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STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

WSTĘP 

Wejście Polski do Unii Europejskiej oraz integrowanie polskiego systemu pomocy 

społecznej z systemami unijnymi doprowadziło do tego, Ŝe system krajowy został 

przeorganizowany a przed władzami samorządowymi powstały nowe zadania z zakresu 

polityki społecznej. 

Od maja 2004 roku Polska musi respektować generalne dyrektywy Unii Europejskiej. 

Podstawowe, zapisane w nich kierunki działań w zakresie polityki społecznej, moŜna ująć 

następująco: 

− przeciwdziałanie marginalizacji, wykluczeniu jednostek, grup społecznych, całych 

społeczności 

− wzmacnianie postaw społecznych w celu uruchamiania mechanizmów tworzenia 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Rozpoczęcie działania w wyznaczonych kierunkach moŜliwe jest dzięki: 

− zdefiniowaniu własnych problemów 

− wypracowaniu strategii i programów zmian 

− zorganizowaniu się w celu wdroŜenia zmian społecznych. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy RozdraŜew 2008 – 2013 

jest dokumentem, który wskazując na kluczowe trudności społeczne, – z jakimi borykają się 

mieszkańcy gminy – wytycza działania na rzecz niwelowania zjawisk społecznie 

niepoŜądanych, a takŜe sposoby tworzenia mechanizmów wzmacniających efektywność 

dokonywanych zmian. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest zgodna z podstawowymi 

zasadami Ŝycia społecznego, w szczególności zaś z zasadą pomocniczości, partycypacji 

społecznej i współodpowiedzialności. Wszelkie przedsięwzięcia podejmowane zarówno 

w okresie tworzenia Strategii, jak i jej stosowania moŜliwe są dzięki współdziałaniu 

aktywnych podmiotów sceny publicznej. Działania te skierowane są głównie 

ku środowiskom, które pozostają na marginesie Ŝycia społecznego, wykluczonych społecznie, 

lub zagroŜonych tym zjawiskiem. Dzięki świadomości, Ŝe marginalizacja naleŜy 

do naturalnych procesów społecznych i jej dynamiczny wzrost jest nieodłącznym atrybutem 

przemian społecznych, przeciwdziałanie jej urosło do istotnych zadań europejskiej polityki 

społecznej i znalazło swoje odzwierciedlenie w projekcie strategii polityki społecznej 

na poziomie całego kraju 
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy RozdraŜew 2009 – 2013 

jest długookresowym dokumentem planistycznym. Samorząd gminny został zobligowany do 

jej opracowania na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. 

Nr 115, poz. 728, ze zm.). Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 tejŜe ustawy do zadań gminy naleŜy 

opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka. 

Niniejszy dokument został opracowany przy współpracy przedstawicieli Poznańskiego 

Regionalnego Ośrodka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Kontakt Konsulting 

z siedzibą w Zielonej Górze, przy wykorzystaniu własnych analiz i materiałów 

sprawozdawczych z przeprowadzonych warsztatów diagnozujących sytuację w gminie, 

a takŜe materiałów przygotowanych przez komórki organizacyjne i jednostki administracji 

samorządowej gminy RozdraŜew. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych została zbudowana wokół czterech 

obszarów strategicznych, określonych po zdiagnozowaniu problemów społecznych gminy 

RozdraŜew: 

� Edukacja publiczna. 

� Pomoc społeczna i jakość Ŝycia. 

� Rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii. 

� Dobra opieka medyczna i socjalna. 

Dokument Strategii obejmuje swoim zakresem stosunkowo długi okres czasu. 

Konieczne będzie, więc stałe monitorowanie i ewaluowanie realizacji zadań. Działania te 

będą pomocne, jeśli zmieniające się uwarunkowania i potrzeby społeczne wykaŜą 

konieczność ewentualnego przeformułowaniu celów i zadań przewidzianych do wykonania w 

kolejnych etapach realizacji Strategii. Jest to niezwykle waŜne z punktu widzenia 

efektywności Strategii. 
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WPROWADZENIE  
 

I.  ZAŁOśENIA DO STRATEGII ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  

NaleŜy pamiętać, Ŝe niniejsza Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

nie jest jedyny dokument w obszarze polityki społecznej, którego skutki będą odczuwali 

mieszkańcy Gminy RozdraŜew. Dokumenty programowe powstałe na poziomie Unii 

Europejskiej, kraju, województwa czy powiatu umoŜliwiły takie programowanie działań 

na poziomie lokalnym, które nie powiela pewnych działań, ale własnymi propozycjami 

programowymi wpisuje się w juŜ funkcjonującą rzeczywistość formalnoprawną. 

Ze względu na swój dalekosięŜny charakter strategia budowana na poziomie lokalnym 

musi ponadto uwzględniać i brać pod uwagę przesłanki zawarte w dokumentach 

strategicznych podmiotów, z którymi gmina współpracuje na zasadzie partnerstwa. 

1.1.Zagraniczne i krajowe uwarunkowania strategiczne 

Strategia Lizbońska. Głównym celem dokumentu, przyjętym przez kraje 

członkowskie Unii Europejskiej w marcu 2000 roku, jest stworzenie do roku 2010, 

na terytorium Europy, najbardziej dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki na świecie, która 

będzie zdolna do systematycznego wzrostu gospodarczego, a w warunkach spójności 

społecznej będzie zapewniała większą liczbę miejsc pracy. Z punktu widzenia tematyki 

społecznej, najistotniejszym jest postulat spójności społecznej, czyli kształtowania nowego, 

aktywnego państwa socjalnego. 

W ramach załoŜonych celów znajdują się następujące działania o charakterze 

społecznym: 

1. Stworzenie sprzyjających warunków, umoŜliwiających powstanie i rozwój firm 

innowacyjnych, stymulowanie przedsiębiorczości; 

2. Rozwój aktywnej polityki zatrudnienia; 

3. Inwestowanie w zasoby ludzkie; 

4. Zabezpieczenie społeczne i promowanie integracji społecznej; 

5. Poprawa, jakości zatrudnienia. 

Narodowa Strategia Spójności 2007- 2013 (Narodowe Strategiczne Ramy 

Odniesienia 2007-2013). Zgodnie z rozporządzeniem Rady Europejskiej ustanawiającym 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności Rada Europejska na poziomie Wspólnoty 
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przygotowała strategiczne wytyczne w sprawie spójności gospodarczej, społecznej 

i terytorialnej, określające ramy interwencji funduszy, z uwzględnieniem innych polityk 

Wspólnoty. Projekt tego dokumentu Komisja Europejska opublikowała w dniu 5 lipca 2005 r. 

pod nazwą „Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne 

Wytyczne Wspólnoty 2007-2013” (SWW). Dla kaŜdego z celów funduszy wytyczne 

te realizują priorytety Wspólnoty, w szczególności promowanie harmonijnego, 

zrównowaŜonego i trwałego rozwoju Wspólnoty. Wytyczne te są określane z uwzględnieniem 

zintegrowanych wytycznych w zakresie polityki gospodarczej oraz zatrudnienia – 

Zintegrowany Pakiet Wytycznych w sprawie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na lata 

2005-2008 (ZPW). 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia stanowią podstawę do programowania 

interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego 

Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności (FS). Ponadto dokument ten 

wspierając wzrost gospodarczy i zatrudnienie określa działania o charakterze rozwojowym, 

jakie Rząd polski zamierza podjąć w latach 2007-2013 w zakresie promowania trwałego 

wzrostu gospodarczego, wzrostu konkurencyjności oraz wzrostu zatrudnienia. 

Najistotniejszym z punktu widzenia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy RozdraŜew jest to, Ŝe NSRO słuŜą równieŜ zapewnieniu skutecznej 

pomocy na rzecz regionów i grup społecznie zmarginalizowanych oraz pomocy 

w restrukturyzacji sektorów i regionów problemowych. 

Zakładanym efektem strategii proponowanej w NSRO jest znaczące podniesienie, 

jakości Ŝycia mieszkańców Polski i zbliŜenie poziomu rozwoju do obecnie najbiedniejszych 

starych państw członkowskich, a w dłuŜszej perspektywie poziomu zbliŜonego do średniej 

europejskiej. 

W odpowiedzi na wyzwania Strategii Lizbońskiej i celów Zintegrowanego Pakietu 

Wytycznych, których instrumentem realizacji na gruncie krajowym jest Krajowy Program 

Reform, przeprowadzono analizę, która wskazała róŜnice w poziomie rozwoju społeczno-

ekonomicznym kraju oraz poszczególnych jego regionów, w stosunku do innych krajów UE, 

oraz doprowadziła do sformułowania celu strategicznego Narodowych Strategicznych Ram 

Odniesienia na lata 2007-2013. Zakłada on tworzenie warunków dla wzrostu 

konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost 

zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów 

szczegółowych NSRO. NaleŜą do nich m.in.: 
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1. Poprawa, jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa 

mechanizmów partnerstwa; 

2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej; 

3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 

znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski; 

4. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych 

na obszarach wiejskich. 

Narodowa Strategia Integracji Społecznej. Jest to dokument, który został 

opracowany, aby umoŜliwi ć państwu polskiemu realizację drugiego z celów załoŜonych 

w Strategii Lizbońskiej UE. Cel ten kładzie nacisk na modernizację europejskiego modelu 

socjalnego, inwestowanie w ludzi i zwalczanie wykluczenia społecznego. 

