji osób niepełnosprawnych,
organizowanie czasu wolnego i wypoczynku mieszkańcom a także promowanie
i wspieranie lokalnej przedsiębiorczości.
Edukacja i rozwój zasobów ludzkich
Cel zakłada ogólny rozwój zasobów ludzkich, zwłaszcza dzieci i młodzieży, poprzez
podjęcie działań umożliwiających im lepszy dostęp do nauki, kultury, sportu oraz
stworzenie dobrych warunków do nauki (poprawa warunków lokalowych placówek
oświatowych, ich wyposażenia i zaplecza, bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych). Cel
ten zakłada także stworzenie odpowiednich warunków nauki i rozwoju dla dzieci
niepełnosprawnych czy choćby mających problemy w nauce, co pomoże w ich
integracji społecznej.
Działania te wpłyną na poziom wykształcenia i dalszą edukację młodzieży oraz
zwiększą szansę młodych ludzi na rynku pracy.
Dla osób dorosłych (rozpoczynających działalność gospodarczą, rolników,
bezrobotnych) konieczne jest prowadzenie szkoleń i kursów doszkalających,
zmieniających kwalifikacje, zdobywania nowych umiejętności. Działania te powinny
podnieść ich atrakcyjność na rynku pracy lub zachęcić do założenia własnej
działalności, aktywności, lepszego zorganizowania itp..
Doskonalenie opieki medycznej
Zagwarantowanie mieszkańcom gminy dostępu do profesjonalnej opieki medycznej
powinno podnieść kondycje społeczeństwa. Mieszkańcom gminy należy zapewnić
dostęp do fachowej opieki medycznej na szczeblu podstawowym i umożliwić
korzystanie z usług specjalistycznych (także na terenie gminy). Do zadań gminy
w tym obszarze należy głównie poprawa warunków lokalowych placówek służby
zdrowia (funkcjonalność budynku i dostosowanie go dla osób niepełnosprawnych)
oraz wyposażenia (możliwość przeprowadzania kompleksowych badań i zabiegów).
Ponadto Ośrodki Zdrowia powinny prowadzić program wczesnej interwencji oraz
programy profilaktyczne.

55

Aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pawłów
___________________________________________________________________________

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
Podjęcie działań zmierzających do organizacji czasu wolnego młodzieży powinno
pobudzić jej aktywność i chęć doskonalenia się, co korzystnie wpływa na rozwój
(zmniejszenie występowania patologii społecznych, poprawa kondycji fizycznej
i psychicznej). Do zadań z tego zakresu należy organizacja życia kulturalnego
(powstawanie świetlic wiejskich i klubów oraz ich nowoczesne wyposażenie,
wyposażenie bibliotek, organizacja imprez kulturalnych, festynów rodzinnych itp.)
oraz aktywnego wypoczynku (zapewnienie dostępu do obiektów rekreacyjnych
i sportowych, wytyczenie ścieżek turystyki pieszej i rowerowej, organizacja terenów
rekreacyjnych).
Kompleksowa pomoc społeczna
Cel ten zakłada prowadzenie dalszych działań pomocowych dla osób potrzebujących
oraz dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach zadań własnych
i zadań zleconych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela świadczeń
pieniężnych lub pomocy rzeczowej dla osób: ubogich, bezrobotnych, rodzin
wielodzietnych, ofiar przemocy itp. oraz monitoruje środowiska rodzinne w gminie.
Celem jest poprawienie ogólnej kondycji społecznej Gminy Pawłów poprzez
zasadnicze ograniczenie występowania patologii w środowisku rodzinnym,
a więc:
− pomoc osobom uzależnionym – przeciwdziałanie występowaniu zjawiska
alkoholizmu i narkomanii oraz zapobieganie ich skutkom,
− zagwarantowaniu bezpieczeństwa i pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych,
− zapobieganie zjawisku bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowaczych,
która może stać się przyczyną innych dysfunkcji.
Efektywna pomoc zakłada dostęp do poradnictwa, pomocy psychologicznej
i prawnej mieszkańcom gminy.
Kompleksowa pomoc społeczna powinna być oparta na współpracy wszystkich
instytucji i stowarzyszeń działających na terenie gminy oraz na stałym doskonaleniu
i kształceniu kadry placówek sfery społecznej.
Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego
Zasadniczym elementem polityki rozwoju społecznego gminy Pawłów jest wspieranie
działań mieszkańców we wszelkich formach mających przyczynić się do poprawy
życia społecznego w gminie. Może to być:
− wspomaganie stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i organizacji pożytku
publicznego działających na polu społecznym, np. na rzecz przeciwdziałania
uzależnieniom i innym dysfunkcjom społecznym, czy prowadzących
działalność na rzecz określonych grup społecznych czy mieszkańców
miejscowości,
− promowanie zespołów ludowych, kół gospodyń i innych towarzystw
kulturalnych w gminie,
− promowanie lokalnego folkloru (rękodzieło, muzyka, obrządki, itp.),
− dbałość o dziedzictwo historyczne i kulturowe regionu,
− pomoc w organizowaniu spotkań, konkursów, rozgrywek sportowych
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promujących np.: zdrowy tryb życia, rozwój kulturalny i intelektualny
mieszkańców,
− wspieranie inicjatyw mieszkańców (zrzeszenie mieszkańców nad realizacją
wspólnego zadania),
− kreowanie konieczności udzielania pomocy sąsiedzkiej skierowanej do osób
starszych, chorych, niepełnosprawnych, samotnych i innych potrzebujących,
− promowanie idei wolontariatu.
Działania te powinny w znacznej mierze przyczynić się do integracji środowiska
lokalnego oraz wzrostu aktywności mieszkańców.
II Cel główny
Zminimalizowanie zagrożeń patologiami społecznymi
Ważnym elementem realizacji celu jest ograniczenie zjawisk patologicznych
w środowisku domowym – alkoholizm, bezradność życiowa, przemoc
w rodzinie – poprzez m.in.: zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej,
prawnej, psychologicznej dla osób i rodzin z problemami społecznymi oraz
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.
Zapobieganie występowania zjawisk patologicznych wśród społeczności gminy
Prowadzenie akcji informacyjnych, edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania
patologiom społecznym jest ważnym elementem poprawy sytuacji społecznej w
gminie. W działaniach tych powinny współuczestniczyć: Urząd Gminy, GOPS,
Policja, szkoły, służba zdrowia, kościół oraz inne instytucje społeczne
i stowarzyszenia działające na terenie gminy.
Profilaktyka uzależnień
Działania na rzecz profilaktyki alkoholowej w gminie są już aktywnie prowadzone
(działanie GKRPA i Poradni Uzależnień, programy profilaktyczne w szkołach,
opracowany Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii). Zadania te należy
kontynuować. Cel zakłada kontynuację i udoskonalanie działań prewencyjnych
i profilaktycznych w kwestii uzależnień: zwiększenie dostępności terapii i rehabilitacji
dla osób uzależnionych i współuzależnionych (poprzez: prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii skierowanych do dzieci i młodzieży
w ramach zajęć szkolnych oraz do mieszkańców gminy, uświadamianie praw osobom
rodzin dysfunkcyjnych). Działania te powinny przynieść efekty w postaci zwiększenia
świadomości społecznej na temat uzależnień oraz poprawić kondycję osób i rodzin
mających takie problemy
Profesjonalna pomoc terapeutyczna
Cel ten ma zapewnić osobom mającym problemy społeczne dostęp do
specjalistycznego poradnictwa i pomocy. Funkcjonowanie Poradni Uzależnień –
oferującej pomoc m.in. osobom uzależnionym i ich rodzinom, udzielającej
psychologicznego wsparcia swoim klientom – jest pozytywnym działaniem na rzecz
przeciwdziałania patologiom społecznym. Pomoc ma na celu aktywizowanie osób,
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z różnego powodu, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez np.: wdrażanie
idei zatrudnienie socjalnego, tworzenie aktywnych form integracji społecznej (Klubów
Integracji Społecznej), działania edukacyjno-szkoleniowe. Osoby potrzebujące
wsparcia w powinny mieć możliwość uzyskania niezbędnych informacji oraz pomocy
w zorganizowaniu terapii, a zorganizowane wsparcie nie powinno ograniczać
aktywności i właściwej realizacji ról społecznych.
Współpraca międzygminna (regionalna) w zakresie rozwiązywania problemów
społecznych
Świadczenie profesjonalnej pomocy społecznej powinno się opierana nawiązaniu
współpracy na polu społecznym pomiędzy gminami regionu (np. powiatu).
Korzystanie nawzajem z własnych „zasobów” (tj. instytucji społecznych, np.: domów
opieki, placówek służby zdrowia i innych) i doświadczeń powinno ułatwić
świadczenie pomocy potrzebującym mieszkańcom. Efektem takiej współpracy byłoby
ułatwienie dostępu do specjalistycznego poradnictwa i pomocy dla osób z problemami
rodzinnymi, uzależnieniami, przemocą i innymi problemami społecznymi oraz
poprawienie dostępności usług terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych
i chorych. Dzięki współpracy i wymianie doświadczeń możliwym byłoby podniesienie
jakości pracy pracowników społecznych, wspólnego także wykorzystanie możliwości
wspólnego ubiegania się o środki z zewnątrz na infrastrukturę oraz programy
społeczne.

