
UCHWAŁA NR XIII/117/2019
RADY GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019 -2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 
poz.506 z późn. zm.) w związku z art.17 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2019 r. poz.1507, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622, poz. 1690,1818), Rada Gminy 
Świerczów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2025 
zwaną dalej Strategią, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Paduch
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Załącznik do Uchwały Nr XIII/117/2019
Rady Gminy Świerczów
z dnia 30 grudnia 2019 r.

 GMINNA STRATEGIA ROZWIAZYWANIA

 PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

 NA LATA 2019-2025
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 I. MERYTORYCZNE UZASADNIENIE OPRACOWANIA GMINNEJ STRATEGII
ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOLECZNYCH

Gminna  Strategia  Rozwiązywania  Problemów Społecznych  na  lata  2019-2025  jest  wieloletnim
dokumentem programowym. Ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego jej
mieszkańców,  a  w  szczególności  grup  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  oraz  osób
bezrobotnych. Obowiązek jej  opracowania wynika z  art.17 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r.  o  pomocy  społecznej  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.1507  z  późn.  zm).  Do  zadań  własnych
o charakterze  obowiązkowym należy  opracowanie  i  realizacja  gminnej  strategii  rozwiązywania
problemów  społecznych  ze  szczególnym  uwzględnieniem  programów  pomocy  społecznej,
profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Strategia rozwiązywania problemów społecznych ma na
celu  rozszerzenie  i  pogłębienie  form  pracy  socjalnej,  współpracę  z  różnymi  instytucjami
i organizacjami  pozarządowymi zajmującymi  się  pomocą społeczną w gminie oraz  instytucjami
działającymi  w  szerszym  obszarze  polityki  społecznej  jak:  edukacja,  ochrona  zdrowia,
bezpieczeństwo  publiczne,  pomoc  osobom  niepełnosprawnym  zapobieganie  wykluczeniu
społecznemu,  pomoc  osobom  bezrobotnym.  Polityka  społeczna  realizowana  przez  samorząd,
powinna być podporządkowana postanowieniom strategii.

„Strategia  Rozwiązywania  Problemów Społecznych  Gminy Świerczów na  lata  2019-2025”  jest
drugim z  kolei  dokumentem planistycznym,  po  uchwalonej  uchwałą  Nr  XXVI/188/2009  Rady
Gminy Świerczów z dnia 23 czerwca 2009 r. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Wprowadzenie kolejnego dokumentu obejmującego ten obszar jest uzasadnione z wielu względów,
ale  zasadniczym  powodem  jest  utrzymanie  obecnego  poziomu  rozwoju  lokalnego
oraz kształtowanie lokalnej polityki społecznej w zakresie jaki się udało osiągnąć dzięki realizacji
celów strategicznych poprzednio obowiązującej strategii.

II. PRAWNE UWARUNKOWANIA GMINNEJ STRATEGII PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH

 

Opracowując  Gminną  Strategie  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  na  lata  2019-2025
uwzględniono  zapisy  ustawy  o  pomocy  społecznej  oraz  innych  ustaw,  które  mają  wpływ
na konstrukcję dokumentu i rozwiązywanie zadań społecznych i są to:

1. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.1507 z póź. zm.)

Ustawa o pomocy społecznej określa;

• zadania w zakresie pomocy społecznej;

• rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielenia;

• organizacje pomocy społecznej

• zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej.

Według  ustawy,  pomoc  społeczna  jest  instytucją  polityki  społecznej  państwa,  mająca  na  celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one
w stanie  pokonać,  wykorzystując  własne uprawnienia  i  zasoby i  możliwości.  Pomoc społeczną
organizują  organy  administracji  rządowej  i  samorządowej,  współpracując  w  tym  zakresie,
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na zasadzie  partnerstwa  z  organizacjami  społecznymi  i  pozarządowymi,  Kościołem  katolickim
i innymi  kościołami,  związkami  wyznaniowymi  oraz  osobami  fizycznymi  i  prawnymi.  Pomoc
społeczna  wspiera  osoby  i  rodziny  w  wysiłkach  zmierzających  do  zaspokojenia  niezbędnych
potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godność człowieka.