Doprecyzowanie załoŜeń Strategii Lizbońskiej, w dokumencie, jakim jest Strategia Integracji 

Społecznej, zawiera się w następujących, zaplanowanych działaniach: 

1. Zapewnienie wszystkim dostępu do pracy, zasobów, dóbr i usług; 

2. Zapobieganie ryzyku wykluczenia społecznego; 

3. Pomoc najbardziej naraŜonym na wykluczenie społeczne; 

4. Mobilizacje wszystkich podmiotów ze sfery polityki, gospodarki i Ŝycia społecznego. 

Cele polityki integracji społecznej w Polsce wynikają przede wszystkim z priorytetów 

określonych w przyjętej w czerwcu 2004 r. Narodowej Strategii Integracji Społecznej. 

Wynikają równieŜ z załoŜeń w zakresie zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego 

przyjętych w grudniu 2000 r. przez Radę Europejską w Nicei. Polska w pełni zaakceptowała 

ich zasadność, co zostało oficjalnie potwierdzone poprzez przyjęcie w grudniu 2003 r. 

Wspólnego Memorandum Polski i Unii Europejskiej o Integracji Społecznej (Joint Inclusion 

Memorandum). 

Polskie priorytety Narodowej Strategii Integracji Społecznej, stworzone z perspektywą 

ich realizacji do 2010 roku, wpisują się nie tylko we Wspólne Memorandum i Krajowy Plan 

Działania na rzecz Integracji Społecznej, (czyli dokumenty będące elementami realizacji 

Strategii Lizbońskiej), ale równieŜ w podstawowe załoŜenia Zrewidowanej Strategii 

Spójności Społecznej Rady Europy, której inauguracja odbyła się w lipcu 2004 r. 

w Warszawie. Jednym z tych załoŜeń jest budowanie integracji i spójności społecznej 

w oparciu o prawa człowieka, a zwłaszcza te prawa, które zostały zawarte w Zrewidowanej 

Europejskiej Karcie Społecznej. 

Priorytety zawarte w Narodowej Strategii Integracji Społecznej: 

1. W zakresie realizacji prawa do edukacji: 
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− wzrost uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym; 

− poprawa jakości kształcenia na poziomie gimnazjalnym i średnim; 

− upowszechnienie kształcenia na poziomie wyŜszym i jego lepsze; 

− dostosowanie do potrzeb rynku pracy; 

− rekompensowanie deficytów rozwoju intelektualnego i sprawnościowego dzieci; 

− upowszechnienie kształcenia ustawicznego. 

2. W zakresie realizacji prawa do zabezpieczenia socjalnego: 

− radykalne ograniczenie ubóstwa skrajnego, którego poziom jest obecnie 

nieakceptowany i wymaga podjęcia zdecydowanych działań; 

− ograniczenie tendencji wzrostowych rozwarstwienia dochodowego tak, aby róŜnice 

te nie odbiegały od przeciętnego poziomu w krajach UE. 

3. W zakresie realizacji prawa do pracy: 

− ograniczenie bezrobocia długookresowego; 

− zmniejszenie bezrobocia młodzieŜy; 

− zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród niepełnosprawnych; 

− zwiększanie liczby uczestników aktywnej polityki rynku pracy. 

Priorytety dotyczące prawa do pracy są szczególnie istotne z punktu widzenia Strategii 

Przeciwdziałania Problemom Społecznym, bezrobocie wiąŜe się bowiem z takimi przejawami 

jak np. ubóstwo i prowadzi do wykluczenia społecznego. 

4. W zakresie realizacji prawa do ochrony zdrowia: 

− wydłuŜenie przeciętnego trwania Ŝycia w sprawności; 

− upowszechnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 

− zwiększenie zakresu objęcia kobiet i dzieci programami zdrowia publicznego. 

5. W zakresie realizacji innych praw społecznych: 

− zwiększenie dostępu do lokali (mieszkań) dla grup najbardziej zagroŜonych 

bezdomnością; 

− zapewnienie lepszego dostępu do pracowników socjalnych; 

− rozwinięcie pomocy środowiskowej i zwiększenie liczby osób objętych jej usługami; 

− zwiększenie zaangaŜowania obywateli w działalność społeczną; 

− realizacja Narodowej Strategii Integracji Społecznej przez samorządy terytorialne; 

− zwiększenie dostępu do informacji obywatelskiej i poradnictwa. 
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Krajowy Plan Działania Na Rzecz Integracji Społecznej. Jest to program poprawy 

dostępu do praw społecznych i zwiększania poziomu ich realizacji jak równieŜ zasadniczy 

instrument osiągania integracji społecznej w europejskim modelu społecznym. 

Prawa społeczne wymagają poniesienia określonych kosztów, tak samo jak wszystkie 

inne kategorie praw człowieka zawarte w prawie międzynarodowym i krajowym. Chcąc 

przerwać jednak od lat trwające tendencje pogarszania się ich realizacji, co wiąŜe się 

ze zmniejszaniem poziomu integracji społecznej oraz zwiększaniem skali i zasięgu procesów 

wykluczenia społecznego, naleŜy na trwałe zapewnić zasoby finansowe, kadrowe, lokalowe, 

rzeczowe i inne instytucjom odpowiedzialnym za realizację tych praw. 

Krajowy Plan Działania uwzględnia priorytety, których realizacja jest szczególnie 

pilna. Wynikają one z analizy sytuacji ekonomiczno-społecznej ilustrującej podstawowe 

przyczyny ubóstwa i zagroŜenia wykluczeniem społecznym. Do najwaŜniejszych naleŜą: 

− działania edukacyjne, socjalne i zdrowotne zapobiegające wykluczeniu 

oraz wspierające grupy zagroŜone; 

− budowa systemu bezpieczeństwa socjalnego oraz przeciwdziałanie ubóstwu 

i wykluczeniu społecznemu; 

− realizacja prawa do pracy dla kaŜdego, w tym szczególnie dla grup 

defaworyzowanych na rynku pracy poprzez odpowiednią politykę makroekonomiczną 

i politykę zatrudnienia; 

− rozwój systemu instytucjonalnego, z jasnym podziałem odpowiedzialności instytucji 

rządowych i samorządowych, który otworzy przestrzeń dla aktywności obywatelskiej 

i upodmiotowienia osób korzystających z usług społecznych, świadczonych zarówno 

przez państwo, jak i przez organizacje pozarządowe. 

Na poziomie operacyjnym waŜne jest, Ŝe polska polityka integracji społecznej musi 

być realizowana we współpracy z szeroko rozumianymi partnerami społecznymi. Szczególnie 

chodzi tu o związki zawodowe i związki pracodawców, organizacje pozarządowe, samorządy 

lokalne oraz odpowiednie charytatywne instytucje kościołów i związków wyznaniowych. 

NiezaleŜnie od osiągniętego poziomu zamoŜności oraz stanu koniunktury gospodarczej 

państwo nie jest w stanie zrealizować celów tej polityki bez partnerstwa z innymi 

instytucjami. Dlatego na najbliŜsze dwa lata ustalono następujące priorytety: 

− zaangaŜowanie obywateli w działalność społeczną, głównie poprzez zwiększenie 

ich uczestnictwa w działalności organizacji pozarządowych i innych formach pracy 

społecznej oraz samopomocy; 
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− wzrost liczby samorządów, które z pełną wraŜliwością i zaangaŜowaniem podejmą 

się tworzenia lokalnych strategii przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu 

społecznemu, a następnie zrealizują ich załoŜenia. 

Program Polityki Prorodzinnej Państwa na lata 2000 – 2010, który został przyjęty 

3 listopada 1999 roku przez Rade Ministrów. Program ten podkreśla konieczność stwarzania 

szans dzieciom i młodzieŜy oraz zapobiegania marginalizacji rodzin m.in. poprzez: 

− poprawę kondycji finansowej rodzin, poprzez zwiększenie ich własnej aktywności 

oraz udzielanie materialnego wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji; 

− poprawę warunków mieszkaniowych; 

− wychowanie młodego pokolenia – pomoc rodzinie, zwiększenie wychowawczej roli 

szkoły, zwiększenie dostępności młodzieŜy do szkół średnich i wyŜszych, 

przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieŜy; 

− poprawę stanu zdrowia rodzin z uwzględnieniem edukacji ekologicznej, zdrowotnej 

i promocji zdrowia; 

− pomoc rodzinom z osobami niepełnosprawnymi, działanie na rzecz usuwania barier 

architektonicznych i urbanistycznych, pomoc finansowa, stworzenie warunków 

do udziału osób niepełnosprawnych w Ŝyciu społecznym; 

− opiekę nad dzieckiem, w tym formy opieki pozarodzinne, jak świetlice, kluby, 

rozwijanie form rodzinnej opieki zastępczej; 

− pomoc rodzinom zagroŜonym dysfunkcjami. 

Strategia Rozwoju Pomocy Społecznej Województwa Wielkopolskiego. Dokument 

ten pozwala zaplanować działania województwa z zakresu polityki społecznej w taki sposób, 

aby przeciwdziałać najistotniejszym zagroŜeniom społecznym przy aktywnym udziale 

samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych. ZagroŜenia takie, jak negatywne skutki 

ubóstwa i zjawisko wykluczenia społecznego, to wyzwania nie tylko dla Wielkopolski, 

ale równieŜ dla społeczeństwa współczesnej Europy. 