3. Kierunki działań na lata 2009-2015
Realizacja celów głównych „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
Gminy Pawłów” odbywać się będzie poprzez realizacje celów pośrednich
w poszczególnych latach. Działania realizowane w ramach Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych przedstawione są w harmonogramach na lata 2009-2015
i zostały podzielone na zadania inwestycyjne i organizacyjne.
Realizacja zadań inwestycyjnych uwarunkowana jest możliwościami finansowymi
budżetu gminy oraz otrzymaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych (w tym
środków z Unii Europejskiej). Dlatego też termin realizacji niektórych inwestycji
może zostać odłożony w czasie.
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I Cel główny
Podniesienie poziomu życia mieszkańców gminy
1. Edukacja i rozwój zasobów ludzkich
2. Doskonalenie opieki medycznej
3. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
4. Kompleksowa pomoc społeczna
5. Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego

Lp.

Zadania inwestycyjne:
Zadania

Harmonogram
realizacji

1.

Dostosowanie zaplecza kuchennego
oraz stołówki w Zespole Szkół w
Pawłowie do wymogów systemu
HACAP

2009-2012

2.

Przebudowa kotłowni C.O. w Szkole
Podstawowej w Radkowicach

2010-2011

Wskaźnik osiągnięcia
celu/minimum
realizacyjne
Dostosowanie
zaplecza kuchennego
i stołówki do
obowiązujących
wymogów
sanitarnych.
Umożliwienie
uczniom korzystania
z gorących posiłków
w szkole
Poprawa warunków
lokalowych – nakłady
180.000 zł: z czego
45.000 z budżetu
gminy, 135.000 ze
środków UE

Źródła

Partnerzy/koordynatorzy

Budżet gminy
Fundusze pomocowe
UE i inne

Dyrektorzy placówek
oświatowych
Instytucje i organizacje
społeczne

Budżet gminy
Fundusze pomocowe
UE i inne

Dyrektorzy placówek
oświatowych
Instytucje i organizacje
społeczne
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3.

Zorganizowanie przedszkola w
Pawłowie

2008-2011

4.

Remont sal lekcyjnych oraz ich
wyposażenie w Zespole Szkół w
Chybicach

2007-2011

5.

Dostosowanie budynków
użyteczności publicznej do potrzeb
osób niepełnosprawnych:
wybudowanie podjazdów w
Urzędzie Gminy w Pawłowie

2010

6.

Opracowanie i wdrożenie programu
promocji zdrowego stylu życia

Zadanie ciągłe

Uzupełnienie bazy
oświatowej na terenie
gminy
Zagwarantowanie
młodszym dzieciom
właściwej edukacji na
wczesnym etapie
życia
Poprawa warunków
lokalowych
Poprawa
bezpieczeństwa oraz
funkcjonalności
szkoły
Poprawa komfortu
nauczania
Dostosowanie
budynków
użyteczności
publicznej do potrzeb
osób
niepełnosprawnych
Propagowanie
zdrowego stylu życia:
aktywności fizycznej,
odpoczynku,
zdrowego żywienia
Prowadzenie
profilaktyki

Budżet gminy
Fundusze pomocowe
UE i inne

Instytucje i organizacje
społeczne

Budżet gminy
Fundusze pomocowe
UE i inne

Dyrektorzy placówek
oświatowych
Instytucje i organizacje
społeczne

Budżet gminy
PFRON
Fundusze pomocowe
UE i inne

Dyrektorzy placówek
zdrowotnych

Budżet gminy
NFZ
Fundusze pomocowe
UE i inne

Dyrektorzy ośrodków
Zdrowia
Instytucje i organizacje
społeczne
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7.

Działania na rzez podniesienia
standardów obsługi ludności w
zakresie ochrony zdrowia

Zadanie ciągłe

8.

Opracowanie i wdrożenie programu
zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i
młodzieży

Zadanie ciągłe

9.

Zorganizowanie terenów
rekreacyjnych w sołectwach

2009-2014

10.

Przeprowadzenie informatyzacji w
Gminnej Bibliotece Publicznej oraz
w jej filiach

Zrealizowane w 2008
roku, z przyczyn
technicznych w
dwóch filiach nie
podłączono internetu

Poprawa jakości
wyposażenia i stanu
technicznego
obiektów
Poprawa standardu
świadczonych usług
medycznych
Wzrost
wykwalifikowanej
kadry
Wykształcone
społeczeństwo
Organizacja wolnego
czasu dzieci i
młodzieży
Wyrównanie szans
rozwojowych
Realizacja zadania
uzależniona od
możliwości
finansowych gminy
Poprawa dostępności
do sportu i rekreacji
dla mieszkańców
gminy
Stworzenie
nowoczesnego
systemu
informatycznego w
bibliotekach

Budżety ośrodków
Zdrowia

Dyrektorzy Ośrodków
Zdrowia
Instytucje i organizacje
społeczne

Budżet gminy
Fundusze pomocowe
UE i inne

Dyrektorzy placówek
oświatowych
Instytucje i organizacje
społeczne

Budżet gminy
Fundusze pomocowe
UE i inne

Instytucje i organizacje
społeczne

Budżet gminy
Fundusze pomocowe
UE i inne

Instytucje i organizacje
społeczne
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11.

