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STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

WSTĘP 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182 z póź. zm.)  
mówi, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy 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.  
Strategia powstała z potrzeby weryfikacji i aktualizacji dokumentu Strategii opracowanego   
w 2008 roku. Doświadczenia z wdrażania funduszy unijnych wymogły dopasowanie zapisów  
dokumentu do obecnej sytuacji.  
W celu przygotowania dokumentu odpowiadającemu realnej sytuacji społecznej i potrzebom 
sektora pomocy oraz integracji społecznej gminy Rozdrażew przeprowadzono ankietę 
dotyczącą potrzeb społecznych mieszkańców gminy. W oparciu o diagnozę społeczną, 
uzyskane informacje i zgromadzone materiały Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rozdrażewie przy udziale przedstawicieli różnych podmiotów i środowisk opracowali 
Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rozdrażew na lata 2014-
2020.  
Proces aktualizacji dokumentu Strategii oparto na następujących założeniach: 
1. Zachowania ciągłości procesu planowania strategicznego: 
ocena zadań zrealizowanych, 
analiza barier w realizacji strategii, 
identyfikacja nowych zadań strategicznych. 
2. Aktywizacji i kontynuacji współpracy środowisk lokalnych gminy – spełnienie zasady  
partnerstwa w procesie planowania rozwoju lokalnego. 
Prace nad aktualizacją Strategii rozpoczęto w marcu 2014 r. Koordynowali ją przedstawiciele 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych stanowi podstawę do realizacji działań 
umożliwiających szybką i skuteczną pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych. 
Przyczyni się do podniesienia świadomości mieszkańców gminy na temat przyczyn i skutków 
powstawania oraz możliwości przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym. 
Dokument zawiera cele strategiczne, operacyjne, działania, źródła finansowania strategii oraz 
wyniki procesu uspołecznienia strategii. Planowanie działań w perspektywie lat 2014-2020 
umożliwi kompleksowe działania na rzecz pomocy i integracji społecznej z wykorzystaniem 
dostępnych zewnętrznych źródeł finansowania. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie dziękuje wszystkim osobom biorącym 
udział w warsztatach strategicznych za poświęcony czas i wysiłek merytoryczny, 
które pozwoliły na opracowanie dokumentu Strategii zgodnego z rzeczywistymi potrzebami 
mieszkańców gminy Rozdrażew. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest zgodna z podstawowymi 
zasadami życia społecznego, w szczególności zaś z zasadą pomocniczości, partycypacji 
społecznej i współodpowiedzialności. Wszelkie przedsięwzięcia podejmowane zarówno 
w okresie tworzenia Strategii, jak i jej stosowania możliwe są dzięki współdziałaniu 
aktywnych podmiotów sceny publicznej. Działania te skierowane są głównie 
ku środowiskom, które pozostają na marginesie życia społecznego, wykluczonych społecznie, 
lub zagrożonych tym zjawiskiem. Dzięki świadomości, że marginalizacja należy 
do naturalnych procesów 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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I. PRACE NAD STRATEGI Ą ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
GMINY ROZDRA ŻEW 
Przyjęta metodyka opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Rozdrażew została oparta na partnerskim modelu budowy planów  strategicznych, w pełni 
oddającym oczekiwania krajowych oraz unijnych instytucji  wspomagających rozwój lokalny 
w Polsce. Aby osiągnąć cele strategii, niezbędne jest uwzględnienie następujących zasad:  
Solidarności - tworzenie w gminie wspólnoty zdolnej do generowania procesów 
samopomocowych; 
Pomocniczości - tworzenie w organizacjach wyższego szczebla służebnych systemów 
wsparcia dla osób i rodzin; 
Dobra Wspólnego - tworzenie w gminie wszelkich warunków pozwalających jej 
mieszkańcom na pełny rozwój. 
W celu opracowania Strategii został powołany zarządzeniem Wójta Gminy Rozdrażew 
nr 9/2014 z dnia 14 lutego 2014r. Zespół Zadaniowy Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych. Do zadań Zespołu należało z aktualizowanie i wdrożenie Gminnej 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Rozdrażew przyjętej na lata 2009 – 
2013 Uchwałą Rady Gminy nr XXV/135/2009 z dnia 27 lutego 2009r., na kolejne lata 2014 – 
2020. 
W trakcie procesu gromadzenia danych, niezbędnych do analizy sytuacji obecnej na terenie 
gminy, przeprowadzono 2 warsztaty i spotkania strategiczne, na których szczegółowo 
omawiano problemy, cele i działania Strategii.  
I. Spotkanie otwierające – 12 marca 2014 r. 
Cel spotkania:  
Omówienie metodologii procesu budowania Strategii metodą partnerską; 
Omówienie efektów analizy zapisów Strategii; 
Określenie stopnia wykonania dotychczasowej Strategii; 
Opracowanie ankiety w celu poznania problemów społecznych 
Określenie głównych obszarów problemowych. 
II. Warsztat strategiczny – 30 maj 2014 r. 
Cel spotkania: 
Analiza głównych obszarów problemowych; 
Zapoznanie się z wynikami ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców gminy 
Analiza ankiety w celu rozeznania problemów społecznych 
Weryfikacja celów operacyjnych i zadań określonych w Strategii; 
Określenie działań możliwych do realizacji w obszarze problemowym. 
Analiza wypracowanych celów operacyjnych; 
Analiza proponowanych działań. 
Poniżej zestawienie osób obecnych na warsztatach i zaangażowanych w opracowanie 
Strategii: 