Zadaniem samorządu województwa jest m.in. rozwiązywanie problemów społecznych 

poprzez organizowanie wsparcia i pomocy osobom potrzebującym w miejscu ich 

zamieszkania, a więc przy udziale jednostek organizacyjnych samorządów lokalnych. 

Województwo poprzez działalność Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej pełni rolę 

wspierającą, aktywizującą, koordynującą i inicjującą nowe rozwiązania, zmierzające 

do wyrównywania poziomu Ŝycia mieszkańców Wielkopolski. Strategia określa główne 
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działania samorządu województwa zgodnie z przypisanymi województwu zadaniami 

z zakresu pomocy społecznej. 

Do generalnych celów niniejszej Strategii naleŜy między innymi: 

1. Zapewnienie mieszkańcom warunków do podwyŜszania poziomu Ŝycia. 

2. Wzrost wewnętrznej integracji i istotna poprawa jakości przestrzeni. 

3. Dostosowanie potencjału, struktury i organizacji województwa do wyzwań XXI w. 

i wymagań jednoczącej się Europy. 

Stosując się do wyŜej wymienionych celów, jako strategiczne kierunki działania 

pomocy społecznej w województwie wielkopolskim przyjęto: 

1. Rozwój gminnych i powiatowych specjalistycznych placówek pomocy społecznej, 

świadczących róŜnorodne usługi socjalne wynikające z potrzeb społeczności lokalnej. 

1.1. Ilościowy rozwój placówek takich jak środowiskowe domy samopomocy, ośrodki 

interwencji kryzysowej, domy dziennego pobytu dla róŜnych grup dysfunkcyjnych, 

świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieŜy, warsztaty terapii zajęciowej, 

domy pomocy społecznej stałego pobytu. 

1.2. Jakościowy rozwój usług w placówkach dotychczas funkcjonujących. 

1.2.1. Zwiększenie aktywności społeczności lokalnych. 

1.2.2. Zmniejszenie negatywnych skutków problemów społecznych 

(niepełnosprawność, bezrobocie, bezdomność, przemoc, alkoholizm, 

narkomania). 

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Krotoszyńskiego, został przyjęty 30 grudnia 

2005 roku przez Radę Powiatu Krotoszyńskiego. Dokument wytycza priorytety, cele 

i działania sformułowane dla poszczególnych sfer Ŝycia społeczno – gospodarczego, 

oraz zadania określające sposób ich realizacji do 2013 roku. 

Najistotniejsze, z punku widzenia tworzonej Strategii, są cele i działania określone dla 

sfery, która w PRL Powiatu Krotoszyńskiego dotyczy obszaru czwartego – Społeczność. 

Wyznaczone priorytety wraz z wybranymi kierunkami działań dotyczące tego obszaru to: 

1. Podjęcie działań w kierunku poprawy stanu słuŜby zdrowia w powiecie. 

− Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na dzieci i młodzieŜ uczącą się w placówkach oświatowych. 

2. Podjęcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania patologii. 

− Systematyczne doposaŜanie w niezbędny sprzęt słuŜb porządkowych i ratowniczych. 

− Rozwijanie systemu pomocy dziecku i rodzinie. 
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3. Monitorowanie i stwarzanie warunków dla dalszego, systematycznego rozwoju 

oświaty na kaŜdym poziomie edukacyjnym. 

− Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktyczno - sportowej. 

− Doskonalenie pełnej dostępności kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych 

i specjalnych. 

Wybrane pierwszorzędne cele i dopasowane do nich działania w zakresie obszaru 

Społeczność to: 

1. Stworzenie warunków do rozwoju kultury i sportu. 

− Rozbudowa i modernizacja obiektów kulturalnych. 

− Edukacja kulturalna (w tym obszary wiejskie). 

− Promocja zdrowego trybu Ŝycia poprzez organizację masowych imprez społecznych 

i sportowych. 

2. Podjęcie działań na rzecz zmniejszenia bezrobocia i złagodzenia jego skutków 

społecznych. 

− Szkolenie ustawiczne dorosłych. 

− Skuteczna realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

3. Podjęcie działań w kierunku wykorzystania potencjału ludzkiego. 

− Utworzenie systemu wsparcia dla dzieci i młodzieŜy uzdolnionych. 

− Mecenat dla ludowych twórców. 

Celami drugorzędnymi są natomiast: 

1. Podjęcie działań w kierunku stworzenia moŜliwości współpracy między podmiotami 

działającymi w podobnych obszarach społecznych. 

2. Stworzenie warunków do realizacji lokalnych inicjatyw kulturalnych. 

3. Stworzenie warunków do jeszcze większej aktywności organizacji pozarządowych 

w sferze pomocy społecznej. 

Strategia Rozwoju Pomocy Społecznej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2003 – 

2012, została stworzona by wyjść naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej, wytyczyć 

kierunki działania administracji powiatowej oraz wyznaczyć cele i zadania dla 

funkcjonujących struktur. Podstawowym celem dokumentu jest takie zorganizowanie pracy – 

w sferze zintegrowanej pomocy i polityki społeczne na terenie całego powiatu, – które 

potrzebującym osobom i rodzinom, umoŜliwi przezwycięŜenia trudnych sytuacji Ŝyciowych. 
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Osiągnięciu celu słuŜyć ma maksymalna dostępności do świadczeń i usług, 

zapewnienie określonego standardu, a przede wszystkim efektywność ekonomiczna. Stąd 

wynikają wyznaczone kierunki działania: 

− Rozwój gminnych i powiatowych specjalistycznych placówek pomocy społecznej, 

świadczących róŜnorodne usługi socjalne wynikające z potrzeb społeczności lokalnej. 

− Zwiększenie aktywności społeczności lokalnej. 

− Zmniejszenie negatywnych skutków problemów społecznych. 

1.2. Podstawy prawne opracowania Strategii 

 Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz jej wdraŜanie, 

odpowiada właściwym przepisom prawnym, do których naleŜą: 

1. ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – Dz. U. z 2004 roku Nr 64 

poz. 593 z późniejszymi zmianami; 

2. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 1997 roku Nr 123 poz. 776 

z późniejszymi zmianami; 

3. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy Dz. U. z 2004 roku Nr 99 poz. 1001; 

4. ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – Dz. U. z 2002 roku Nr 147 poz. 1231 

z późniejszymi zmianami; 

5. ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii – Dz. U. z 1997 

roku Nr 75 poz. 468 z późniejszymi zmianami; 

6. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym – Dz. U. z 2003 roku 

Nr 122p oz. 1143 z późniejszymi zmianami; 

7. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego 

i o wolontariacie – Dz. U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami; 

8. ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych – Dz. U. z 2003 

roku Nr 228 poz. 2255 z późniejszymi zmianami; 

9. ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

Dz. U. z 2003 roku Nr 203 poz. 1966; 

10. ustawa z dnia 29 kwietnia 2004 roku o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004 

– 2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych, – Dz. U. z 2004 roku 

Nr 145 poz. 1533; 
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11. ustawa z dnia 25 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych – Dz. U. z 2001 

roku Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami; 

12. ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii – Dz. U. z 2005 roku 

Nr 179, poz. 1485; 

13. ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – Dz. U z 2001 roku 

Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami; 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku 

w sprawie trybu organizowania prac społecznie uŜytecznych – Dz. U z 2005r Nr 210, 

poz. 1745; 

15. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych – Dz. U. z 2004 roku Nr 210 poz. 2135; 

16. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach – Dz. U. z 2003 roku Nr 128 

poz. 1175 z późniejszymi zmianami; 

17. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 2003 roku Nr 128 poz. 1176 

z późniejszymi zmianami; 

18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 2000 roku 

w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy uchodźcom, wysokości świadczeń 

pienięŜnych, form i zakresu pomocy, trybu postępowania w tych sprawach 

oraz warunków wstrzymania pomocy lub jej odmowy– Dz. U. z 2000 roku Nr 109 

poz. 1160; 

19. ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji – Dz. U. z 2004 roku Nr 53 poz. 532 

z późniejszymi zmianami. 

Wielodziedzinowość wymienionych przepisów sprawia, Ŝe Gmina RozdraŜew 

nie podlega wszystkim powyŜszym aktom prawnym. Zachodzące w społeczeństwie 

przemianami mogą jednak doprowadzić do tego, Ŝe ich respektowanie stanie się niezbędne 

w okresie wdraŜania strategii. 

1.3. Metodologia Strategii 

Planowanie strategiczne we wszystkich systemach planowania pełni trzy zasadnicze 

funkcje: 

− DECYZYJNA, tworzącą merytoryczne podstawy podejmowania decyzji przez podmioty, 

planowania i zarządzania strategicznego; 
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− KOORDYNACYJNA, określająca wzajemne zaleŜności róŜnych działań – umoŜliwia 

osiąganie załoŜonych celów poprzez podejmowanie rozwiązań o róŜnym charakterze 

(np. inwestycyjnych i organizacyjnych) i przez roŜne struktury lub podmioty w sposób 

spójny i synergiczny; 

− INFORMACYJNA, bardzo istotna dla społeczności lokalnej i podmiotów biorących 

aktywny udział w procesie rozwiązywania problemów społecznych i tych, którzy 

są zainteresowani włączeniem się w ten proces w przyszłości. W ramach tej funkcji 

zawiera się jeszcze jedna istotna funkcja strategii – dokument ten pełni równieŜ 

szeroko rozumianą funkcję edukacyjną i inspiruje zmiany zgodnie z zamierzeniami 

w niej zawartymi. 