2.Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Dz. U.
z 2019 poz. 688 z póź.zm)

Ustawa ta jest ważnym aktem prawnym, wprowadzającym kompleksowe rozwiązania dotyczące
podstawowych dziedzin działalności organizacji pozarządowych w Polsce. Obszary, które reguluje
ustawa to:

• prowadzenie działalności pożytku publicznego (działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku
publicznego);

• uzyskanie  przez  organizacje  pozarządowe  statusu  organizacji  pożytku  publicznego
oraz konsekwencje  z  tym  związane  (warunki  uzyskania  statusu  organizacji  pożytku
publicznego);

• nadzór nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego;

• wolontariat.

3.Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi z dnia 26 października
1982 r. ( Dz. U z 2019 poz. 2277)

Na  mocy ustawy kompetencje  do  rozwiązywania  problemów alkoholowych  w społecznościach
lokalnych uzyskały gminy.

Zdania gminy wynikające z ustawy to:

• zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu;

• udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

• prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  w  zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
dla  dzieci  i  młodzieży,  w  tym  prowadzenie  pozalekcyjnych  zajęć  sportowych,  a także
działań  na  rzecz  dożywiania  dzieci  uczestniczących  w  pozalekcyjnych  programach
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

• wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  fizycznych,  służącej
rozwiązywania problemów alkoholowych;

• podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13' i 15
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

• wspieranie  zatrudnienia  socjalnego  poprzez  organizowanie  i  finansowanie  centrum
integracji społecznej;
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Realizacja  zadań  przedstawionych  powyżej  jest  prowadzona  w  postaci  gminnego  programu
profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych,  uchwalonego  corocznie  przez  Radę
Gminy.

4.Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.( Dz. U. z 2019 poz.852 z póź. zm.)

Na  mocy  ustawy,  gminy  są  zobligowane  do  opracowania  i  realizacji  Gminnego  Programu
Przeciwdziałania Narkomanii, który stanowi część gminnej strategii problemów społecznych.

Zadania gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii to:

• zwiększenie  dostępności  pomocy terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób zagrożonych
uzależnieniem;

• udzielenie rodzinom, w którym występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej
i prawnej;

• prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej,  edukacyjnej  oraz  szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz
dożywiania  dzieci  uczestniczących  w  pozalekcyjnych  programach  opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych;

• wspomaganie działań instytucji,  organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii;

• pomoc  społeczna  osobom  uzależnionym  i  rodzinom  osób  uzależnionych  dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

5. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.(Dz. U. z 2019 r. poz.730
z póź.zm.)

Ustawa określa :

• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

• zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

• zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zadania gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie to między innymi;

• tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

• prowadzenie poradnictwa i integracji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

• opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie ;

• prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia.
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6. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r.( Dz. U.2019 poz.217 z póź.zm.) 

Ustawa  o  zatrudnieniu  socjalnym  stwarza  szansę  na  powrót  do  społeczeństwa  osobom,  które
z różnych powodów znalazły się na marginesie życia społecznego. Wychodzi również naprzeciw
postulatom  organizacji  pozarządowych,  które  oczekują  od  państwa  większego  zaangażowana
w aktywizację  i  edukację  środowisk  marginalizowanych  zawodowo  i  społecznie,  a  także
na wspieranie zatrudnienia dla tych grup. Regulacja ta ma zastosowanie przede wszystkim do osób,
które  nie  posiadają  własnych  dochodów,  a  w  szczególności  osób  bezdomnych  w  procesie
wychodzenia z bezdomności, osób uzależnionych od narkotyków w procesie leczenia, osób chorych
psychicznie, długotrwale bezrobotnych byłych więźniów oraz uchodźców.

W celu pomocy tym osobom ustawa przewiduje tworzenie Centrów Integracji Społecznej, których
działalność koncentruje się na:

• kształceniu umiejętności  pozwalających na pełnienie  ról  społecznych i  osiąganie pozycji
społecznych dostępnych osobom niepodlegających wykluczeniu społecznemu; nabywanie
umiejętności zawodowych oraz przeuczenie zawodu;

• przekwalifikowaniu lub podwyższaniu kwalifikacji zawodowych;

• nauce  planowania  życia  i  zaspokajaniu  potrzeb  własnym  staraniem,  zwłaszcza  przez
możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;

• uczeniu umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

7. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r(. Dz.U.2018 poz.1878 z 
późn.zm)

Według  ustawy  ochronę  zdrowia  psychicznego  zapewniają  organy  administracji  rządowej
i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. Ustawa przewiduje, że w działaniach z zakresu
ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć  stowarzyszenia i  inne organizacje  społeczne,
fundacje,  samorządy zawodowe,  kościoły i  inne  związki  wyznaniowe oraz  grupy samopomocy
pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne.