1. Barbara Biesiada – Sekretarz Gminy Rozdrażew 
2. Jolanta Adamiak – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Rozdrażew 
3. Jadwiga Broda – Koło Gospodyń Wiejskich Maciejew 
4. Grażyna Kolańska – Pielęgniarka Środowiskowa Indywidualna Praktyka Pielęgniarska 
5. siostra Rozalia Hagiel –  Parafia Rzymskokatolicka Rozdrażew 
6. Donata Krzyżosiak – Kierownik Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rozdrażew 
7. Małgorzata Zagrodnicka – Pracownik Socjalny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Rozdrażew 
8. Henryk Włodarczyk – Ochotnicza Straż Pożarna Rozdrażew 
9. Dariusz Robakowski – Dzielnicowy Komisariat Policji Koźmin Wlkp 
10. Grażyna Stachowiak – Dyrektor Zespół Szkół Publicznych  Nowa Wieś 
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11. Małgorzata Talaga – Pedagog Szkolny Zespół Szkół Publicznych Rozdrażew 
12. Tadeusz Pachciarz – Sołtys wsi Rozdrażewek 

Należy pamiętać, że niniejsza Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
nie jest jedynym dokumentem w obszarze polityki społecznej, którego skutki będą odczuwali 
mieszkańcy Gminy Rozdrażew. Dokumenty programowe powstałe na poziomie Unii 
Europejskiej, kraju, województwa czy powiatu umożliwiły takie programowanie działań 
na poziomie lokalnym, które nie powiela pewnych działań, ale własnymi propozycjami 
programowymi wpisuje się w już funkcjonującą rzeczywistość formalnoprawną. 

Ze względu na swój dalekosiężny 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  PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA STRATEGII 
 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rozdrażew zgodna jest  
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z: 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zm.) 
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. 

poz. 124 ze zm.). 
3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz. 1356 ze zm.) 
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721ze zm.) 
5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011r. Nr 43, 

poz. 225 z późn. zm.) 
6. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

(Dz. U. z 2013r. poz. 674 ze zm.) 
7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie 

(Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) 
8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) 
9. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. 

poz. 1456 ze zm.) 
10. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(Dz. U. z 2012r. poz. 1228 ze zm.) 
11. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. 

Nr 231, poz. 1375 ze zm.) 
12. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2013r. poz. 135 ze zm.) 
13. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, 

poz. 2572 ze zm.) 
14. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz. 594 

ze zm.) 
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 
ze zm.) 
 

Oprócz wspomnianych aktów prawnych przy realizacji strategii może zachodzić potrzeba  
odwołania się również do ustaw i aktów wykonawczych z zakresu m.in. ochrony zdrowia,  
oświaty i edukacji publicznej. 

Wielodziedzinowość wymienionych przepisów sprawia, że Gmina Rozdrażew 
nie podlega wszystkim powyższym aktom prawnym. Zachodzące w społeczeństwie 
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przemianami mogą jednak doprowadzić do tego, że ich respektowanie stanie się niezbędne 
w okresie wdrażania strategii. 
 
1.2 ZGODNOŚĆ Z INNYMI DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI 
 
Głównym dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju polityki społecznej województwa 
wielkopolskiego jest STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO  DO 2020 ROKU 
Misja strategii „Polityka społeczna województwa wielkopolskiego stanowi integralną część 
rozwoju czemu sprzyjać ma i dawać gwarancje: polityka oparta na regule 3 „W” wrażliwości 
– wyobraźni - współuczestnictwie; przejście od polityki reaktywnej (interwencja i działania 
doraźne) do poprzedzania zdarzeń (profilaktyka); wspieranie/wzmacnianie działań służących 
wyrównywaniu potencjału i zasobów społecznych obszaru oraz wzmacnianiu zaradności 
obywateli; poszerzanie sfer aktywności społecznej oraz udziału obywateli w tworzeniu 
i realizacji polityki społecznej wymaga realizacji 5 priorytetów strategicznych: 
Priorytet I Wielkopolska równych szans i możliwości 
Priorytet II Zdrowi Wielkopolanie 
Priorytet III Bezpieczna Wielkopolska (bezpieczeństwo publiczne i socjalne) 
Priorytet I V Wielkopolska Obywatelska 
Priorytet V Samorząd województwa wielkopolskiego partnerem, doradcą i konsultantem 
lokalnych podmiotów polityki społecznej 

Przyjęcie idei polityki społecznej jako zorganizowanych, kompleksowych 
i międzysektorowych działań władz samorządowych oraz innych podmiotów jest ideą 
doskonale wpisującą się w działania powiatu krotoszyńskiego.  
Rozumienie polityki społecznej służącej kształtowaniu/poprawie/ochronie warunków 
życiowych, bezpieczeństwa, jakości życia, statusu obywateli i rozwoju społeczności, 
to odpowiedź na przemiany demograficzne, gospodarcze oraz społeczno-kulturowe. 
Działania mają dać jednostkom i grupom możliwość harmonijnego rozwoju, udziału 
w kulturze i życiu społecznym oraz szansę prowadzenia aktywnego i niezależnego życia. 
 
W powiecie krotoszyńskim funkcjonuje strategia rozwiązywania problemów społecznych 
na lata 2013 -2020  Określone są w niej dla zrównoważonego rozwoju społecznego 
następujące priorytety strategiczne: 
Priorytet I – Równe szanse i możliwości dla rodzin powiatu krotoszyńskiego. 
Priorytet II – Zdrowi mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego. 
Priorytet III – Bezpieczny powiat Krotoszyński. 
Priorytet IV – Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Priorytet V  -   Mieszkańcy – obywatelami powiatu. 
Priorytety strategiczne rozpisane zostały na cele operacyjne i zadania adresowane do: 

- adresat uogólniony – każdy mieszkaniec Powiatu Krotoszyńskiego, 
- rodziny, 
- dzieci i młodzież, 

       - seniorzy, 
       - osoby z ograniczeniem sprawności, 
       - osoby z kręgu wysokiego ryzyka socjalnego. 
Wyżej wymienione obszary problemowe są zbieżne z problemami określonymi w trakcie prac  
nad strategią na poziomie gminnym. Działania określone w strategii gminnej są adekwatne do  
działań określonych dla powiatu. Dzięki realizacji strategii gminnej realizowane będą 
jednocześnie działania określone dla całego powiatu.  
Obydwie strategie nie są możliwe do zrealizowania bez współpracy pomiędzy instytucjami 
pomocy i integracji społecznej działającymi na terenie Gminy i Powiatu.  
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Analogiczne problemy zostały wskazane podczas warsztatów strategicznych  
w Gminie Rozdrażew. Działania określone w niniejszej strategii są zbieżne z działaniami  
proponowanymi w wymienionych strategiach. Skoordynowane działania, uwzględniające  
specyfikę każdej z gmin, mogą pozytywnie wpłynąć na poprawę sytuacji mieszkańców. 
 