Strategia musi być przedmiotem współpracy podmiotów wywodzących się z róŜnych 

sektorów (np. rządowego, samorządowego, pozarządowego) i społeczności lokalnej 

oraz stanowić czytelne odniesienie dla decyzji podejmowanych przez władze samorządowe. 

Dokument strategii powinien być systematycznie uaktualniany, zgodnie 

ze zmieniającą się sytuacją zewnętrzną i upowszechniany wśród zainteresowanych partnerów. 

1.4. Słownik pojęć  

WIZJA – dokąd zmierzamy, kim chcemy się stać, w imię jakich wartości działamy, 

MISJA – sens naszego istnienia i działania, 

PRIORYTETY – najwaŜniejsze cele, pierwszoplanowa sprawa (zgodnie z nomenklaturą NSRR), 

CELE (KIERUNKI STRATEGICZNE) – opisują poŜądane zmiany struktury powiązań i jakości 

w podsystemach rozwoju, 

ZADANIA  – upodmiotowiony harmonogram działań. 
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1.5. Tok opracowywania Strategii 

 

Bilans otwarcia 
na podstawie społecznej 
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sytuację w gminie 
-Wstępna diagnoza 

Konsultacje 
z członkami 

Zespołu Roboczego 

Konsultacje 
z przedstawicielami 

samorządu 

Uzgodnienia 
z administracją 

Warsztaty 
Strategiczne 

Diagnoza prospektywna 
przeprowadzona na podstawie 
analizy informacji uzyskanych 

podczas Warsztatów 
Strategicznych 

Wstępna redakcja Strategii 
- Programy Strategii 

 

Ostateczna redakcja 
Strategii  

 

Zatwierdzenie Strategii przez 
Radę Gminy 

Cele i wizja Strategii 

Konsultacje 
z przedstawicielami 

samorządu 

Opinia samorządu 
terytorialnego 

 

Analiza danych 
statystycznych 

Analiza strategii 
i aktów prawnych 

Konsultacje 
z członkami 

Zespołu Roboczego 
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1.6. Cel generalny i zadania Strategii 

Generalnym celem Strategii jest: 

Cel ten jest syntetyczną i skróconą wersją myśli, które zawarte są w wizji Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy. Jest to hasłowe wyraŜenie wizji rozwoju 

społecznego mieszkańców Gminy RozdraŜew. 

Zadania, które wpisano w zakres wyznaczonych do realizacji celów, uwzględniają 

przede wszystkim potencjał społeczny, ale takŜe ekonomiczny gminy. 

Zadania określono po: 

− analizie strategicznych dokumentów obowiązujących gminę, 

− analizie aktów prawnych, 

− analizie danych statystycznych, 

− opracowaniu ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy, 

− zebraniu informacji od przedstawicieli lokalnego samorządu; 

− zebraniu informacji od osób z Zespołu Roboczego – uczestników „Warsztatów 

Strategicznych”, 

− analizie aktualnie realizowanych i sprawdzonych programów, 

− analizie poziomu rzeczywistej współpracy między lokalnymi partnerami. 

1.7. Przedział czasowy wdraŜania Strategii 

Horyzont czasowy realizacji Strategii określono do roku 2013. ZałoŜono, bowiem 

iŜ dokument Strategii będzie bazowym dokumentem do opracowywania i wdraŜania na 

terenie gminy lokalnych programów współfinansowanych ze środków krajowych jak równieŜ 

funduszy krajów europejskich jeszcze w tym okresie programowania (tj. w latach 2007-2013). 

DOPROWADZENIE – DZIĘKI EFEKTYWNEJ W SPÓŁPRACY WSZYSTKICH PARTNERÓW 

DZIAŁAJ ĄCYCH W OBSZARZE POLITYKI SPOŁECZNEJ – DO HARMONIJNEGO ROZWOJU 

POPRZEZ WYRÓWNANIE SZANS SPOŁECZNYCH MIESZKA ŃCÓW GMINY . 
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II.  UCZESTNICY , PROCES USPOŁECZNIANIA I JEGO WYNIKI  

2.1. Uczestnicy 

Do prac nad budową Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zgłosiło się 13 

osób, z terenu Gminy RozdraŜew, które wyraziły zainteresowanie procesem planowania 

strategicznego z uwzględnieniem formułowania problemów w poszczególnych obszarach 

społecznych.. Wśród osób, które tworzyły Zespół Roboczy znaleźli się członkowie Rady 

Gminy, jak równieŜ osoby z szeroko pojętej lokalnej społeczności, niezwiązane bezpośrednio 

ze strukturami zarządzania w gminie – przedstawiciele wiodących środowisk i organizacji. 

OSOBY UCZESTNICZĄCE W PRACACH NAD STRATEGI Ą ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW 

SPOŁECZNYCH – WSPÓŁTWÓRCY STRATEGII . 
 

ZESPÓŁ ROBOCZY : 

1. Barbara Biesiada – Sekretarz Gminy RozdraŜew 

2. Renata Zych - Kordus – Przewodnicząca Rady Gminy RozdraŜew 

3. Jadwiga Broda – Członek Koła Gospodyń Wiejskich, Maciejew 

4. GraŜyna Kolańska – pielęgniarka środowiskowa 

5. Maria Kołodziejska – Członek  Zespołu Charytatywnego przy Parafii 

Rzymskokatolickiej RozdraŜew 

6. Donata KrzyŜosiak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, RozdraŜew 

7. Kazimierz Kusza – Członek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, Dąbrowa 

8. Dariusz Robakowski – dzielnicowy 

9. GraŜyna Stachowiak – Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi 

10. Małgorzata Talaga – pedagog szkolny, RozdraŜew 

11. Ewelina Waliszewska – Sołtys wsi Trzemeszno 

2.2. Proces uspołeczniania 

Uspołecznienie procesu planowania strategicznego jest wymogiem Unii Europejskiej 

i wiąŜe się w praktyce z zastosowaniem w procesie planowania, co najmniej dwóch z czterech 

niŜej podanych zasad polityki strukturalnej Unii Europejskiej: 

− PROGRAMOWANIE – obowiązek tworzenia długookresowych strategii i planów rozwoju 

na poziomie narodowym, wojewódzkim i wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione 

potrzebami lokalnymi – takŜe na poziomie powiatów i gmin, 
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− SUBSYDIARNOŚĆ – jasne określenie kompetencji władzy wykonawczej róŜnych 

szczebli i upowaŜnienie (na mocy stosowanych aktów prawnych) samorządów 

do programowania i realizacji polityki społecznej regionu, 

− PARTNERSTWO – statutowy obowiązek konsultowania polityki społecznej z partnerami 

społecznymi na kaŜdym poziomie programowania polityki społecznej, 

− KONCENTRACJA – wybór i ustalenie hierarchii priorytetów w ramach programów 

operacyjnych i systematyczne zwiększanie przydziału środków na te działania, 

na których koncentrują się problemy społeczne i ekonomiczne. 

W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy RozdraŜew zostały 

uwzględnione wszystkie cztery zasady. 

W ramach procesu uspołecznienia i budowy diagnozy sytuacji społecznej w Gminie 

RozdraŜew przeprowadzono Warsztaty Strategiczne oraz dokonano ankietowania 

mieszkańców. 

2.3 Wyniki procesu uspołecznienia Strategii – ankiety mieszkańców 

Materiały opracowano na podstawie 114 ankiet, anonimowo wypełnionych przez 

mieszkańców Gminy RozdraŜew. System ankietowania był rozbudowany (wzór ankiety 

w załączeniu do Strategii). 

Większość ankietowanych stanowili męŜczyźni, 

Płeć ankietowanych osób
brak danych

4%

kobiet
34%

męŜczyzn
62%

 

osoby w wieku produkcyjnym, 
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Wiek ankietowanych osób

 

oraz osoby pracujące 

Zatrudnienie ankietowanych osób

brak danych
7%

nie pracujący
28%

pracujący
65%

 

i te z wykształceniem średnim i zawodowym. 

Wykształcenie ankietowanych osób

8% 11%

28%

53%

wyŜsze

średnie

zawodowe

gimnazjalne

podstawowe

 

Zdarzało się, Ŝe na niektóre pytania ankietowani nie udzielili odpowiedzi, 

bądź stosując się do zawartej w ankiecie instrukcji, zakreślili wi ęcej niŜ jedną odpowiedź. 
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Nie naleŜy się, więc dziwić, Ŝe przedstawione w opracowaniu liczby (szczególnie widoczne 

na wykresach) nie zawsze są ze sobą kompatybilne. 

Mieszkańcy oceniając warunki Ŝycia w gminie, w zdecydowanej większości 

zaznaczyli w ankiecie odpowiedź średnie (aŜ 59 osób, co stanowi 54%). Za dobre i raczej 

dobre uznało je 33 mieszkańców, a za raczej złe lub złe – 11. 

Jak oceniają Państwo aktualne warunki Ŝycia 
mieszkańców? 