Doposażenie Gminnego Ośrodka
Kultury

2009 -2011- zadnie
rozpoczęte w 2006
roku
Zadanie ciągłe

12.

Kontynuacja działań z zakresu
pomocy społecznej dla osób
potrzebujących wsparcia

13.

Wdrażanie programów profilaktyki

Zadanie ciągłe

14.

Zakup i instalacja windy w Ośrodku
Zdrowia w Pawłowie

2009-2015

15.

Rozbudowa Zespołu Szkół w
Rzepinie wraz z przeprowadzeniem
koniecznych remontów i napraw

2009-2011

Doposażenie
GOKSiR w
nowoczesny sprzęt
Dalsze działania
pomocowe dla osób
potrzebujących
(ubogich i
bezrobotnych) oraz
dla osób zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
(niepełnosprawnych,
chorych itp
Zwiększenie kultury
prawnej
społeczeństwa
Poprawa
bezpieczeństwa w
gminie
Dostosowanie
budynków
użyteczności
publicznej do potrzeb
osób
niepełnosprawnych
Poprawa warunków
lokalowych szkoły
(dobudowanie 3 sal
lekcyjnych)
Poprawa
bezpieczeństwa oraz
funkcjonalności

Budżet gminy
Fundusze pomocowe
UE i inne
Budżet gminy

Instytucje i organizacje
społeczne

Budżet gminy
Budżety jednostek
podległych UG
Fundusze pomocowe
UE i inne

Dyrektorzy placówek
oświatowych
Instytucje i organizacje
społeczne

Budżet gminy
PFRON
Fundusze pomocowe
UE i inne

Dyrektorzy placówek
zdrowotnych

Budżet gminy
Fundusze pomocowe
UE i inne

Dyrektorzy placówek
oświatowych
Instytucje i organizacje
społeczne

Instytucje i organizacje
społeczne
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16.

Wymiana ogrzewania w filiach
Biblioteki Publicznej w
Radkowicach i Tarczku

2009-2012 – zadanie
rozpoczęte w 2008
roku

17.

Doposażenie placówek oświatowych
w potrzebny sprzęt i pomoce
dydaktyczne

Zadanie ciągłe

18

Rozbudowa Zespołu Szkół w
Chybicach wraz z budową parkingu
wewnętrznego.

2010-2012

szkoły
Poprawa komfortu
nauczania
Poprawa warunków
lokalowych

Poprawa poziomu
oraz komfortu
nauczania
Umożliwienie
uczniom korzystania
z nowoczesnych
pomocy naukowych
Poprawa warunków
lokalowych szkoły
(dobudowanie 6 sal
lekcyjnych oraz
dwóch sal
przedszkolnych )
Poprawa
bezpieczeństwa oraz
funkcjonalności
szkoły
Poprawa
bezpieczeństwa dla
dzieci dowożonych
Poprawa komfortu
nauczania

Budżet gminy
Fundusze pomocowe
UE i inne

Instytucje i organizacje
społeczne

Budżet gminy
Fundusze pomocowe
UE i inne

Dyrektorzy placówek
oświatowych
Instytucje i organizacje
społeczne

Budżet gminy
Fundusze pomocowe
UE i inne

Dyrektorzy placówek
oświatowych
Instytucje i organizacje
społeczne
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19.

Rozbudowa Zespołu Szkół w
Pawłów wraz z budową parkingu
wewnętrznego.

2011-2013

Poprawa warunków
lokalowych szkoły
(dobudowanie 6 sal
lekcyjnych oraz
dwóch sal
przedszkolnych)
Poprawa
bezpieczeństwa oraz
funkcjonalności
szkoły
Poprawa
bezpieczeństwa dla
dzieci dowożonych
Poprawa komfortu
nauczania

Budżet gminy
Fundusze pomocowe
UE i inne

Dyrektorzy placówek
oświatowych
Instytucje i organizacje
społeczne

20.

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół
w Szerzawach wraz z wymianą
dachu, budowa parkingu
wewnętrznego, budową zatoki dla
autobusów dowożących dzieci na
placu szkolnym oraz budowa boiska
szkolnego.

2011-2013

Poprawa warunków
lokalowych szkoły
(dobudowanie 3 sal
lekcyjnych oraz
dwóch sal
przedszkolnych,
wymian dachu,
budowa parkingu
wewnętrznego i
zatoki dla autobusów
oraz budowa boiska
szkolnego)
Poprawa
bezpieczeństwa oraz
funkcjonalności
szkoły

Budżet gminy
Fundusze pomocowe
UE i inne

Dyrektorzy placówek
oświatowych
Instytucje i organizacje
społeczne
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21.

Przebudowa łącznika sali
gimnastycznej z budynkiem
głównym w Szkole Podstawowej w
Radkowicach wraz z budową
parkingu wewnętrznego.

2010-2011

22.

Budowa budynku przedszkola
ogólnodostępnego z oddziałami
przedszkolnymi dla dzieci w wieku
od trzech lat

2012 – 2014

Poprawa
bezpieczeństwa dla
dzieci dowożonych
Poprawa komfortu
nauczania
Poprawa warunków
lokalowych szkoły
(dobudowanie 3 sal
lekcyjnych oraz
dwóch sal
przedszkolnych)
Poprawa
bezpieczeństwa oraz
funkcjonalności
szkoły
Poprawa
bezpieczeństwa dla
dzieci dowożonych
Poprawa komfortu
nauczania
Wyrównywanie szans
edukacyjnych dla
dzieci z ternu gminy,
umożliwienie
rozpoczęcia pracy dla
rodziców
opiekujących się
dziećmi.

Budżet gminy
Fundusze pomocowe
UE i inne

Dyrektorzy placówek
oświatowych
Instytucje i organizacje
społeczne

Budżet gminy
Fundusze pomocowe
UE i inne

Dyrektorzy placówek
oświatowych
Instytucje i organizacje
społeczne
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Lp.
1.

2.

Zadania organizacyjne:
Zadania
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
przekwalifikowanie (działalność
gospodarcza)
Kontynuacja działań z zakresu pomocy
społecznej dla osób potrzebujących
wsparcia

Harmonogram
realizacji
Zadanie
ciągłe

Wskaźnik osiągnięcia celu/minimum
realizacyjne
Zmniejszenie bezrobocia, również
ukrytego o 10 %

Źródła
środków
POKL
Budżet gminy

Partnerzy/
koordynatorzy
Instytucje i organizacje
społeczne

Zadanie
ciągłe

Dalsze działania pomocowe dla osób
potrzebujących (ubogich i
bezrobotnych) oraz dla osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym (niepełnosprawnych,
chorych, itp.)
Zwiększenie kultury prawnej
społeczeństwa
Poprawa bezpieczeństwa w gminie

Budżet gminy

Instytucje i organizacje
społeczne

Budżet gminy
Budżety
jednostek
podległych
UG
Fundusze
pomocowe
UE i inne
Budżet gminy
Fundusze
pomocowe
UE i inne
Budżet gminy
Fundusze
pomocowe
UE i inne

Dyrektorzy placówek
oświatowych
Instytucje i organizacje
społeczne

3.