1.3 OCENA POPRZEDNIEJ 
 
Ocena dotychczas zrealizowanych zadań zgodnie z obowiązującą od 2008 roku Gminną  
Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie uściślił współpracę z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Krotoszynie podpisując w 2009 roku umowę partnerską. Od kilku lat 
świadczeniobiorcy pomocy społecznej mają możliwość podjęcia robót publicznych, staży u 
pracodawcy. Od 2008 roku GOPS realizuje projekt systemowy „Aktywna integracja w gminie 
Rozdrażew” w ramach których podpisano łącznie 42 kontrakty socjalne. 
Poradnia psychologiczno pedagogiczna w Krotoszynie przeprowadziła szereg szkoleń 
z zakresu pracy z rodziną np. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. 
Również pracownicy GOPS w Rozdrażewie uczestniczyli w szkoleniach podwyższających 
ich kwalifikacje zawodowe oraz efektywność i skuteczność pracy. Od 2011 roku funkcjonuje, 
powołany obligatoryjnie, zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. Na terenie powiatu utworzono placówkę wsparcia dla ofiar przemocy. 
W ramach działań prowadzonych na rzecz dzieci i młodzieży podejmowane są różnego  
rodzaju przedsięwzięcia. Prowadzona jest świetlica.  
Dobrym przykładem są realizowane przez gminę roczne programy współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, które poddawane są konsultacjom społecznym. 
Programy adresowane są do różnych grup społecznych, organizacji pozarządowych.  
Na szczególną uwagę zasługują również inicjatywy społeczności lokalnej, które przyczyniły 
się do utworzenia Stowarzyszeń w miejscowości Rozdrażew. 
Przeszkodą w realizacji zadań w/w strategii była duża ilość zadań zlecanych do realizacji 
gminie w zakresie pomocy społecznej. Ograniczona ilość środków finansowych 
uniemożliwiła realizację zadań  
Udało się utworzyć poradnictwo specjalistyczne. Utworzono punkt gdzie bezpłatnie udzielane 
jest poradnictwo psychologiczne w zakresie uzależnień, który jednak nie został w pełni 
wykorzystany przez mieszkańców gminy ze względu na niską świadomość społeczną np. 
negatywne konotacje określenia „alkoholik”: utożsamianie osób korzystających z pomocy 
psychologa z chorymi psychicznie, lęk przed negatywną oceną społeczną i wstyd. 
Działania określone w strategii w obszarze dobra opieka medyczna są zbieżne z działaniami 
proponowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Skoordynowane działania pozytywnie 
wpływają na poprawę sytuacji mieszkańców. 
 
II. PROCES USPOŁECZNIENIA I JEGO WYNIKI 
2.1. PROCES USPOŁECZNIENIA  
 
Uspołecznienie procesu planowania strategicznego jest wymogiem Unii Europejskiej i wiąże 
się w praktyce z zastosowaniem w procesie planowania co najmniej dwóch z czterech niżej 
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 – także na poziomie powiatów i gmin, 

− SUBSYDIARNOŚĆ – jasne określenie kompetencji władzy wykonawczej różnych 
szczebli i upoważnienie (na mocy stosowanych aktów prawnych) samorządów 
do programowania i realizacji polityki społecznej regionu, 
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− PARTNERSTWO – statutowy obowiązek konsultowania polityki społecznej z partnerami 
społecznymi na każdym 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 Rozdrażew zostały 

uwzględnione wszystkie cztery zasady. 
W ramach procesu uspołecznienia i budowy diagnozy sytuacji społecznej w Gminie 

Rozdrażew przeprowadzono Warsztaty Strategiczne oraz dokonano ankietowania 
mieszkańców. 

 
2.2 WYNIKI PROCESU USPOŁECZNIENIA STRATEGII – ANKIETA MIESZKAŃCÓW 
 
Materiały opracowano na podstawie 71 ankiet, anonimowo wypełnionych przez mieszkańców 
Gminy Rozdrażew. System ankietowania był rozbudowany, wzór ankiety stanowi załącznik 
do Strategii. 
Większość ankietowanych stanowiły kobiety 
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oraz pracujące 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Większość ankietowanych stanowiły osoby z wykształceniem średnim oraz w porównywalnej 
proporcji z wykształceniem wyższym i zawodowym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pytania w ankietach zadawane były z możliwością udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi 
w zależności od pytania oraz zgodnie z informacją  zawartą w ankiecie. Jednak zdarzało się, 
że na niektóre pytania ankietowani nie udzielili żadnej odpowiedzi. Wobec powyższego 
przedstawione w opracowaniach liczby nie zawsze będą ze sobą kompatybilne. 
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10 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

Ankietowani jako trzy najistotniejsze czynniki mające wpływ na standard życia wskazali 
w przeważającej mierze wykształcenie i kwalifikacje, następnie sytuację społeczno-
ekonomiczną kraju oraz znajomości. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 
a) wykształcenie i kwalifikacje 
b) działalność władz centralnych (rządowych) 
c) działalność władz samorządowych 
d) sytuacja społeczno-ekonomiczna kraju 
e) inicjatywa i zaradność mieszkańców 
f) znajomości 
g) przypadek 
h) łatwy dostęp do sektora usług 
i) dostęp do środków komunikacji (np. internet, dóbr kultury). 