                                                                     % ankietowanych

54

13

17

6
6 4

bardzo dobre
dobre
raczej dobre
średnie
raczej złe
złe
bardzo złe
brak zdania

 

Jako trzy główne przyczyny utrudniające ludziom Ŝycie uznano alkoholizm, 

bezrobocie i niezaradność Ŝyciową. Odpowiedzi te wybrano łącznie 202 razy (kaŜdy 

ankietowany mógł wskazać więcej niŜ jedną odpowiedź). 
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Jakie są wg Państwa główne przyczyny problemów społecznych 
mieszkańców powodujące trudne warunki Ŝycia?

 

LEGENDA: 

a) bezrobocie 

b) ubóstwo 
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c) bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych 

d) niezaradność Ŝyciowa 

e) długotrwała lub cięŜka choroba 

f) niepełnosprawność 

g) alkoholizm 

h) narkomania 

i) wielodzietność 

j) samotne wychowywanie dzieci 

k) bezdomność 

l) przemoc w rodzinie 

Wynik ten potwierdzony został odpowiedziami na kolejne pytanie. W 152 

przypadkach ankietowani wskazali alkoholizm i długotrwałe bezrobocie za główne przyczyny 

wykluczenia społecznego na terenie gminy. NaleŜy równieŜ podkreślić, Ŝe aŜ 30 

mieszkańców gminy dostrzegło i uznało za istotne problemy osób niepełnosprawnych. 
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JeŜeli Państwa zdaniem na terenie gminy występują 
obszary wykluczenia społecznego, to jakich grup 

dotyczą?

 

LEGENDA: 

a) długotrwale bezrobotnych 

b) bezdomnych 

c) osób niepełnosprawnych 

d) osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze 

e) osób opuszczających zakłady karne 

f) alkoholików 

g) narkomanów 

h) uchodźców 
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Zestawienie wyników z odczuciami respondentów, co do sytuacji na miejscowym 

rynku pracy – które ilustruje poniŜszy wykres – prowadzi do wniosku, Ŝe bezrobocie w 

gminie wynika z Ŝyciowej nieporadności oraz przyjętego stylu Ŝycia.   
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Jak oceniają Państwo aktualną sytuację na rynku pracy?

 

Za cztery podstawowe przyczyny problemów związanych z zatrudnieniem na terenie 

gminy jej mieszkańcy uznali: wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej 

(podatki, opłaty) oraz w równej ilości: brak inwestycji wysokie koszty zatrudnienia 

pracowników i niskie wydatki państwa na wsparcie zatrudnienia. 

Jakie są wg Państwa główne przyczyny problemów społecznych 
powodujące trudne warunki Ŝycia mieszkańców?
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LEGENDA: 

a) brak inwestycji 

b) zła sytuacja finansowa przedsiębiorstw 
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c) brak nowych technologii w przedsiębiorstwach 

d) wysokie koszty zatrudnienia pracowników 

e) wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej (podatki, opłaty) 

f) brak współpracy ze słuŜbami zatrudnienia 

g) niskie wydatki państwa na wsparcie dla zatrudnienia 

h) niska jakość usług instytucji związanych z rynkiem pracy 

i) niskie kwalifikacje wśród pracowników 

j) niedostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy 

Stwierdzono, Ŝe aby na terenie gminy spadło bezrobocie, naleŜy przede wszystkim 

obniŜyć wysokość podatków lokalnych i opłat lokalnych oraz obniŜenie kosztów 

zatrudnienia. Pozostałe odpowiedzi zostały udzielone w miej więcej równej proporcji. Warto 

równieŜ podkreślić, Ŝe najmniejszą ilością wskazaną w ankietach są zagadnienia związane  

z doradztwem zawodowym  i dotowanymi i tanimi kredytami.  
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Jakie działania podejmowane na poziomie gminy 
najlepiej przyczyniłyby się do spadku bezrobocia?

 

LEGENDA: 

a) obniŜenia kosztów zatrudnienia pracowników 

b) obniŜenia podatków lokalnych i opłat lokalnych 

c) szkolenie zawodowe dla bezrobotnych 

d) okresowe zatrudnienie, finansowane z budŜetu państwa 

e) staŜe i praktyki zawodowe 

f) doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczna 

g) usprawnienie systemu pośrednictwa pracy 

h) stworzenie preferencyjnych warunków dla absolwentów wchodzących na rynek pracy 
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i) szkolenie i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

j) dotowane i tanie kredyty 

Wskazania ankietowanych w zakresie działań, jakie powinna podjąć gmin, aby 

ograniczyć obszary wykluczenia społecznego, dotyczyły przede wszystkim konieczności 

zorganizowania robót publicznych i uruchomienia programu prac społecznie uŜytecznych. 

Warianty te wybrano łącznie 120 razy, co stanowiło 51, 30% wszystkich udzielonych 

odpowiedzi. 
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Jakie działania powinna podjąć gmina, aby 
ograniczyć obszary wykluczenia społecznego?

 

LEGENDA: 

a) uruchomić programy prac społecznie uŜytecznych 

b) zorganizować roboty publiczne 

c) przyznać dodatkowe świadczenia pienięŜne z pomocy społecznej 

d) otworzyć klub integracji społecznej 

e) otworzyć centrum integracji społecznej 

f) upowszechnić zatrudnienie wspierane 

g) wesprzeć organizacje pozarządowe w organizowaniu róŜnych przedsięwzięć adresowanych 

do osób wykluczonych społecznie 

Znajduje to równieŜ potwierdzenie w kolejnym pytaniu dotyczącym przezwycięŜania 

problemów społecznych rodzin korzystających z pomocy społecznej, w którym największa 

ilość odpowiedzi padła na roboty publiczne i uruchomienie prac społecznie uŜytecznych. 

Warto równieŜ podkreślić, Ŝe duŜa część respondentów wskazała na stworzenie dodatkowych 

form opieki na dzieckiem umoŜliwiającym rodzicom podjęcie pracy. 
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Jakie działania powinny podjąć jednostki gminy,
w obszarze pomocy społecznej, w celu przezwycięŜenia 

problemów społecznych rodzin korzystających z pomocy 
społecznej?

 

LEGENDA: 

a) zwiększyć wysokość przyznawanych świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej 

b) ograniczyć wysokość przyznawanych świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej 

c) zwiększyć działania polegające na świadczeniu pracy socjalnej 

d) zorganizować specjalistyczne formy pomocy, np. poradnictwo rodzinne 

e) stworzyć dodatkowe ośrodki zajmujące się pomocą społeczną, np. kluby, 

f) stworzyć dodatkowe formy opieki na dzieckiem umoŜliwiające rodzicom podjęcie pracy 

g) pomoc w skutecznej emigracji i migracji zarobkowej 

h) uruchomić prace społecznie uŜyteczne 

i) zorganizować roboty publiczne 

Wiedząc, Ŝe wzorce zachowań bardzo często przenoszone są w rodzinach z pokolenia 

na pokolenie, zapytano respondentów o to, jakie negatywne zjawiska występują wśród 

małoletnich mieszkańców gminy i w jaki sposób naleŜy sobie z nimi radzić. Okazało się, 

Ŝe za powaŜne problemy uznano alkoholizm, zaniedbanie wychowawcze oraz demoralizację. 
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Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci
i młodzieŜy dostrzegacie Państwo najczęściej?

 

LEGENDA: 

a) zaniedbania wychowawcze 

b) zaniedbania socjalne 

c) sieroctwo 

d) trudności w przystosowaniu młodzieŜy z placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin 

zastępczych 

e) demoralizacja 

f) spoŜywanie alkoholu 

g) narkomania 

h) przestępczość 

Chcąc zapobiec sytuacji, w której mający dziś problemy młodzi ludzie, mieliby zasilić 

w przyszłości szeregi osób korzystających z pomocy społecznej, naleŜy jak najszybciej 

rozpocząć proces ich uspołeczniania. Za warte przemyślenia sposoby uznano: utworzenie 

nowych świetlic wiejskich oraz wsparcie organizacji pozarządowych w organizowaniu 

róŜnych przedsięwzięć adresowanych do dzieci i młodzieŜy (konieczne jest aktywizowanie 

społeczeństwa do podejmowania tego typu działań), stworzenie dodatkowych rozwiązań w 

środowisku (np. pedagog rodzinny), uruchomienie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla 

rodzin, w których dzieci i młodzieŜ spoŜywają alkohol i narkotyki. 
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Jakie działania powinna podjąć gmina, aby zorganizować 
pomoc dla dzieci w trudnej sytuacji społecznej?