Wdrażanie programów profilaktyki

Zadanie
ciągłe

4.

Opracowanie i wdrożenie systemu
wszechstronnego kształcenia młodzieży
(niwelowanie różnic edukacyjnych między
dziećmi i młodzieżą z różnych środowisk)
Prowadzenie poradnictwa zawodowego dla
uczniów szkół gimnazjalnych

Zadanie
ciągłe

5.

Zadanie
ciągłe

Wyrównanie szans rozwojowych
młodzieży
Stworzenie nowoczesnej bazy
oświatowej w gminie
Kształcenie młodzieży wg ich
preferencji oraz potrzeb na rynku
pracy

Dyrektorzy placówek
oświatowych
Instytucje i organizacje
społeczne
Dyrektorzy placówek
oświatowych
Instytucje i organizacje
społeczne
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6.

Działania na rzecz podniesienia
standardów obsługi ludności w zakresie
ochrony zdrowia

Zadanie
ciągłe

7.

Opracowanie i wdrożenie programu
promocji zdrowego stylu życia

Zadanie
ciągłe

8.

Opracowanie i wdrożenie programu
integracji osób niepełnosprawnych,
starszych i chorych

Zadanie
ciągłe

9.

Opracowanie i realizacja programów
profilaktycznych w szkołach

Zadanie
ciągłe

10

Opracowanie i wdrożenie programu zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży

Zadanie
ciągłe

Poprawa jakości wyposażenia i stanu
technicznego obiektów
Poprawa standardu świadczonych
usług medycznych
Wzrost wykwalifikowanej kadry
medycznej
Propagowanie zdrowego stylu życia:
aktywności fizycznej, odpoczynku,
zdrowego żywienia
Prowadzenie profilaktyki

Integracja osób niepełnosprawnych
Poprawa dostępu do placówek sfery
społecznej
Usuwanie barier architektonicznych
Zorganizowanie opieki domowej i
sąsiedzkiej dla osób
niepełnosprawnych, starszych i
chorych
Opracowanie skutecznych,
nowoczesnych i profesjonalnych
programów profilaktyki przeciw
uzależnieniom, agresji i innych
niekorzystnych zjawisk społecznych

Wykształcone społeczeństwo
Organizacja wolnego czasu dzieci i
młodzieży
Wyrównanie szans rozwojowych.

Budżety
Ośrodków
Zdrowia

Dyrektorzy Ośrodków
Zdrowia
Instytucje i organizacje
społeczne

Budżet
gminy
NFZ
Fundusze
pomocowe
UE i inne
Budżet
gminy
PFRON
Fundusze
pomocowe
UE i inne

Dyrektorzy Ośrodków
Zdrowia
Instytucje i organizacje
społeczne

Budżet
gminy
Budżet
GKRPA
Fundusze
pomocowe
UE i inne
Budżet
gminy
Fundusze
pomocowe
UE i inne

Dyrektorzy placówek
oświatowych
GKRPA
Instytucje i organizacje
społeczne

Instytucje i organizacje
społeczne

Dyrektorzy placówek
oświatowych
Instytucje i organizacje
społeczne
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11

Popieranie stowarzyszeń działających na
terenie gminy oraz promocja idei
wolontariatu

Zadanie
ciągłe

Zintegrowanie działań stowarzyszeń
i fundacji i innych organizacji w
kierunku poprawy warunków
socjalnych w gminie
Poprawa dostępu do informacji dla
zainteresowanej zdobywaniem
doświadczenia młodzieży
Zwiększenie aktywności młodzieży
Pomoc najbardziej potrzebującym

Działanie
organizacyjne

Urząd Gminy
Instytucje i organizacje
społeczne

12

Opracowanie i wdrożenie programu
podnoszenia kwalifikacji pracowników
pomocy społecznej

Zadanie
ciągłe

Podniesienie jakości usług oraz
skuteczniejsze działania
pracowników GOPS

Instytucje i organizacje
społeczne

13

Ułatwienie dostępu do kultury dzieci i
młodzieży

2009- 2013

14

Ułatwienie dostępu do kultury osób
chorych i starszych oraz
niepełnosprawnych
Objecie opieką przedszkolną dzieci w
wieku od 3 do 6 lat.

Zadanie
ciągłe

Zwiększenie uczestnictwa uczniów
szkół w imprezach organizowanych
przez instytucje kulturotwórcze
(kino, teatr, filharmonia, muzeum
itp.)
Zwiększenie uczestnictwa osób
starszych , niepełnosprawnych w
bieżącym życiu i kulturze.
Zagwarantowanie nauki
przedszkolnej zgodnie projektem
objęcia nauką szkolna dzieci od 6
roku życia

Budżet gminy
Budżet
GKRPA
Fundusze
pomocowe
UE i inne
Fundusze
pomocowe
UE i inne

Fundusze
pomocowe
UE i inne
Fundusze
pomocowe
UE i inne

Instytucje i organizacje
społeczne

15.

Zadanie
ciągłe

Dyrektorzy placówek
oświatowych.
Instytucje i organizacje
społeczne.

Dyrektorzy placówek
oświatowych.
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II Cel główny
Zminimalizowanie zagrożeń patologiami społecznymi
1. Zapobieganie występowania zjawisk patologicznych wśród społeczności gminy
2. Profilaktyka uzależnień
3. Profesjonalna pomoc terapeutyczna
4. Współpraca międzygminna (regionalna) w zakresie rozwiązywania problemów społecznych
Zadania organizacyjne
Lp. Zadania

Harmonogram
realizacji
Zadanie
ciągłe

1

Podejmowanie działań na rzecz osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym

1.

Wprowadzenie sprawnego systemu
zapobiegania kryzysom rodziny ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeb
dzieci i młodzieży oraz reagowania na
niekorzystne zjawiska społeczne

Zadanie
ciągłe

2.

Opracowanie i wdrożenie programu
pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin
patologicznych
Podnoszenie kompetencji zawodowych
nauczycieli i rodziców w zakresie
umiejętności wychowawczych

Zadanie
ciągłe

3.