Mieszkańcy oceniając warunki życia w gminie w zdecydowanej większości zaznaczyli 
w ankiecie odpowiedź średnie tj. 34 osoby co stanowi 50% udzielonych odpowiedzi. 
Dobre warunki wskazało 15% ankietowanych a raczej dobre 24% . 
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Jak oceniają Państwo aktualne warunki życia mieszkańców?
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W kolejnym pytaniu mieszkańcy mieli zaznaczyć problemy społeczne, które w ich 
ocenie najbardziej utrudniają życie. Jako trzy główne przyczyny wybrano bezrobocie, 
alkoholizm oraz ubóstwo. Każdy ankietowany mógł wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi, 
dlatego bezrobocie wybrano 60 razy, alkoholizm 44 krotnie i ubóstwo 26 razy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: 
a) ubóstwo 
b) bezrobocie 
c) niepełnosprawność 
d) długotrwała lub ciężka choroba 
e) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
f) wielodzietność 
g) samotne wychowywanie dzieci 
h) alkoholizm 
i) narkomania 
j) bezdomność 
k) przemoc w rodzinie 
 

Powyższe wyniki mają również odzwierciedlenie w kolejnym pytaniu. Bowiem 
ankietowani wskazali bezrobocie (41 osób) i alkoholizm (40 osób) jako główne przyczyny 
wykluczenia społecznego na terenie gminy. Należy również zwrócić uwagę, że 21 osób 
dostrzegło problemy osób niepełnosprawnych oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i samotnie wychowujących dzieci.  
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Jeżeli zdaniem Państwa na terenie gminy występują 
obszary wylkuczenia społecznego, to jakich grup dotyczą?
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Legenda: 
a) bezrobotnych 
b) bezdomnych 
c) osób niepełnosprawnych/starszych 
d) osób opuszczających zakłady karne 
e) bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zwłaszcza w rodzinach 
wielodzietnych, samotnie wychowujących dzieci 
f) alkoholików/narkomanów 
g) inne 

Reasumując wcześniejsze wyniki, zauważyć można, że alkohol jako występujący 
w społeczeństwie problem jest dostrzegalny i zauważalny przez  mieszkańców.  

W kolejnym pytaniu ankietowani mieli odnieść się do skali występowania problemów 
związanych z występowaniem alkoholu wśród mieszkańców. Respondenci w większości 
tj. 41 osób uznało, że powyższy problem dotyczy niewielkiej grupy osób, natomiast 25 osób 
stwierdziło, iż problem dotyka dużej grupy osób. Tylko 4 osoby nie miały w tej kwestii 
zdania.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemy społeczne na terenie gminy odnoszą się także wobec dzieci i młodzieży.  
 
Zapytaliśmy respondentów jakie według nich negatywne zjawiska dostrzegają wśród 

małoletnich mieszkańców gminy. Okazało się, że za poważne problemy i tym samym 
niepokojące uznano spożywanie alkoholu przez młodzież, zaniedbania wychowawcze 
oraz demoralizacja. Występujące wśród młodzieży problemy są poniekąd następstwem 
przenoszonych wzorców zachowań z pokolenia na pokolenie ale także wynikiem zaniedbań 
wychowawczych w rodzinach. 
Na podstawie uzyskanych wyników zauważyć można, że problem alkoholu dotyka coraz 
większą rzeszę naszego społeczeństwa i dotyczy coraz młodszego pokolenia.  
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Czy na terenie gminy zauważają Państwo, problemy 
związane z alkoholizmem wśród mieszkańców?
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Legenda: 
a) zaniedbania wychowawcze 
b) zaniedbania socjalne (niedożywienie, higiena itp.) 
c) eurosieroctwo 
d) demoralizacja 
e) spożywanie alkoholu 
f) narkomania 
g) przestępczość 
h) inne 

Opinie respondentów na temat działań jakie powinna podjąć gmina, aby ograniczyć 
obszary wykluczenia społecznego przedstawia poniższy wykres. Większość ankietowanych 
wskazało działania polegające na świadczeniu pracy socjalnej, jako metodę mającą na celu 
zniwelowanie obszarów wykluczenia społecznego. Kolejnymi działaniami jakie wybrali 
mieszkańcy było zorganizowanie specjalistycznych formy pomocy np. poradnictwo rodzinne, 
interwencja kryzysowa itp. oraz wsparcie organizacji pozarządowych w organizowaniu 
różnych przedsięwzięć adresowanych do społeczności lokalnej 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b c d e f g h
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50
45

5

12

38

47

7
5

2

Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci
 i młodzieży dostrzegacie Państwo najczęściej?
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Legenda: 
a) ograniczyć wysokość przyznawanych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 
b) zwiększyć działania polegające na świadczeniu pracy socjalnej 
c) stworzyć dodatkowe ośrodki zajmujące się pomocą społeczną np. kluby, stowarzyszenia 
d) zorganizować specjalistyczne formy pomocy np. poradnictwo rodzinne, interwencja 
kryzysowa itp. 
e) wesprzeć organizacje pozarządowe w organizowaniu różnych przedsięwzięć adresowanych 
do społeczności lokalnej 
f) inne (jakie?) 