 

LEGENDA: 

a) wesprzeć organizacje pozarządowe w organizowaniu róŜnych przedsięwzięć adresowanych 

do dzieci i młodzieŜy 

b) utworzyć nowe świetlice wiejskie oraz doposaŜyć istniejące 

c) stworzyć dodatkowe rozwiązania w środowisku np. pedagog rodzinny 

d) stworzyć interdyscyplinarne zespoły ds. wsparcia dziecka i pomocy rodzinom 

dysfunkcyjnym 

e) uruchomić punkty konsultacyjno - informacyjne dla rodzin, w których dzieci i młodzieŜ 

spoŜywa alkohol i narkotyki 

2.4 Wyniki procesu uspołecznienia Strategii – Warsztaty Strategiczne 

W ramach procesu uspołecznienia i formułowania problemów występujących na terenie 

gminy RozdraŜew, grupa robocza określiła następujące obszary problemów: 

1. Zbyt mała liczba osób posiadająca umiejętności pozyskiwania środków pozabudŜetowych. 

2. Ograniczony dostęp do specjalistów: logopedy, psychologa i lekarzy. 

3. Niskie poczucie bezpieczeństwa w centrum gminy. 

4. DuŜa liczba młodzieŜy spoŜywającej alkohol. 

5. Niewystarczająca ilość świetlic i klubów dla młodzieŜy. 

6. Brak liderów społecznych. 

7. Mała ilość miejsc w przedszkolu. 
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III.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY I ŚRODOWISKA SPOŁECZNEGO  

3.1. PołoŜenie geograficzne i powierzchnia 

Gmina RozdraŜew jest gminą wiejską połoŜoną w dorzeczu Baryczy, wzdłuŜ drogi 

krajowej Jarocin – Trzebnica, na południu województwa wielkopolskiego. Gmina 

od północnego – zachodu graniczy z gminą Koźmin Wielkopolski, od południa – z gminą 

Krotoszyn, od północnego – wschodu z gminą Dobrzyca. Po reformie administracyjnej 

z 1999 roku gmina znalazła się w powiecie krotoszyńskim. W skład gminy wchodzą 

sołectwa: Budy, Chwałki, Dąbrowa, Dzielice, Grębów, Henryków, Maciejew, Nowa Wieś, 

RozdraŜew, RozdraŜewek, Trzemeszno, Wyki, Wolenice oraz miejscowości będące ich 

przysiółkami: Dębowiec, Wygoda. 

RozdraŜew jest gminą typowo rolniczą – 73,11 km2, spośród ogólnej powierzchni 

79,20 km2, stanowią uŜytki rolne (tj. 92%). Na terenie gminy przewaŜają gleby o wysokiej 

bonitacji. Dzięki temu dominują uprawy buraka cukrowego. 

3.2. Podstawowe dane statystyczne 

Wybrane dane statystyczne Gminy RozdraŜew 

LP. DANE JEDNOSTKA  ROK 2008 

Powierzchnia ha ogółem 7920 
w tym:   
uŜytki rolne (92%) ha 7311 

1 

pozostałe (8%) ha 609 
Zamieszkała ludność osób ogółem 5 225 
w tym:   
męŜczyźni osoba 2 599 
kobiety osoba 2 626 
w wieku przedprodukcyjnym (do 17 lat) osób ogółem 1 268 
w wieku produkcyjnym osób ogółem 3 269 

2 

w wieku poprodukcyjnym osób ogółem 688 
Zarejestrowani bezrobotni osób ogółem 180 
w tym:   
męŜczyźni osoba 52 

3 

kobiety osoba 128 
Wskaźniki modułu gminnego 

ludność na 1 km2 osoba 66 4 
kobiety na 100 męŜczyzn osoba 101 
Oświata 5 
Dwa przedszkola 
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Trzy przedszkola przyszkolne 

Dwie szkoły podstawowe + 3 filie 
Dwa gimnazja 
SłuŜba zdrowia 

Jeden ośrodek zdrowia 6 
Dwie apteki 

Źródło: Urząd Gminy 
 
 

Struktura ludno ści w gminie na dzień 31.12.2008 

 
Źródło: Urząd Gminy 
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IV.  WIZJA PRZYSZŁO ŚCI  

Wizja rozwoju jest określeniem takiego obrazu gminy, jaki chcieliby osiągnąć 

mieszkańcy – uczestnicy procesu planowania. Wizja określa bardzo ogólnie, dlaczego 

działamy, do czego dąŜymy, jakie chcemy osiągnąć cele, jeśli podejmiemy działania 

strategiczne. 

W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy RozdraŜew wizję 

sformułowano w następujmy sposób: 

Gmina RozdraŜew jest miejscem przyjaznym dla mieszkańców, umoŜliwiającym: 

• wysoki poziom Ŝycia poprzez zrównowaŜony rozwój gospodarczy, 

• profesjonalną pomoc społeczną, 

• nowoczesną edukację, 

• integrację społeczności lokalnej, 

• dobrą opiekę medyczną i socjalną. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych pozwala utworzyć harmonijny plan 

rozwoju, przygotować konspekt działań zgodny z wcześniej wypracowaną wizją, 

ze szczegółowym podziałem na najwaŜniejsze obszary. 
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V. CELE GŁÓWNE STRATEGII ORAZ CELE SZCZEGÓŁOWE I ICH REALIZACJA  

5.1 Cele główne Strategii 

Po uzyskaniu akceptacji społecznej wizji strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy RozdraŜew, do której będzie dąŜyć społeczność lokalna, w wyniku 

wdraŜania strategii oraz po przeprowadzeniu diagnozy prospektywnej, przystąpiono 

do ustalenia priorytetów i celów głównych strategii. 

Cele główne określono dla czterech obszarów: 

1. Edukacja publiczna. 

2. Pomoc społeczna i jakość Ŝycia. 

3. Rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii. 

4. Dobra opieka medyczna i socjalna. 

Uwzględniając wyniki procesów uspołeczniania wypracowano następujące cele 

główne: 

� dla obszaru „Edukacja publiczna” 

Świadome i aktywne społeczeństwo, kapitał ludzki oparty na wiedzy. 

� dla obszaru „Pomoc społeczna i jakość Ŝycia” 

Profesjonalna pomoc społeczna, wzmacniająca świadomość społeczną, wspierająca 

jakość Ŝycia lokalnej społeczności, integrująca mieszkańców. 

� dla obszaru „Rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii” 

Efektywne rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii. 

� dla obszaru „Dobra opieka medyczna i socjalna” 

Zdrowe społeczeństwo dzięki profesjonalnej opiece. 

 

Realizacja tych celów odbywać się będzie poprzez realizację celów szczegółowych 

w poszczególnych latach. Cele szczegółowe i działania realizacyjne przedstawione zostaną 

w kolejnych rozdziałach, większość z tych działań ma charakter ciągły i realizowana będzie 

w trakcie całego okresu obowiązywania Strategii. 
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5.2 Cele szczegółowe Strategii i ich realizacja 

EDUKACJA PUBLICZNA  

� CEL GŁÓWNY 

Świadome i aktywne społeczeństwo, kapitał ludzki oparty na wiedzy. 

� CELE SZCZEGÓŁOWE 

− nowoczesny system oświaty, 

− dostępność bogatej oferty edukacyjnej, 

− wyrównywanie szans rozwojowych. 

� PROBLEM 

Słabo zmotywowana społeczność do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, brak 

szkolnictwa dla osób niepełnosprawnych, słaby dostęp do edukacji multimedialnej, 

niewystarczająco rozwinięta pomoc psychologiczna i pedagogiczna, brak oferty dla osób 

starszych. 

� DZIAŁANIA  

1. BieŜąca modernizacja bazy oświatowej i placówek kulturotwórczych. 

2. DoposaŜenie szkół w nowoczesny sprzęt i środki dydaktyczne. 

3. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych i wakacyjnych dla dzieci i młodzieŜy.  

4. Wspieranie edukacji dorosłych i seniorów np. Uniwersytet III wieku. 

5. Doskonalenie kadry pedagogicznej uwzględniające nowoczesne techniki i potrzeby 

rozwojowe społeczności lokalnej.  

6. Rozwój pomocy psychologicznej i pedagogicznej w placówkach oświatowych. 

7. Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci z deficytami rozwojowymi. 

8. Realizacja programów wspierających edukację osób niepełnosprawnych. 

9. Aktywizacja zawodowa osób pracujących w rolnictwie, zmierzająca do nabycia 

dodatkowych umiejętności i znalezienia alternatywnego źródła dochodu. 

 

� Realizatorzy – Urząd Gminy, Oświata, organizacje pozarządowe. 

� Źródła finansowania - budŜet gminy, budŜet państwa, fundusze pomocowe, PFRON 

� Terminy realizacji  - 2009 - 2013 
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POMOC SPOŁECZNA I JAKO ŚĆ śYCIA  

� CEL GŁÓWNY 

Profesjonalna pomoc społeczna, zmieniająca świadomość społeczną, wspierająca, jakość 

Ŝycia lokalnej społeczności. 

� CELE SZCZEGÓŁOWE 

− wzmocnienie i rozwój zintegrowanej pomocy socjalnej, w tym zwiększenie 

aktywności społeczeństwa, 

− wspieranie rozwoju kwalifikacji osobowych klientów pomocy społecznej, 

− rozwój zasobów osobowych i instytucjonalnych Ośrodka Pomocy Społecznej, 

− promocja samorealizacji, przedsiębiorczości. 

� PROBLEM 

Silna roszczeniowość klientów, niski poziom wykształcenia, a zwłaszcza kobiet oraz 

bezradność w rozwiązywaniu własnych problemów, wysokie bezrobocie, modelowanie 

dysfunkcji społecznych. 

� DZIAŁANIA  

1. Działania zmierzające do utworzenia instytucji integrującej społeczeństwo, np. Klub 

Integracji Społecznej, Klub Wolontariatu, itp. 

2. Modernizacja oraz rozwój bazy lokalowej i kadrowej Ośrodka Pomocy Społecznej. 

3. Działania zmierzające do zmniejszenia oddziaływania skutków problemów 

społecznych na rodziny. 