Zadanie
ciągłe

Wskaźnik osiągnięcia celu/minimum
realizacyjne
Zmniejszenie się liczby osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym
Stworzenie komórek
odpowiedzialnych za monitorowanie
sytuacji np. w rodzinach
patologicznych
Ograniczenie zjawisk
patologicznych w środowisku
domowym
Wzrost bezpieczeństwa w rodzinach
Rozwój specjalistycznego
poradnictwa i terapii rodzinnej.
Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji
kadry społecznej do pracy z rodziną
Pomoc dzieciom z rodzin
dysfunkcyjnych (poprawa ich
kondycji fizycznej, psychicznej)
Podnoszenie kwalifikacji
nauczycieli, profesjonalne szkolenia
dla rodziców

Źródła
środków
Fundusze
pomocowe
UE inne
Budżet gminy
Budżet
GKRPA
Fundusze
pomocowe
UE i inne

Partnerzy/
koordynatorzy
Instytucje i organizacje
społeczne
GKRPA
Instytucje i organizacje
społeczne

Instytucje i organizacje
społeczne
Budżet gminy
Budżet
GKRPA

Dyrektorzy placówek
oświatowych
Instytucje i organizacje
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(komunikacja interpersonalna)

Udoskonalenie metod współpracy
nauczycieli z rodzicami
Identyfikacja potrzeb i problemów
związanych z uzależnieniem
Realizacja zadań zawartych w
Programie (finansowanie Poradni
Uzależnień, przeprowadzanie
szkoleń, edukacja społeczeństwa w
zakresie problemów uzależnień,
zakup pomocy dydaktycznych,
wsparcie dla dzieci z rodzin
patologicznych, kontrola punktów
sprzedaży alkoholu)
Realizacja zadań zawartych w
Programie (prowadzenie
monitoringu i profilaktyki, edukacji)

4.

Realizacja Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Zadanie
ciągłe

5.

Realizacja Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii

Zadanie
ciągłe

6.

Zapewnienie profesjonalnej pomocy
terapeutyczno-rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych

Zadanie
ciągłe

Pomoc dla osób uzależnionych
Zagwarantowanie dostępności usług
terapeutycznych i rehabilitacyjnych
lub informacji, pomocy i wsparcia w
leczeniu

7.

Opracowanie i wdrożenie programu
współpracy międzygminnej w kwestii
rozwiązywania problemów społecznych

Zadanie
ciągłe

Współpraca międzygminna w celu
przeciwdziałania niekorzystnym
zjawiskom społecznym oraz
sprawniejszego rozwiązywania
problemów mieszkańców

społeczne

Budżet gminy
Budżet
GKRPA
Fundusze
pomocowe
UE i inne

Instytucje i organizacje
społeczne

Budżet gminy
Budżet
GKRPA
Fundusze
pomocowe
UE i inne
Budżet gminy
Budżety
Ośrodków
Zdrowia
Budżet
GKRPA
Budżety gmin
Fundusze
pomocowe
UE i inne

Instytucje i organizacje
społeczne

Instytucje i organizacje
społeczne

Urzędy Gmin
Instytucje i organizacje
społeczne
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4. Wdrażanie, zarządzanie i monitoring realizacji strategii
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pawłów –
Aktualizacja” jest dokumentem otwartym, podatnym na zmiany wynikające
z prowadzonego monitoringu zjawisk społecznych.
„Strategia” zostanie przyjęta w formie uchwały Rady Gminy. Zmiany w Strategii
inicjowane będą przez Wójta Gminy Pawłów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
oraz grupy społeczno-gospodarcze uczestniczące w procesie wdrażania i realizacji
Strategii. Proponowane zmiany w Strategii będą również podlegały uchwaleniu przez
Radę Gminy.
Wszelkimi pracami nad Strategią będzie kierował Koordynator prac nad Strategią
- p. Marek Wojtas, na którego wniosek będzie zwoływany Zespół ds. realizacji
Strategii. Obowiązkiem zespołu jest uaktualnianie, monitoring i zarządzanie Strategią.
Przedstawiony w rozdz. 3 plan zadań do realizacji w ramach Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2009-2015 będzie corocznie uszczegółowiany
sporządzonym przez Zespół Monitorujący tzw. rocznym planem zadań. Zespół
Monitorujący będzie sporządzał wykaz zadań priorytetowych na dany rok
i przedstawiał swoje sugestie Wójtowi oraz Radzie Gminy wraz z raportem
monitoringu realizacji strategii. Raport oraz sugestie Zespołu będą brane pod uwaga w
sporządzaniu budżetu gminy na kolejny rok. Ostateczny roczny plan zadań do
realizacji w ramach Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
dla gminy Pawłów będzie ostatecznie opracowywany po ustaleniu budżetu gminy na
dany rok.
Proponowany system monitoringu prac nad Strategią zakłada:
- składanie przez Wójta Gminy – Zespół Zadaniowy – corocznych sprawozdań
z realizacji Strategii (na podstawie danych statystycznych i innych informacji
będących w posiadaniu: GOPS, instytucji i organizacji oraz grup
środowiskowych biorących udział w programach związanych z poszczególnymi
celami realizacji Strategii).
- sporządzanie bilansu potrzeb Gminy w zakresie pomocy społecznej oraz
weryfikacja działań i zadań na corocznych zebraniach Rady Gminy,
- sporządzanie rocznych sprawozdań oraz przekazywanie ich Wojewodzie.
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Schemat wdrażania i monitoringu realizacji zadań
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Zespół
zadaniowy

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
Urząd Gminy
Organizacja społeczne
Instytucje zewnętrzne

Wójt Gminy

Rada Gminy

Monitoring realizacji „Strategii” będzie odbywał się na podstawie poniższych
wskaźników:
1. liczba i specyfikacja programów profilaktycznych prowadzonych w szkołach
2. ilość zmodernizowanych obiektów sportowych przy placówkach oświatowych
3. liczba osób korzystających ze zmodernizowanych obiektów sportowych
4. ilość i zakres podejmowany działań w obszarze rozwoju zasobów ludzkich
5. liczba i zakres działań na rzecz organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży
6. liczba osób korzystających z zorganizowanych form czasu wolnego
7. liczba osób bezrobotnych w gminie
8. ilość nowo powstałych miejsc pracy
9. ilość osób korzystających z aktywnych form pomocy w PUP
10. liczba i zakres programów promujących zdrowy styl życia
11. liczba i zakres realizowanych programów profilaktycznych
12. liczba szkół objętych monitoringiem wizyjnym
13. liczba przeprowadzonych szkoleń dla kadry społecznej
14. liczba instytucji i stowarzyszeń zaangażowanych w sprawy doskonalenia
pomocy społecznej
15. liczba powstałych i specyfikacja nowo powstałych miejsc spędzania wolnego
czasu,
16. liczba zajęć pozaszkolnych, imprez sportowych, kulturalnych itp.
organizowanych dla dzieci i młodzieży
17. liczba stałych imprez w kalendarzu gminnym
18. liczba realizowanych projektów wsparcia dziecka i rodziny
19. liczba instytucji i stowarzyszeń zaangażowanych w sprawy pomocy dziecku
i rodzinie
20. liczba instytucji i stowarzyszeń zaangażowanych w sprawy społeczne w gminie
21. ilość zlikwidowanych barier architektonicznych i komunikacyjnych
w budynkach użyteczności publicznej
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22. liczba
dzieci
niepełnosprawnych
kształcących
się
w
szkołach
ogólnodostępnych, mających nauczanie indywidualne, uczęszczających do
szkół specjalnych
23. liczba stowarzyszeń i fundacji działających w gminie
Aktualizacja Strategii będzie odbywała się według poniższych wytycznych:
- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych minimum raz w roku
poddawana będzie przeglądowi,
- podczas przeglądu analizie poddany będzie proces realizacji celów: analiza
działania/zadania, harmonogram realizacji oraz osiąganych wskaźników,
- w przypadku zaistnienia nowych okoliczności powodujących konieczność zmian
w dokumencie, zapisy w strategii zostaną odpowiednio zaktualizowane
i przedstawione Radzie Gminy do zatwierdzenia.
Promocja Strategii oraz informowanie o sprawach społecznych odbywać się będzie
poprzez:
- media lokalne,
- własna stronę internetową gminy,
- organizowanie spotkań bezpośrednich ze środowiskami (sołectwami,
osobami reprezentującymi instytucje społeczne, lokalnymi liderami),
- opracowanie programu informacyjnego (ulotki, poradniki).