Następny wykres przedstawia opinie respondentów, co do aktualnej sytuacji na 
miejscowym rynku pracy. Mieszkańcy omawianą sytuację ocenili jako średnią 28 osób, raczej 
złą zaznaczyło 16 osób a złą 11. Zaprezentowane wyniki mogą poniekąd odzwierciedlać 
przyjęty przez mieszkańców styl życia i niechęć do zmiany, która wiąże się np. z  
podniesieniem kwalifikacji, przekwalifikowaniem zawodowym bowiem dzisiejszy rynek 
pracy wymaga elastyczności i dostosowania się.  
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Za trzy główne i zarazem najistotniejsze przyczyny problemów związanych z bezrobociem 
na terenie gminy mieszkańcy uznali: wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej 
(podatki, opłaty etc.), wysokie koszty zatrudnienia pracowników oraz niskie wydatki państwa 
na wsparcie dla zatrudnienia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 
a) zła sytuacja finansowa przedsiębiorstw 
b) wysokie koszty zatrudnienia pracowników 
c) wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej (podatki, opłaty etc.) 
d) brak współpracy ze służbami zatrudnienia (Urzędem Pracy, agencjami zatrudnienia, 
firmami szkoleniowymi) 
e) niskie wydatki państwa na wsparcie dla zatrudnienia 
f) niedostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy 
g) inne (jakie?) 
 W następnym pytaniu ankietowani mieli wskazać jakie działania podejmowane 
na poziomie Gminy przyczyniłyby się do spadku bezrobocia. Mieszkańcy stwierdzili, 
że w celu obniżenia poziomu bezrobocia skuteczne okazałyby się staże i praktyki, szkolenia 
zawodowe dla bezrobotnych oraz okresowe zatrudnienie, finansowane z budżetu państwa. 
Najmniejszą ilością wskazaną w ankietach są zagadnienia związane z doradztwem 
zawodowym i pomocą psychologiczną.  
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Legenda: 
a) szkolenie zawodowe dla bezrobotnych 
b) okresowe zatrudnienie, finansowane z budżetu państwa 
c) staże i praktyki zawodowe 
d) doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczna 
e) szkolenie i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
 
Następny etap pytań dotyczy oceny poziomu dokształcania na terenie Gminy, 
którzy respondenci ocenili w zdecydowanej większości jako średni bo aż 33 osoby, 10 osób 
oceniło jako raczej dobry a 9 jako dobry. 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Poniższy wykres przedstawia propozycje mieszkańców dotyczące rodzaju zajęć jakich 
brakuje w lokalach szkolnych a jakich liczba jest niewystarczająca. Najczęściej mieszkańcy 
wskazywali na zajęcia z języków obcych oraz badanie predyspozycji zawodowych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 
a) obsługa komputera dla seniora 
b) języki obce 
c) badanie predyspozycji zawodowych 
d) zajęcia z autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku 
e) sposoby poszukiwania pracy, redagowania cv i listu motywacyjnego 
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Jak oceniają Państwo poziom dokształcania na terenie Gminy?
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lub ich liczba jest niewystarczająca?
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 Kolejne pytanie przedstawia najczęściej wskazywane przez respondentów propozycje 
na co samorząd lokalny winien położyć nacisk w celu rozwiązania najważniejszych 
problemów społecznych, z którymi borykają się mieszkańcy Gminy. W większości 
ankietowani wskazują na  potrzebę organizacji bezpłatnych dokształceń osób poszukujących 
pracy pod kątem dostosowania ich do rynku pracy (kursy, szkolenia itp.), drugą propozycją 
skierowaną dla dzieci i młodzieży jest tworzenie dodatkowych świetlic wiejskich 
i środowiskowych a także w opinii mieszkańców poprawa gospodarowania środkami 
publicznymi.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 
a) poprawę gospodarowania środkami publicznymi 
b) zwiększenie pomocy bezpośredniej osobom najuboższym (finansowej i rzeczowej) 
c) aktywizację społeczną ludzi starszych 
d) utworzenie klubu integracji społecznej – jako element eliminowania zjawiska wykluczenia 
społecznego 
e) bezpłatne dokształcanie osób poszukujących pracy pod kątem 
f) wsparcie inicjatyw obywatelskich (fundacji czy stowarzyszeń prowadzących działalność 
niezarobkową) 
g) tworzenie świetlic wiejskich, środowiskowych dla dzieci i młodzieży 
h) dodatkowe rozwiązania w środowisku np. pedagog rodzinny, terapeuta itp. 
i) powołanie zespołu interdyscyplinarnego działającego na rzecz prawidłowego 
funkcjonowania rodziny 
j) inne (jakie?) 
 Wyniki procesu uspołecznienia Strategii – Warsztaty Strategiczne 
W ramach procesu uspołecznienia i formułowania problemów występujących na terenie 
gminy Rozdrażew, grupa robocza określiła następujące obszary problemów: 
1. Zbyt mała liczba osób posiadająca umiejętności pozyskiwania środków pozabudżetowych. 
2. Ograniczony dostęp do specjalistów: logopedy, psychologa i lekarzy. 
3. Niskie poczucie bezpieczeństwa w centrum gminy. 
4. Duża liczba młodzieży spożywającej alkohol. 
5. Niewystarczająca ilość świetlic i klubów dla młodzieży. 
6. Brak liderów społecznych. 
7. Mała ilość miejsc w przedszkolu. 
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Na co w Państwa opinii samorząd lokalny winien położyć nacisk 
w celu rozwiązania najważniejszych problemów społecznych,

z którymi borykaj ą się mieszkańcy Gminy?
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III.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY I ŚRODOWISKA SPOŁECZNEGO  
3.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I POWIERZCHNIA 
 

Gmina Rozdrażew jest gminą wiejską położoną w dorzeczu Baryczy, wzdłuż 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 wchodzi 13 wsi 
sołeckich: Budy, Chwałki, Dąbrowa, Dzielice, Grębów, Henryków, Maciejew, Nowa Wieś, 
Rozdrażew, Rozdrażewek, Trzemeszno, Wyki, Wolenice oraz miejscowości będące ich 
przysiółkami: Dębowiec, Wygoda. 

Rozdrażew jest gminą typowo rolniczą – 73,11 km2, spośród ogólnej powierzchni 
79,20 km2, stanowią użytki rolne (tj. 92%). Na terenie gminy przeważają gleby o wysokiej 
bonitacji. Dzięki temu dominują uprawy buraka cukrowego. 