4. Przygotowanie i realizacja programów pomocowych i interwencyjnych w zakresie 

przeciwdziałania nieporadności wychowawczej rodziny.  

5. Mobilizowanie bezrobotnych do kształcenia się, doskonalenia zawodowego, 

zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji. 

6. Inspirowanie społeczności lokalnej do tworzenia instytucji i organizacji 

samopomocowych oraz wolontariatu. 

7. Przygotowanie kadr OPS do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

8. Organizowanie specjalistycznego poradnictwa i warsztatów dla osób bezrobotnych 

oraz zagroŜonych utratą pracy. 

9. Promowanie samorealizacji i przedsiębiorczości. 
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� Realizatorzy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe, 

Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Gminy, lokalni przedsiębiorcy 

� Źródła finansowania - budŜet gminy, fundusze pomocowe, budŜet państwa 

� Terminy realizacji  – 2009 - 2013 
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ROZWI ĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII  

� CEL GŁÓWNY 

Efektywne rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii. 

� CELE SZCZEGÓŁOWE 

− profesjonalna pomoc terapeutyczno – profilaktyczna, 

− racjonalna i efektywna profilaktyka problemowa, 

− skuteczne przeciwdziałanie uzaleŜnieniom, 

� PROBLEM 

Brak wyspecjalizowanych struktur (zespołów) do rozwiązywania poszczególnych typów 

problemów, słaba integracja środowisk lokalnych, słabo zorganizowane i zmotywowane grupy 

samopomocowe. 

� DZIAŁANIA  

1. Organizowanie działań zwiększających dostępność terapeutyczną i rehabilitacyjną dla 

osób uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych. 

2. Opracowanie i wdroŜenie przy współpracy PCPR programów w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

3. Tworzenie i doskonalenie pracy zespołów interdyscyplinarnych działających 

profesjonalnie i kompleksowo w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i 

narkomanii. 

4. Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej rodzinom z problemem 

alkoholowym.  

5. Zwiększenie zakresu oferty zagospodarowania wolnego czasu młodych ludzi, jako 

forma profilaktyki, takŜe poprzez wykorzystanie świetlic wiejskich. 

6. Rozwijanie pomocy socjoterapeutycznej poprzez tworzenie świetlic 

socjoterapeutycznych i młodzieŜowych klubów z programem pomocy psychologicznej i 

z zakresu doradztwa zawodowego. 

7. WdroŜenie programu edukacji rodziców np. „Szkoła dla rodziców”. 

8. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych słuŜącej 

rozwiązywaniu problemów uzaleŜnień 

9. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, promowanie zdrowego stylu 

Ŝycia. 

10. Rozwój współpracy ponadlokalnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 

i narkomanii. 
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11. Opracowanie i realizacja działań ewaluacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholizmu i narkomani oraz aktualizacja programów profilaktycznych i naprawczych 

dostosowana do wyników ewaluacji. 

 

 

� Realizatorzy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policja, placówki oświatowe, zakłady 

opieki zdrowotnej. 

� Źródła finansowania - budŜet gminy, środki gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych, fundusze pomocowe, budŜet państwa 

� Terminy realizacji  - 2009 - 2013 
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OCHRONA ZDROWIA  

� CEL GŁÓWNY 

Zdrowe społeczeństwo dzięki profesjonalnej obsłudze. 

� CELE SZCZEGÓŁOWE 

− szeroki zakres opieki medycznej, 

− dostępne specjalistyczne lecznictwo, 

− promocja zdrowego stylu Ŝycia. 

� PROBLEM 

 Niedostateczna oferta profilaktyczno – korekcyjna, mała dostępność do lekarzy 

specjalistów. 

� DZIAŁANIA  

1. Tworzenie przez gminę warunków dla poszerzenia zakresu usług medycznych i ich 

dostępności. 

2. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zasadności wczesnej diagnostyki 

chorób przewlekłych. 

3. Promocja zdrowego stylu Ŝycia i edukacja w tym zakresie. 

4. Realizacja programu pomocy dla osób pragnących zerwać z uzaleŜnieniami. 

 

� Realizatorzy – Urząd Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, zakłady opieki zdrowotnej. 

� Źródła finansowania - budŜet gminy, fundusze pomocowe, środki Narodowego 

Funduszu Zdrowia, środki Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

� Terminy realizacji  - 2009 - 2013 
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VI.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  

Zadania zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

RozdraŜew mogą być współfinansowane lub finansowane z następujących źródeł: 

1. Krajowych: 

− środki rządowe; 

− środki samorządowe; 

− środki własne podmiotów zaangaŜowanych w realizacje Strategii; 

− sponsorzy; 

− inne. 

2. Zewnętrznych: 

− środki pochodzące z Unii Europejskiej; 

− środki pochodzące z krajów europejskich, niewchodzących w skład Unii Europejskiej 

− programów wynikających ze współpracy bilateralnej. 

Głównymi środkami finansowymi, pochodzącymi z zewnątrz będą niewątpliwie 

środki pochodzące z Unii Europejskiej – przede wszystkim Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. EFS będzie głównym 

źródłem dofinansowania zadań z zakresu rozwoju zasobów ludzkich (Kapitał Ludzki), 

a EFRR będzie źródłem dofinansowywania projektów związanych z inwestycjami. 

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą być 

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zarówno w ramach projektów 

systemowych jak i projektów konkursowych. Dotyczy to wszystkich priorytetów 

ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów i działań, które są wdraŜane przez samorząd 

województwa wielkopolskiego: 

Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. 

6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 

6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach 

wiejskich. 

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej 

7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. 

7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. 
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7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. 

Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki 

8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. 

8. 2 Transfer wiedzy. 

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych 

w systemie oświaty. 

9.2 Podniesienie aktywności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego. 

9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. 

9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 

Projekty dotyczące zadań inwestycyjnych będą mogły być współfinansowane 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Europejskiego poprzez następujące priorytety i działania: 

Priorytet I. Konkurencyjno ść przedsiębiorstw 

1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw. 

1.2 Wsparcie rozwoju MSP 

1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości. 

1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji. 

1.5 Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu. 

1.6 Promocja regionalnej gospodarki. 

1.7 Rozwój sieci i kooperacji. 

1.8 Przygotowanie terenów inwestycyjnych. 

Priorytet II. Infrastruktura komunikacyjna 

2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. 

Priorytet III. Środowisko przyrodnicze 

3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi. 

3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku. 

3.3 Wsparcie ochrony przyrody. 

3.4 Gospodarka wodno-ściekowa. 
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3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii. 

Priorytet V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 

5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie. 

5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej. 

Priorytet VI. Turystyka i środowisko kulturowe 

6.1 Infrastruktura na terenach turystycznych. 

6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

Alternatywą do wykorzystania są środki finansowe dostępne w ramach dwu 

mechanizmów, a mianowicie: 

1. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

2. Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

Głównym celem obu programów jest realizacja przedsięwzięć prorozwojowych 

przyczyniających się do zmniejszenia róŜnic ekonomicznych i społecznych w obrębie 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Priorytetami w programach są: 

− Ochrona środowiska, redukcje m.in. redukcje zanieczyszczeń i promowanie 

odnawialnych źródeł energii; 

− Promowanie zrównowaŜonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie 

zasobami; 

− Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego; 

− Rozwój zasobów ludzkich; 

− Opieka nad dzieckiem i rodzina; 

− Ochrona środowiska; 

Istnieje równieŜ Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, współfinansowany z wyŜej wymienionych mechanizmów w trzech 

komponentach. Komponenty obejmują następujące obszary tematyczne: 

1. Demokracja i społeczeństwo obywatelskie: 

A.   Poszanowanie zasad demokracji. 

B. Podniesienie stanu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego i procesów 

demokratycznych. 
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C. Rozbudowywanie instytucjonalnych zdolności organizacji pozarządowych i rozwój sektora 

pozarządowego. 

2. Ochrona środowiska i zrównowaŜony rozwój 

A. Działania edukacyjne i informacyjne na rzecz ochrony środowiska. 

B. Ochrona dziedzictwa naturalnego. 

C. WdraŜanie przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska. 

D. Działania na rzecz partnerstwa dla efektywności ekologicznej. 

E. Działania na rzecz poprawy świadomości społecznej. 

F. Finansowe i instytucjonalne aspekty zrównowaŜonego rozwoju. 

G. Proekologiczna restrukturyzacja rynku turystycznego. 

3. Równe szanse i integracja społeczna 

A. Pomoc i wzmocnienie pozycji osób pokrzywdzonych i dyskryminowanych. 

B. Wsparcie zrównowaŜonego rozwoju regionalnego i lokalnego. 

C. Łączenie ochrony dziedzictwa kulturowego z rozwojem lokalnych społeczności. 

D. Aktywizacja zawodowa grup wykluczonych społecznie. 

E. Działania na rzecz poprawy świadomości społecznej. 

Innymi dostępnymi źródłami dofinansowania projektów realizowanych w ramach 

strategii mogą być: 

1. Program Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

2. Fundacja Stefana Batorego, 

3. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, 

4. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. 

5. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
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VII.  SYSTEM AKTUALIZACJI STRATEGII  

Strategia jest dokumentem, do którego wprowadzanie zmian jest nie tylko moŜliwe, 

ale w niektórych sytuacjach, wręcz konieczne. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe zmiany te nie 

powinny dotyczyć zasadniczych kierunków Strategii. W sytuacji, kiedy wewnętrzne bądź 

zewnętrzne uwarunkowania doprowadzą do konieczności wprowadzenia zmian, 

modyfikacjom poddaje się zapisy dotyczące części operacyjnej Strategii tj. celów 

szczegółowych i wyznaczonych zadań. Najlepszą metodą na wprowadzanie zmian jest 

weryfikowanie dokumentu w społecznym procesie zbliŜonym do tego, jaki towarzyszył 

tworzeniu Strategii. Weryfikacja taka przeprowadzana mniej więcej, co dwa lata, przy 

szerokim udziale mieszkańców i wykorzystaniu ankiet, słuŜyć będzie ocenie realizacji 

oraz uaktualnieniu zapisów Strategii – zwłaszcza jej niezrealizowanej części. W czasie 

weryfikacji mogą powstawać zupełnie nowe cele szczegółowe i projekty dotyczące tych 

aspektów Ŝycia w gminie, których wcześniej nie moŜna było przewidzieć. 

Pamiętać jednak naleŜy o konsekwentnym dąŜeniu do poprawy, jakości Ŝycia 

mieszkańców. Elementy zawarte w wizji, celu nadrzędnym oraz w celach głównych Strategii 

zmianom i modyfikacjom nie powinny być poddawane. 
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VIII.  ZAŁĄCZNIKI  

9.1 Ankieta monitorująca 

ANKIETA „Moja Gmina” 
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniŜszej ankiety. Jest ona skierowana 

do mieszkańców gminy i ma na celu zapoznanie się z Państwa opiniami i potrzebami. Przekazana 
za pomocą tej ANONIMOWEJ ANKIETY  wiedza posłuŜy do opracowania „Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie RozdraŜew”.  
Prosimy zaznaczyć prawidłową odpowiedź. 
 
 
I. Sytuacja na rynku pracy 
 
 
1. Jak oceniają Państwo aktualną sytuację na rynku pracy? 
 
□ bardzo dobra      □ dobra    □ raczej dobra      □ średnia      □ raczej zła     □ zła      □ bardzo zła 
 
2. Jakie są wg Państwa główne przyczyny problemów na terenie Gminy? (proszę zaznaczyć 
maksymalnie 4 najistotniejsze) 
 
Brak inwestycji □ 

Zła sytuacja finansowa przedsiębiorstw □ 

Brak nowych technologii w przedsiębiorstwach □ 

Wysokie koszty zatrudnienia pracowników □ 

Wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej (podatki, opłaty etc.) □ 

Brak współpracy ze słuŜbami zatrudnienia (Urzędem Pracy, agencjami zatrudnienia, firmami 
szkoleniowymi) 

□ 

Niskie wydatki państwa na wsparcie dla zatrudnienia □ 

Niska jakość usług instytucji związanych z rynkiem pracy □ 

Niskie kwalifikacje wśród pracowników □ 

Niedostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy □ 

Inne (jakie?) – proszę wpisać poniŜej  
 
 
3. Jakie działania podejmowane na poziomie Gminy najlepiej przyczyniłyby się do spadku 
bezrobocia? (proszę zaznaczyć maksymalnie 4 najistotniejsze) 
 
ObniŜenie kosztów zatrudnienia pracowników □ 

ObniŜenie podatków lokalnych i opłat lokalnych □ 

Szkolenia zawodowe dla bezrobotnych □ 

Okresowe zatrudnienie, finansowane z budŜetu państwa □ 

StaŜe i praktyki zawodowe □ 

Doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczna □ 

Usprawnienie systemu pośrednictwa pracy □ 

Stworzenie preferencyjnych warunków dla absolwentów wchodzących na rynek pracy □ 

Szkolenie i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej □ 

Dotowane, tanie kredyty □ 

Inne (jakie?) – proszę wpisać poniŜej 



 

 

47 

47 

 
II. Sytuacja społeczna 
 
4. Jak oceniają Państwo aktualne warunki Ŝycia mieszkańców (osób i rodzin)? 
□ bardzo dobre    □ dobre    □ raczej dobre     □ średnie        □ raczej złe     □ złe      □ bardzo złe 
 
5. Jakie są wg Państwa główne przyczyny problemów społecznych mieszkańców powodujące 
trudne warunki Ŝycia? (proszę zaznaczyć maksymalnie 4 najistotniejsze) 
 
Bezrobocie □ 

Ubóstwo □ 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych □ 

Niezaradność Ŝyciowa □ 

Długotrwała lub cięŜka choroba □ 

Niepełnosprawność □ 

Alkoholizm □ 

Narkomania □ 

Wielodzietność □ 

Samotne wychowywanie dzieci □ 

Bezdomność □ 

Przemoc w rodzinie □ 

Inne (jakie?) – proszę wpisać poniŜej  
 
 
 
6. JeŜeli zdaniem Państwa na terenie Gminy występują obszary wykluczenia społecznego, to jakich 
grup dotyczą? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 najistotniejsze) 
 
Długotrwale bezrobotnych □ 

Bezdomnych □ 

Osób niepełnosprawnych □ 

Osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze □ 

Osób opuszczających zakłady karne □ 

Alkoholików □ 

Narkomanów □ 

Uchodźców  □ 

Inne (jakie?) – proszę wpisać poniŜej  
 
 
 
7. Jakie działania powinna podjąć Gmina, aby ograniczyć obszary wykluczenia społecznego? 
(proszę zaznaczyć maksymalnie 3 najistotniejsze) 
 
Uruchomić programy prac społecznie uŜytecznych □ 

Zorganizować roboty publiczne □ 

Przyznać dodatkowe świadczenia pienięŜne z pomocy społecznej □ 

Otworzyć klub integracji społecznej □ 

Otworzyć centrum integracji społecznej □ 

Upowszechnić zatrudnienie wspierane □ 

Wesprzeć organizacje pozarządowe w organizowaniu róŜnych przedsięwzięć adresowanych 
do osób wykluczonych społecznie 

□ 

Inne (jakie?) – proszę wpisać poniŜej  
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8. Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieŜy dostrzegacie Państwa najczęściej? 
(proszę zaznaczyć maksymalnie 3 najistotniejsze) 
 
zaniedbania wychowawcze  □ 

zaniedbanie socjalne (niedoŜywienie, higiena itp.) □ 

sieroctwo □ 

trudności w przystosowaniu młodzieŜy opuszczającej placówki opiekuńczo -wychowawcze i 
rodziny zastępcze □ 

demoralizacja   □ 

spoŜywanie alkoholu  □ 

narkomania  □ 

przestępczość  □ 

Inne (jakie?) – proszę wpisać poniŜej 
 
 
 
9. Jakie działania powinna podjąć Gmina aby zorganizować pomoc dla dzieci w trudnej sytuacji 
społecznej (proszę zaznaczyć maksymalnie 2 najistotniejsze): 
 
wesprzeć organizacje pozarządowe w organizowaniu róŜnych przedsięwzięć adresowanych 
do dzieci i młodzieŜy □ 

utworzyć nowe świetlice wiejskie oraz doposaŜyć istniejące □ 

stworzyć dodatkowe rozwiązania w środowisku np. pedagog rodzinny, terapeuta, itp. □ 

stworzyć interdyscyplinarne zespoły ds. wsparcia dziecka i pomocy rodzinom 
dysfunkcyjnym □ 

uruchomić punkty konsultacyjno –informacyjne dla rodzin, w których dzieci i młodzieŜ 
spoŜywa alkohol i narkotyki □ 

Inne (jakie?) – proszę wpisać poniŜej 
 
 
 
10. Jakie działania powinny podjąć jednostki Gminy w obszarze pomocy społecznej w celu 
przezwycięŜenia problemów społecznych rodzin korzystających z pomocy społecznej (proszę 
zaznaczyć maksymalnie 4 najistotniejsze): 
 
zwiększyć wysokość przyznawanych świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej  □ 

ograniczyć wysokość przyznawanych świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej  □ 

zwiększyć działania polegające na świadczeniu pracy socjalnej □ 

zorganizować specjalistyczne formy pomocy np. poradnictwo rodzinne, interwencja 
kryzysowa itp.  □ 

stworzyć dodatkowe ośrodki zajmujące się pomocą społeczną np. kluby, stowarzyszenia itp. □ 

stworzyć dodatkowe formy opieki nad dzieckiem umoŜliwiające rodzicom podjęcie pracy □ 

pomóc w skutecznej emigracji i migracji zarobkowej □ 

uruchomić programy prac społecznie uŜytecznych  □ 

zorganizować roboty publiczne  □ 

Inne (jakie?) – proszę wpisać poniŜej 
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Metryczka  
 
 
Wiek:  □16 -22 lat                      Płeć:   □ mężczyzna           Wykształcenie:   □ wyższe 

□ 23- 32 lat                                 □ kobieta                                              □ średnie 

□ 33-45 lat                                                                                                   □ zawodowe 

□ 46-60 lat                                                                                         □ gimnazjalne 

□ powyżej 61 lat                                                                                     □ podstawowe 

 
 
Miejsce zamieszkania:      □ miasto                       □ wieś 

 
 
Zatrudnienie:                    □  pracujący                  □ nie pracujący 

 
 
 
 

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety! 
 
 
 
       
 Przewodniczący Rady Gminy  
 mgr Renata Zych - Kordus 
 
 