5. Potencjalne źródła finansowania
Podstawowymi źródłami środków, z których mogą korzystać samorządy dla realizacji
programów pomocy społecznej są:
− budżet państwa w realizacji zadań nałożonych ustawowo,
− środki wewnętrzne: budżety samorządów gminnych, powiatowych,
wojewódzkich,
− środki zewnętrzne, m.in.: Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Fundusz Pracy,
fundusze pomocowe Unii Europejskiej, Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich,
− środki stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych.
Fundusze i programy wspierające pomoc społeczną (przykładowe) w Załączniku nr 1.
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6. Wykaz materiałów źródłowych
Przy opracowywaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy
Pawłów skorzystano z następujących publikacji i dokumentów:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategia Rozwoju Kraju,
Narodowa Strategia Spójności,
Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski
Polska 2025 – Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata
2006 – 2010
Strategia Antynarkotykowa UE (2005-2012)
Krajowy plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 2007
Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy społecznej, D. Lalak,
T. Plich
Słownik socjologiczny
Polityka Społeczna. Biblioteka Pracownika Socjalnego, red. A. Rajkiewicz
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego
Roczniki Statystyczne Województwa Świętokrzyskiego
Strategia Rozwoju Powiatu Starachowickiego
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Pawłów – Aktualizacja, Pawłów 2007
Projekt Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pawłów, Pawłów 2007
Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawłowie z lat 2005-2008
Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
z roku 2007
Gminny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2008
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Załącznik 1
Fundusze i programy wspierające pomoc społeczną
•

•

•
•

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – jest najważniejszym instrumentem Unii Europejskiej
w zakresie przeciwdziałaniu bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. EFS wspiera działania
podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Środki Europejskiego Funduszu
Społecznego przeznacza się w Polsce na realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz
Inicjatywy Wspólnotowej EQUEL. Priorytety EFS realizowane są w ramach opięciu obszarów
wsparcia, które obejmują:
1. Aktywną politykę rynku pracy mającą na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu,
przeciwdziałanie zjawisku długotrwałego bezrobocia zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet,
ułatwianie ponownej integracji z rynkiem pracy długotrwale bezrobotnych, a także wspieranie
integracji zawodowej ludzi młodych oraz osób powracających na rynek pracy po okresie
nieobecności na nim;
2. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego mające na celu ograniczenie zjawiska
marginalizacji społecznej i przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do
wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia
zawodowego. Skierowane jest ono do osób, które ze względu na trudną sytuację życiową nie
potrafią samodzielnie odnaleźć się na rynku pracy, nie potrafią rozwiązać osobistych
i zawodowych problemów oraz korzystają długotrwale, w sposób bierny, ze świadczeń
pomocy społecznej;
3. Kształcenie ustawiczne mające na celu ułatwienie i polepszenie dostępu do rynku pracy oraz
integrację z rynkiem pracy, podwyższenie i utrzymanie potencjału zatrudnieniowego osób
oraz promowanie mobilności zawodowej, poprzez zwiększenie dostępu do szkoleń
zawodowych, edukacji oraz doradztwa;
4. Doskonalenie kadr gospodarki (promocja potencjału adaptacyjnego) oraz rozwój
przedsiębiorczości poprzez promocję wykwalifikowanej, przeszkolonej i zdolnej do adaptacji
w zmiennych warunkach pracy kadry pracowniczej, popieranie innowacyjności i potencjału
adaptacyjnego w zakresie organizacji pracy, rozwijanie przedsiębiorczości oraz warunków
sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i podwyższaniu kwalifikacji, rozwój potencjału
ludzkiego w sferze badań, nauki i technologii;
5. Zwiększenie dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy, włączenie z możliwością
rozwijania kariery zawodowej, zwiększeniem dostępu kobiet do nowych miejsc pracy,
pomocą w uruchamianiu działalności gospodarczej, a także działania zakładające
zmniejszenie dysproporcji, których podstawą jest dyskryminacja ze względu na płeć zarówno
w ramach pionowych, jak i poziomych struktur rynku pracy.
Fundusz pracy - państwowy fundusz celowy, który działa od 1 stycznia 1990 r., jego głównym
zadaniem jest promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa i łagodzenie skutków bezrobocia.
Głównym źródłem dochodów Funduszu Pracy są obowiązkowe składki opłacane przez
pracodawców za zatrudnionych pracowników i przez osoby prowadzące firmy oraz dotacje
z budżetu państwa i budżetu UE. Z środków Funduszu Pracy finansowane są między innymi
zasiłki dla bezrobotnych, stypendia za okres nauki, dodatki aktywizacyjne, świadczenia
integracyjne, programy przeciwdziałania bezrobociu, promocja i pomoc prawna zatrudnionym za
granicą oraz koszty wyposażenia i działalności klubów pracy.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – określa priorytety
i działania dotyczące wszystkich sfer rozwoju województwa, w tym także życia społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – jego celem głównym jest: wzrost zatrudnienia
i spójności społecznej poprzez:
- Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób
bezrobotnych i biernych zawodowo
- Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
- Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących
w gospodarce
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Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym
zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami
gospodarki opartej na wiedzy
- Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk
i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa
- Wzrost spójności terytorialnej.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - dotyczące kwestii społecznej: oś 3 Odnowa i rozwój
wsi i oś 4 Leader – uspołecznione podejście do rozwoju obszarów wiejskich.
Bank Rozwoju Rady Europy – udziela pożyczek na finansowanie projektów o znaczeniu
społecznym. Bank posiada specjalne fundusze, z których dotowane są stopy procentowe
kredytów udzielonych m.in. na:
- tworzenie nowych miejsc pracy w regionach upośledzonych (zwłaszcza w małych i średnich
przedsiębiorstwach),
- rozwój infrastruktury w sektorach: ochrony środowiska, szkolnictwa i służby zdrowia,
- wydatki związane z katastrofami i klęskami naturalnymi (usuwanie skutków powodzi
i budowa ochrony przeciwpowodziowej),
- pozostałe projekty: pomoc uchodźcom, budowę mieszkań dla rodzin o niskich dochodach,
renowację zamków z przeznaczeniem na hotele i centra kulturalne.
-