3.2. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE 

Wybrane dane statystyczne Gminy Rozdrażew 

LP. DANE JEDNOSTKA  ROK 2013 

Powierzchnia ha ogółem 7920 
w tym:   
użytki rolne (92%) ha 7301 

1 

pozostałe grunty i nieużytki rolne (8%) ha  619 
Zamieszkała ludność osób ogółem 5 202 
w tym:   
mężczyźni osoba 2 570 
kobiety osoba 2 632 
w wieku przedprodukcyjnym osób ogółem 1 179 
w wieku produkcyjnym osób ogółem 3 289 

2 

w wieku poprodukcyjnym osób ogółem   734 
Zarejestrowani bezrobotni osób ogółem   154 
w tym:   
mężczyźni osoba 47 

3 

kobiety osoba 107 
Wskaźniki modułu gminnego 
ludność na 1 km2 osoba 66 4 
kobiety na 100 mężczyzn osoba 102,4 
Oświata 
Dwa przedszkola 
Trzy przedszkola przyszkolne 

Cztery szkoły podstawowe 

5 

Jedno gimnazjum z oddziałem zamiejscowym 

Służba zdrowia 

Jeden ośrodek zdrowia 6 
Dwie apteki 
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MISJA 

POMOC SPOŁECZNA SPRAWNYM I SKUTECZNYM 
ELEMENTEM SYSTEMU WSPARCIA SPOŁECZNEGO 

MIESZKA ŃCÓW GMINY ROZDRA ŻEW 
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V. CELE GŁÓWNE STRATEGII ORAZ CELE SZCZGÓLOWE I ICH  REALIZACJA 
 
Cele strategiczne, cele operacyjne i działania Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Rozdrażew na lata 2014-2020 
 
CEL STRATEGICZNY I 
Ograniczenie zjawiska bezrobocia 
CEL OPERACYJNY 1 
Aktywizacja osób bezrobotnych 
 
Działania/Zadania 

1. Szkolenia i warsztaty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych 
2. Opracowanie i realizacja programów aktywności lokalnej 
3. Współpraca i wspólne działania instytucji wspierających osoby bezrobotne 
4. Inicjowanie działań spółdzielczości socjalnej, przedsiębiorczości społecznej poprzez 

szkolenia i promocję 
5. Zawieranie i realizacja kontraktów socjalnych 
6. Zatrudnianie przy robotach publicznych, pracach społecznie użytecznych, stażach, 

przygotowaniach zawodowych,  
7. Aktywizacja osób bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja 

 
CEL OPERACYJNY 2 
Promocja zatrudnienia 
 
Działania/Zadania 

1. Doradztwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych. 
2. Edukacja młodzieży z zakresu przedsiębiorczości 

 
 
CEL OPERACYJNY 3 
Przeciwdziałanie zjawisku dziedziczenia bezrobocia w rodzinach objętych pomocą społeczną 
 
Działania/Zadania 
 

1. Kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży o roli edukacji w życiu młodego 
obywatela. 

2. Prowadzenie doradztwa zawodowego dla młodzieży zagrożonej bezrobociem 
 

� Realizatorzy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, 
Urząd Gminy, szkoły, lokalni przedsiębiorcy, Spółdzielnie Socjalne 

� Źródła finansowania – środki własne, środki zewnętrzne pozyskane przez podmioty 
realizujące zadania 

� Terminy realizacji - 2014 - 2020 
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CEL STRATEGICZNY II 
Integracja ze społecznością środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 
 
CEL OPERACYJNY 1 
Wsparcie i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych 
Działania/Zadania 
 

1. Dostępność usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych 
2. Promowanie osób starszych i niepełnosprawnych jako pełnowartościowych członków 

społeczeństwa 
3. Zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych 
4. Wsparcie rozwoju wolontariatu na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych 
5. Prowadzenie inicjatyw integrujących osoby starsze i młodzież 
6. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 
7. Likwidacja barier architektonicznych, transportowych i funkcjonalnych 
8. Likwidacja barier mentalnych 

 
CEL OPERACYJNY 2 
Zminimalizowanie zjawisk patologii społecznych 
Działania/Zadania 
 

1. Funkcjonowanie poradnictwa specjalistycznego psychologicznego, prawnego, 
terapeutycznego 

2. Promocja modelu zdrowego stylu życia 
3. Podwyższanie świadomości rodziców i dzieci na temat skutków alkoholizmu, 

narkomanii i agresji 
4. Podwyższenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie korzystania 

z alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 
5. Rozszerzenie oferty zajęć pozaszkolnych w świetlicach 

 
CEL OPERACYJNY 3 
Wsparcie osób ubogich 
 
Działania/Zadania 
 

1. Świadczenie pracy socjalnej 
2. Przyznawanie świadczeń finansowych 
3. Przyznawanie świadczeń w naturze i pomocy usługowej 
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CEL OPERACYJNY 4 
Ograniczanie zjawisk uzależnień 
 
Działania/Zadania 

 
1. Wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób uzależnionych i ich 

rodzin 
2. Prowadzenie działań profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i dorosłych 
3. Rozwój wsparcia specjalistycznego 
4. Działania skierowane do podmiotów pracujących w obszarze pomocy i integracji 

społecznej podwyższające wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień. 
5. Przeprowadzanie kontroli w punktach sprzedaży alkoholu 

 
� Realizatorzy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, PCPR -Środowiskowy Dom 

Samopomocy, Dom Pomocy Społecznej, WTZ, sołectwa, Urząd Gminy, organizacje 
pozarządowe Koło Emerytów i Rencistów, zakład opieki zdrowotnej. Poradnia 
Psychologiczno Pedagogiczna, Sanepid, Kościół, Komenda Powiatowa Policji, 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoły 

� Źródła finansowania – środki własne, środki zewnętrzne pozyskane przez podmioty 
realizujące zadania 

� Terminy realizacji - 2014 - 2020 
 
 
CEL STRATEGICZNY III 
Wzmocnienie systemu działającego na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodzin 
CEL OPERACYJNY 1 
Usprawnienie systemu zapobiegania kryzysom w rodzinie i wspierania rodzin 
 
Działania/Zadania 
 

1. Realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
2. Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego 
3. Wsparcie ofiar przemocy w rodzinie 
4. Poradnictwo specjalistyczne dostępne dla rodzin 
5. Zorganizowanie wsparcia w formie asystenta rodziny lub rodziny wspierającej 
6. Promowanie rodziny wielodzietnej poprzez Kartę Dużej Rodziny 

 
CEL OPERACYJNY 2 
Edukacja wszystkich członków rodziny 
 
Działania/Zadania 
 

1. Edukacja rodziców i dzieci w zakresie przeciwdziałania agresji 
2. Edukacja rodziców i dzieci w zakresie uzależnień 
3. Upowszechnianie dobrych wzorców rodziny 
4. Informowanie mieszkańców o możliwościach walki z problemami i patologiami  

w rodzinach 
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� Realizatorzy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  Urząd Gminy, organizacje 
pozarządowe, zakład opieki zdrowotnej. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,  
Kościół, Komenda Powiatowa Policji, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, szkoły 

� Źródła finansowania – środki własne, środki zewnętrzne pozyskane przez podmioty 
realizujące zadania 

� Terminy realizacji - 2014 - 2020 
 
CEL STRATEGICZNY IV 
Usprawnienie systemu pomocy społecznej 
CEL OPERACYJNY 1 
Usystematyzowanie współpracy instytucji działających na rzecz aktywnej integracji i pomocy 
społecznej 
 
Działania/Zadania 
 

1. Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy instytucjami. 
2. Spotkania pracowników działających w obszarze pomocy integracji  

społecznej. 
CEL OPERACYJNY 2 
Edukacja środowisk zaangażowanych w pomoc i integrację społeczną 
 
Działania/Zadania 

1. Podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się pomocą i integracją społeczną 
2. Popularyzowanie wiedzy o integracji i pomocy społecznej 

 
 

� Realizatorzy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy, PCPR, zakład 
opieki zdrowotnej, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,  Komenda Powiatowa 
Policji, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoły 

� Źródła finansowania – środki własne, środki zewnętrzne pozyskane przez podmioty 
realizujące zadania 

� Terminy realizacji - 2014 - 2020 
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VI. FINANSOWANIE DZIAŁA Ń 

Zawarte w Strategii cele i działania w zakresie rozwiązywania problemów społecznych        
w gminie Rozdrażew wymagają odpowiedniego finansowania. Źródła, dzięki którym 
zaplanowane działania możliwe są do realizacji można podzielić na następujące grupy: 
1. Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy w zakresie finansowania zadań własnych  
gminy w zakresie pomocy społecznej oraz w innych obszarach ujętych w strategii. 
2. Środki pochodzące z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przez administrację  
rządową. 
3. Środki finansowe przeznaczone dla organizacji pozarządowych. Pozyskiwaniem tych  
środków powinny się zająć organizacje funkcjonujące na terenie gminy.  
4. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) poprzez działania zapisane w Programie  
Operacyjnym Kapitał Ludzki. 
5. Środki pochodzące ze Starostwa Powiatowego. 
6. Inne środki zewnętrzne dostępne w drodze konkursu ofert dla instytucji działających       
w sferze pomocy i integracji społecznej, m.in. środki Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy  
                                                                                             Artur Jakubek 
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VII.  ZAŁĄCZNIK  
Ankieta mieszkańców 

Gmina Rozdrażew ankieta anonimowa 
 

Szanowni Pa ństwo! 
      Celem badania jest poznanie problemów społecz nych mieszka ńców Gminy Rozdra żew 
w celu zaktualizowania GMINNEJ STRATEGII ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

           Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie szczerych i wyczerpujących 
odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej ankiecie. Ankieta jest anonimowa. Wszystkie 
informacje b ędą analizowane wył ącznie statystycznie. 
           Liczymy na Państwa pomoc, bo na każdej odpowiedzi ogromnie nam zależy.  
 
                                           Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza ankiety. 
 
 

 
Prosimy zaznaczyć prawidłową odpowiedź. 
 
Pytanie ogólne: 
 
Największy wpływ na standard życia ma Państwa zadaniem (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 
najistotniejsze): 
 

• wykształcenie i kwalifikacje       
• działalność władz centralnych (rządowych)    
• działalność władz samorządowych     
• sytuacja społeczno-ekonomiczna w kraju     
• inicjatywa i zaradność mieszkańców     
• znajomości         
• przypadek         
• łatwy dostęp do sektora usług       
• dostęp do środków komunikacji (np. Internet, dóbr kultury)  
• inne (jakie?) ………………………………………….. 

I. Sytuacja społeczna 
 
1. Jak oceniają Państwo aktualne warunki życia mieszkańców (osób i rodzin)? 
□ bardzo dobre    □ dobre    □ raczej dobre     □ średnie        □ raczej złe     □ złe      □ bardzo złe 
 
2. Jakie są wg Państwa główne przyczyny problemów społecznych mieszkańców powodujące trudne 
warunki życia? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 najistotniejsze) 
Problem społeczny – zjawisko niekorzystne dla społeczności, w której występuje, oceniane przez tę 
zbiorowość jako niebezpieczne, konieczne do wyeliminowania. 
 