•
•

•

Program Integracji Społecznej (w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów
Wiejskich
Program Integracji Społecznej jest jednym z komponentów Poakcesyjnego Programu Wsparcia
Obszarów Wiejskich (PPWOW) realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Na
jego realizację przeznaczono 47,21 mln euro, w tym 40 mln euro na usługi społeczne w ramach
Programu Integracji Społecznej. Program jest realizowany na podstawie umowy pożyczki z Bankiem
Światowym. Do Programu zakwalifikowano 500 polskich gmin, w tym 42 z województwa
świętokrzyskiego. Gminy te zostały wybrane na podstawie wskaźników uwzględniających ich
położenie geograficzne, sytuację demograficzną oraz społeczno-gospodarczą.
Główne cele działań podjętych w ramach Programu Integracji Społecznej,to:
1. Budowa potencjału gmin wiejskich w zakresie strategicznego planowania i realizowania
polityki społecznej na poziomie lokalnym. Niezwykle istotny na poziomie formułowania
gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych lub aktualizowania już istniejącej
jest fakt, iż lokalne strategie powinny powstawać w wyniku dyskusji środowisk lokalnych,
z uwzględnieniem liderów lokalnych społeczności (m.in.: instytucje samorządowe, kościelne,
szkoły, ośrodki zdrowia, organizacje pozarządowe) oraz pozostałych mieszkańców gminy.
Program Integracji Społecznej, w zależności od potrzeb, będzie pomagać gminom
w tworzeniu lub uaktualnianiu istniejącego dokumentu.
2. Lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez budowanie sieci usługodawców. Program
ma stanowić istotne wsparcie dla gmin we wdrażaniu strategii rozwiązywania problemów
społecznych poprzez finansowanie projektów z nich wynikających. Każda gmina przygotuje
własny plan usług uwzględniający jej specyficzną sytuację. Finansowaniu z Programu
Integracji Społecznej podlegają następujące usługi:
Grupa I - Usługi dla osób starszych, np.:
- usługi opiekuńcze o różnym zakresie i charakterze – zależnie od indywidualnych
potrzeb, zaczynając od pomocy sąsiedzkiej, a kończąc na usługach profesjonalnie
przygotowanych opiekunek;
- środowiskowe formy opieki nad osobami starszymi;
- rozwój usług wspomagających (np.: transport, gastronomia, kształcenie
ustawiczne, wypożyczalnie sprzętu ułatwiającego samodzielne funkcjonowanie
czy pielęgnację);
- pomoc w okresowym wyręczaniu rodziny w sprawowaniu opieki nad osobą
starszą;
- działania wspierające w wykonywaniu drobnych prac remontowych;
- mieszkania chronione;
- wspieranie różnych form samopomocy;
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- rozwój lokalnych instytucjonalnych form opieki, itp.
Grupa II - Usługi dla dzieci i młodzieży, np.:
- rozwój sieci placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, świetlic
środowiskowych, ognisk wychowawczych, kół zainteresowań z szeroką ofertą
dającą możliwość rozwoju zainteresowań, promującą pożądane zachowania,
kształtującą właściwe postawy;
- tworzenie specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia
dziennego dla dzieci o szczególnych potrzebach;
- tworzenie Klubów młodzieżowych z ofertą adekwatną do potrzeb nastolatków;
- doradztwo i interwencja kryzysowa;
- organizacja wolontariatu młodzieży;
- wspieranie zastępczych form opieki rodzinnej dla dzieci z rodzin
dysfunkcjonalnych, itp.
Grupa III - Usługi dla rodzin, np.:
- doradztwo prawne, społeczne, edukacyjne i psychologiczne,
- opieka instytucjonalna dla dzieci w wieku szkolnym i młodszych,
- opieka dzienna w niepełnym wymiarze czasowym, mini przedszkola i żłobki,
- rozwiązywanie problemów rodzinnych oraz związanych z nadużywaniem alkoholu
i uzależnieniem od narkotyków,
- dodatkowe usługi dla osób niepełnosprawnych (fizycznie i intelektualnie),
włączając w to opiekę dzienną, opiekę w domu i usługi instytucjonalne (np.
rehabilitacja).
Usługi, nie mogą powielać już istniejących usług publicznych świadczonych przez instytucje
publiczne (w tym NFZ), chyba że są niewystarczające dla wybranych grup:
- asystent osoby niepełnosprawnej,
- transport umożliwiający udział w życiu społecznym i publicznym, itp.
Realizacja projektów finansowanych w ramach Programu Integracji Społecznej powinna także
stanowić istotny impuls do wzmocnienia i tworzenia lokalnych organizacji pozarządowych aktywnie
włączających się w proces integracji społecznej na terenie gmin. Stąd też powyższe usługi będą mogły
być świadczone zarówno przez lokalne organizacje pozarządowe (NGOs), jak też publicznych
i prywatnych usługodawców.
We wszystkich województwach objętych Programem rozpoczynają działania Konsultanci Regionalni
– przedstawiciele Programu w regionie, którzy pracując w ścisłej współpracy z Regionalnym
Ośrodkiem Polityki Społecznej będą odpowiadać za koordynację Programu Integracji Społecznej na
poziomie regionalnym.
Programy wspierające działania na rzecz osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem:
• Program „PIERWSZA PRACA” - podstawowym celem programu jest nie dopuszczenie do
tego, aby absolwenci szkół stawali się i pozostawali bezrobotnymi. Niezbędne jest zatem
zwiększenie szans absolwentów na uzyskanie pierwszego doświadczenia zawodowego. Intencją
programu jest pobudzenie aktywności lokalnej w projektowaniu przyszłości zawodowej,
uruchomienie mechanizmów rozwiązywania lokalnych problemów społecznych poprzez
angażowanie młodych osób do pracy w organizacjach pozarządowych w charakterze
wolontariuszy, sprzyjanie projektom wzmacniającym zdolność do samodzielnego poruszania się
po rynku pracy, do samokształcenia i kreatywności. Program obejmuje 5 segmentów: małe
i średnie przedsiębiorstwa, samozatrudnienie, kształcenie, wolontariat, informacja, poradnictwo
zawodowe i pośrednictwo pracy.
• Program „ABSOLWENT” – organizowany przez urzędy pracy program pomagający w starcie
zawodowym absolwentom szkół wyższych. Program wykorzystuje środki z Funduszu Pracy.
• Program „JUNIOR” – celem programu jest aktywizacja zawodowa młodych osób
niepełnosprawnych z wykorzystaniem środków z Funduszu Pracy i Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Program zakłada udział trenera pracy odpowiadającego za przygotowanie
osoby niepełnosprawnej do podjęcia pracy.
• Program „50 PLUS” – zakłada konieczność podwyższenia produktywności i konkurencyjności
osób zdolnych do pracy, podjęcia zdecydowanych działań w celu utrzymania i przywracania do
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zatrudnienia osób w wieku powyżej 50 lat. Przewiduje się, że realizacja celów programu
przyczyni się do zaktywizowania rocznie około 50-80 tys. osób bezrobotnych oraz pobierających
zasiłki i świadczenia przedemerytalne.