Ubóstwo □ 
Bezrobocie □ 
Niepełnosprawność □ 
Długotrwała lub ciężka choroba □ 
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych □ 
Wielodzietność □ 
Samotne wychowywanie dzieci □ 
Alkoholizm □ 
Narkomania □ 
Bezdomność □ 
Przemoc w rodzinie □ 
Inne (jakie?) – proszę wpisać poniżej  
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3. Jeżeli zdaniem Państwa na terenie Gminy występują obszary wykluczenia społecznego, to jakich grup 
dotyczą? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 najistotniejsze) 
 
Bezrobotnych □ 
Bezdomnych □ 
Osób niepełnosprawnych/starszych □ 
Osób opuszczających zakłady karne □ 
Bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych, 
samotnie wychowujących dzieci 

□ 

Alkoholików /Narkomanów □ 
Inne (jakie?) – proszę wpisać poniżej  
 
 
 
4. Czy na terenie gminy zauważają Państwo, problemy związane z alkoholizmem wśród   mieszkańców? 
 
Dotyczy dużej grupy osób                                                □ 
Dotyczy niewielkiej grupy osób                                        □ 
Nie występuje                                                                   □ 
Nie mam zdania                                                               □ 
 
 
 
5. Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży dostrzegacie Państwo najczęściej? (proszę 
zaznaczyć maksymalnie 3 najistotniejsze) 
 
zaniedbania wychowawcze  □ 
zaniedbanie socjalne (niedożywienie, higiena itp.) □ 
euro sieroctwo □ 
demoralizacja   □ 
spożywanie alkoholu  □ 
narkomania  □ 
przestępczość  □ 
Inne (jakie?) – proszę wpisać poniżej 
 
 
 
6. Jakie działania powinny podjąć jednostki Gminy w obszarze pomocy społecznej w celu ograniczenia 
problemów społecznych rodzin korzystających z pomocy społecznej (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 
najistotniejsze): 
 
ograniczyć wysokość przyznawanych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  □ 
zwiększyć działania polegające na świadczeniu pracy socjalnej □ 
stworzyć dodatkowe ośrodki zajmujące się pomocą społeczną np. kluby, stowarzyszenia itp. □ 
zorganizować specjalistyczne formy pomocy np. poradnictwo rodzinne, interwencja 
kryzysowa itp.  

□ 

wesprzeć organizacje pozarządowe w organizowaniu różnych przedsięwzięć adresowanych 
do społeczności lokalnej 

□ 

Inne (jakie?) – proszę wpisać poniżej 
 
 
 
 
II. Sytuacja na rynku pracy 
 
1. Jak oceniają Państwo aktualną sytuację na rynku pracy? 
 
□ bardzo dobra      □ dobra    □ raczej dobra      □ średnia      □ raczej zła     □ zła      □ bardzo zła 
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2. Jakie są wg Państwa główne przyczyny problemu bezrobocia na terenie Gminy? (proszę zaznaczyć 
maksymalnie 3 najistotniejsze) 
 
Zła sytuacja finansowa przedsiębiorstw □ 
Wysokie koszty zatrudnienia pracowników □ 
Wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej (podatki, opłaty etc.) □ 
Brak współpracy ze służbami zatrudnienia (Urzędem Pracy, agencjami zatrudnienia, firmami 
szkoleniowymi) 

□ 

Niskie wydatki państwa na wsparcie dla zatrudnienia □ 
Niedostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy □ 
Inne (jakie?) – proszę wpisać poniżej  
 
3. Jakie działania podejmowane na poziomie Gminy najlepiej przyczyniłyby się do spadku bezrobocia? 
(proszę zaznaczyć maksymalnie 3 najistotniejsze) 
 
Szkolenia zawodowe dla bezrobotnych □ 
Okresowe zatrudnienie, finansowane z budżetu państwa □ 
Staże i praktyki zawodowe □ 
Doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczna □ 
Szkolenie i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej □ 
 
III. Edukacja 
 
1. Jak oceniają Państwo  poziom dokształcania na terenie Gminy? 
 
□ bardzo dobra      □ dobra    □ raczej dobra      □ średnia      □ raczej zła     □ zła      □ bardzo zła 
 
2. Jakiego rodzaju zajęć w lokalach szkolnych jest brak lub ich liczba jest niewystarczająca? (proszę 
zaznaczyć maksymalnie 2 najistotniejsze) 
 
obsługa komputera dla seniora □ 
języki obce □ 
badanie predyspozycji zawodowych □ 
zajęcia z autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku  □ 
sposoby poszukiwania pracy, redagowania CV i listu motywacyjnego  □ 
 
Na co w Państwa opinii samorz ąd lokalny winien poło żyć najwi ększy nacisk w celu rozwi ązania 
najwa żniejszych problemów społecznych, z którymi borykaj ą się mieszka ńcy Gminy: 
 
poprawę gospodarowania środkami publicznymi  □ 
zwiększenie pomocy bezpośredniej osobom najuboższym (finansowej lub rzeczowej) □ 
aktywizację społeczną ludzi starszych  □ 
utworzenie klubu integracji społecznej – jako element eliminowania zjawiska wykluczenia 
społecznego 

□ 

bezpłatne dokształcanie osób poszukujących pracy pod kątem dostosowania ich do potrzeb 
rynku pracy (kursy, szkolenia itp.) 

□ 

wsparcie inicjatyw obywatelskich (fundacji czy stowarzyszeń prowadzących działalność 
niezarobkową) 

□ 

tworzenie świetlic wiejskich, środowiskowych dla dzieci i młodzieży □ 
dodatkowe rozwiązania w środowisku np.  pedagog rodzinny, terapeuta itp. □ 
powołanie zespołu interdyscyplinarnego działającego na rzecz prawidłowego funkcjonowania 
rodziny 

□ 

inne (należy wpisać) 
 □ 
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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 

 
 
Czy działa Pan/Pani:                    □  w stowarzyszeniu              □ fundacji  □  w kole (np. KGW)   
                    
□ organizacji kościelnej 
 
 
Zatrudnienie:                    □  pracujący                  □ nie pracujący 
 
 
 
 

Bardzo dzi ękujemy za wypełnienie ankiety
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