Do najpoważniejszych funduszy unijnych wspierających edukację należą:
• Program MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU ma na celu: promowanie aktywnych postaw
obywatelskich wśród młodzieży, rozwój solidarności i tolerancji oraz wzajemnego zrozumienia
wśród młodych ludzi z różnych krajów, podnoszenie jakości systemów wspierających działania
młodzieży, wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży.
Pozarządowe instytucje i fundacje wspierające działania w sferze polityki społecznej
Organizacje pozarządowe, zwane również „trzecim sektorem”, skupione wokół różnorodnych
problemów życia społecznego stanowią jeden z filarów współczesnych społeczeństw
demokratycznych. Niektóre organizacje mają charakter pojedynczych działań (lokalne), inne mają
bardziej rozbudowane struktury w postaci oddziałów terenowych.
Poniżej przedstawiono kilka najbardziej znanych organizacji działających w Polsce.
• Caritas - największa organizacja charytatywna związana Kościołem Katolickim (Caritas Polska
posiadająca strukturę diecezjalną) i realizująca swą pomoc w kraju i zagranicą. Do
najważniejszych obszarów zaangażowania Caritas należą problemy dotyczące:
kryzysu środowiska rodzinnego,
przeprowadzania leczenia i rehabilitacji, oraz leczenia uzależnień (narkomani),
problemów osób ubogich i bezdomnych, a także imigrantów i uchodźców,
pomocy dla ofiar klęsk żywiołowych,
pomocy dla osób starszych – stworzono tzn. Stacje opieki Caritas (placówki opieki
pielęgnacyjnej nad starszymi osobami chorymi i niepełnosprawnymi),
pomocy dla osób bezrobotnych – realizowano projekt “Aktywizacja personalna, zawodowa
i społeczna osób długotrwale bezrobotnych”. W ramach struktur Caritas diecezjalnych
powstają tzw. BAB-y, czyli Biura Aktywizacji Bezrobotnych. Biuro takie działa również
w diecezji kieleckiej.
Działalność Caritas Polska jest prowadzona programowo i profesjonalnie, natomiast
poszczególne parafie kościelne prowadzą akcję organizujące pomoc dla swoich parafian
okazjonalnie.
• MONAR – stowarzyszenie (założone przez Marka Kotańskiego), które od 1981 roku prowadzi
szereg działań profilaktycznych propagujących życie bez narkotyków, promocję zdrowia
(przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa HIV i innych chorób zakaźnych)
i przeciwdziałanie kryminalizacji. MONAR prowadzi prace środowiskowe, Świetlice
Socjoterapeutyczne, programy edukacyjne i alternatywne. Główne obszary działalności Monaru:
- programy dla osób aktywnie zażywających narkotyki, ukierunkowane na poprawę ich
sytuacji zdrowotnej i socjalnej oraz programy redukcji szkód spowodowanych używaniem
narkotyków. MONAR oferuje osobom z problemem narkotykowym pomoc specjalistyczną w
zakresie: konsultacji, poradnictwa, terapii indywidualnej i grupowej oraz detoksykację,
pomoc ambulatoryjną oraz stacjonarną terapię i rehabilitację dla osób uzależnionych.
- pomoc dla osób bezdomnych, samotnych, chorych terminalnie. „Ruch Wychodzenia
z Bezdomności MARKOT” – założony został w ramach Stowarzyszenia MONAR w roku
1993 i adresowany jest do ludzi bezdomnych, samotnych, skrzywdzonych społecznie, ofiar
przemocy domowej i niepełnosprawnych społecznie.
- pomoc dla osób opuszczających zakłady karne, żyjących na marginesie życia –
wykluczonych społecznie. MONAR we współpracy z Centralnym Zarządem Służb
Więziennych prowadzi programy w placówkach penitencjarnych oraz oferuje pomoc
terapeutyczną osobom opuszczającym zakłady karne.
• Fundacja dla Polski – jej zadaniem jest działanie na rzecz rozwoju polskich organizacji
pozarządowych. Fundacja wspiera nowatorskie projekty w dziedzinie pomocy społecznej,
oświaty, kultury i rozwoju lokalnego.
W ramach Fundacji dla Polski działają m.in.:
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- Program Rozwoju Regionalnego i Lokalnego – wspiera rozwój produkcji i sprzedaży
produktów regionalnych, co wzmacnia lokalne rynki pracy oraz rozwój regionów.
- Fundusz im. A. Bączkowskiego – propaguje idee służby publicznej, ze szczególnym
uwzględnieniem dialogu społecznego i reform w sferze polityki społecznej.
- Fundusz im. M. Baczko i P. Zakrzewskiego – wspiera rozwój młodych architektów
i inżynierów budowlanych zainteresowanych proekologicznymi i energooszczędnymi
rozwiązaniami w dziedzinie budownictwa społeczno-publicznego, renowacji starego
budownictwa i jego adaptacji na cele społeczne.
- Polsko-Francuski Fundusz Współpracy – współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego
(podstawowego
i
ustawicznego),
na
zasadach
partnerskiej
współdziałania
z przedsiębiorstwami oraz z samorządami obu krajów.
- Fundusz na Rzecz Dzieci z Wadami Serca - celem jest pomoc dzieciom z wadami serca
poprzez: wsparcie dla rodziców uczestniczących we wszystkich etapach leczenia,
umożliwienie dzieciom kontaktu z innymi dziećmi z wadami serca oraz informowanie
o możliwościach wykrywania i leczenia skomplikowanych wad serca w Polsce.
Polska Akcja Humanitarna – współpracuje z organizacjami pozarządowymi i agendami ONZ
przy realizacji swoich zadań statutowych, zarówno w Polsce jak i za granicą. Akcja pomaga
głównie uchodźcom. W Polsce najbardziej znany jest program dożywiania dzieci w szkołach
i świetlicach – Pajacyk (prowadzony od 1998 roku). Fundacja stara się poprawić sytuację bytową
dzieci, ich warunki życia i nauki. Pomoc polega na finansowaniu obiadów dla dzieci, które nie są
objęte pomocą gmin.
Fundacja im. Stefana Batorego – udziela wsparcia finansowego w ramach wyznaczonych
programów na realizacje projektów z dziedzin: nauka, społeczeństwo obywatelskie, medycyna,
zdrowie, środowisko, kultura i organizacje pozarządowe.
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży - przyznaje dotacje na programy prewencyjno-rozwojowe
dla dzieci i młodzieży.
Fundacja J&S Pro Bono Poloniae – wspiera inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje
pozarządowe, dofinansowuje programy na rzecz poprawy sytuacji w lokalnych społecznościach,
np.: program dla dzieci i młodzieży, program stypendialny, program dla kultury.
Fundacja Brata Alberta – zajmuje się opieką nad ludźmi chorymi, starszymi, ubogimi oraz
znajdującymi się na marginesie życia. Fundacja oferuje schronienie, posiłek, opiekę lekarską.
„Porozumienie Bez Barier” – pomaga łamać stereotypy oraz bariery utrudniające osobom
z upośledzeniem fizycznym i psychicznym życie w społeczeństwie.
Fundacje pomagające w ratowaniu zdrowia i życia dzieci to m.in.: Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy, Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej, Fundacja TVN „nie jesteś sam”, Fundacja Polsat.
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