8.  Ustawa o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej  z dnia 9 czerwca 2011 r.  (Dz. U.
z 2019 poz.1111 z póź.zm)

Ustawa o wspieraniu i  systemie pieczy zastępczej  wprowadzona została  dla wspierania rodziny
przeżywającej  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych.  Jest  to  zespół
planowanych  działań  mających  na  celu  przywrócenie  rodzinie  zdolności  do  wypełnienia  tych
funkcji.  System pieczy zastępczej  jest  to  zespół  osób,  instytucji  i  działań,  które  mają  na  celu
zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożliwości sprawowania
opieki i wychowania przez rodziców.

Ustawa ta określa:

• zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych;

• zasady  i  formy  sprawowania  pieczy  zastępczej  oraz  pomocy  w  usamodzielnianiu  jej
pełnoletnich wychowanków;
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• zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

• zasady funkcjonowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

• zasady w zakresie postępowania adopcyjnego.

9.  Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.(Dz.  U. z  2018 r.  poz 2220
z póź.zm.)

Reguluje ona system poza ubezpieczeniowych świadczeń społecznych, finansowanych w całości
ze środków budżetu państwa.

10.  Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia  7 września 2007 r.  (Dz.  U.
z 2019 r. poz.670 z późn.zm.)

Ustawa określa zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu
wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji, warunki nabywania prawa do świadczeń
pieniężnych  wypłacanych  w  przypadku  bezskuteczności  egzekucji  alimentów,  zasady  i  tryb
finansowania  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego  oraz  działania  podejmowane  wobec
dłużników alimentacyjnych.

11. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r.(Dz. U.z 2019 poz.
2407 z późn. zm. )

Ustawa  określa  warunki  nabywania  prawa  do  świadczenia  wychowawczego  oraz  zasady
przyznawania i wypłacania tego świadczenia.

Oprócz wspomnianych aktów prawnych może zachodzić potrzeba odwołania się do ustaw i aktów
wykonawczych  z  zakresu  ochrony  zdrowia,  edukacji  czy  budownictwa  socjalnego.  Dla
efektywnego rozwoju i stabilizacji gminy istotne znaczenie ma przede wszystkim poprawa jakości
życia  mieszkańców,  umożliwienie  osobom  i  rodzinom  przezwyciężania  trudnych  sytuacji
życiowych, a także stworzenie efektywnego i sprawnie działającego systemu pomocy społecznej.

Strategia  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Gminy  Świerczów  na  lata  2019-2025  jest
dokumentem  otwartym,  co  oznacza  właściwym  dla  jej  uchwalenia  może  być  aktualizowana
i zmieniana, zwłaszcza w zakresie diagnozy społecznej, wynikających z niej celów poszczególnych
oraz działań zmierzających do realizacji tych celów.

Zgodnie z treścią art.110 ust.4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.  (Dz. U z
2019 r.  poz.1507z  późn.  zm.)  koordynacja  działań  strategicznych  należy  do  zadań  Gminnego
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Świerczowie  reprezentowanego  przez  Kierownika  Ośrodka.
Kierownik może powierzyć nadzór nad realizacja działań wynikających ze strategii pracownikowi
lub zespołowi pracowników Ośrodka, wprowadzając takie zadanie do zakresu ich obowiązków

III. ZGODNOŚĆ STRATEGII Z DOKUMENTAMI PROGRAMOWYMI

 STATEGIA EUROPA 2020

Europa  2020  –  Strategia  na  rzecz  inteligentnego  i  zrównoważonego  rozwoju  sprzyjającego
włączeniu społecznemu jest dokumentem, którego głównym celem jest wyjście z kryzysu w jakim
w ostatnich latach  znalazła  się  gospodarka  europejska,  powrót  na ścieżkę  rozwoju,  a  następnie
na niej  pozostanie.  Strategia  koncentruje  się  na  pięciu  dalekosiężnych  celach  w  dziedzinie
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zatrudnienia, badań naukowych, edukacji, ograniczenia ubóstwa oraz w zakresie klimatu i energii.
Jednym  z  czterech  podstawowych  priorytetów  Unii  Europejskie  do  2020  roku  jest  rozwój
sprzyjający wyłączeniu społecznemu. Głównym celem Unii na lata 2014-2020 w zakresie ubóstwa i
wykluczenia  społecznego  będzie  natomiast  zmniejszenie  liczby  osób  zagrożonych  ubóstwem
i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mil. Strategia, o której założeniem jest stworzenie
większej  liczby miejsc  pracy  i  podniesienie  standardu  życia,  obejmuje  trzy wzajemne  ze  sobą
powiązane priorytety:

• rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji,

• rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywnej korzystającej z zasobów, 
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej,

• rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu- wspieranie gospodarki o wysokim poziomie 
zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Narodowa  strategia  spójności  (nazwa  urzędowa:  Narodowe  Strategiczne  Ramy  Odniesienia,
NSRO )  to  dokument  strategiczny określający  priorytety  i  obszary  wykorzystania  oraz  system
wdrażania  funduszy  unijnych:  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  (EFRR),
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  (EFS)  oraz  Funduszu  spójności  w  ramach  budżetu
Wspólnoty na lata 2014-2020. Celem strategicznym NSS jest  tworzenie warunków dla wzrostu
konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost
zatrudnienia  oraz  wzrost  poziomu  spójności  społecznej,  gospodarczej  i  przestrzennej.  Cel
strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych.

Celami horyzontalnymi Narodowej Strategii Spójności są:

• poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów 
partnerstwa;

• poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej;

• budowa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej;

• budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski;

• podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie 
z sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług;

• wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji, 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej;

• wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach 
wiejskich.
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WOJEWÓDZKA STRATEGIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁRECZNEJ W
WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM NA LATA 2016-2025

Główne kierunki zmian w pomocy społecznej województwa opolskiego to:

• zabezpieczenie w skali regionu podstawowych potrzeb bytowych jednostek i rodzin,

• zapewnienie  podstawowych  potrzeb  powinno  być  ściśle  powiązane  z  rozwojem  pracy
socjalnej, tak by w pełni realizować ustawową misję pomocy społecznej, której celem jest
usamodzielnienie osób, rodzin i ich integracji ze środowiskiem,

• zapobieganie i przeciwdziałanie marginalizacji coraz liczniejszych grup społecznych.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚWIERCZÓW NA LATA 2019-2025

Misja  Strategii  Rozwoju Gminy Świerczów na lata  2019-2025 jest  wyzwaniem horyzontalnym,
dąży do poprawienia warunków życia w Gminie, natomiast wyzwania to :

• dbanie o środowisko naturalne, jako o najcenniejsze dobro w gminie,

• zwiększenie atrakcyjności gminy do prowadzenia działalności gospodarczej i pracy,

• stymulowanie rozwoju społecznego oraz pielęgnowanie tradycji i kultury lokalnej,

• rozwój infrastruktury dla potrzeb społeczności lokalnej,

• podniesienie atrakcyjności gminy, jako miejsca, gdzie można spędzić wolny czas.

 W wyniku prac przygotowawczych dokonano analizy:

1. Charakterystyki uwzględniającej problemy społeczne gminy.

2.  Infrastruktury społecznej gminy. 

3.  Priorytetów polityki społecznej w gminie. 

4.  Potrzeb i preferencji polityki społecznej.

Opracowana  strategia  umożliwi  wyłonienie  głównych  celów  i  kierunków  polityki  społecznej

oraz podporządkowuje działania doraźne działaniom długofalowym.

Pozwoli także na lepsze zagospodarowanie zasobów ludzkich, sprzętowych, obiektów, instytucji,

środków finansowych oraz wiedzy. Zwiększy szanse na pozyskanie dodatkowych, zewnętrznych

źródeł finansowania dla poszczególnych działań polityki społecznej.

IV. CHARAKTERYSTYKA GMINY ŚWIERCZÓW

1.Położenie Gminy Świerczów

 Gmina Świerczów położona jest w środkowo-północnej części województwa opolskiego. Zajmuje
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obszar o powierzchni 110,4 km2 w kompleksie lasów stobrawsko - turawskich.

 W ogólnej powierzchni gminy 64% stanowią użytki rolne, 26% zajmują lasy i tereny zadrzewione

a 2,4% to stawy hodowlane, których całkowita powierzchnia wynosi 0,4 %. Mieszkańcy gminy

utrzymują  się  głównie  z  pracy  w  rolnictwie.  Istnieje  569  gospodarstw  prywatnych,  a  średnia

powierzchnia gospodarstwa wynosi około 5-10 ha.

 Geograficznie  obszar  gminy  leży  na  pograniczu  Równiny  Oleśnickiej  i  Równiny  Opolskiej
w makroregionie Niziny Śląskiej. Wysokość bezwzględna terenu waha się od 140 m. n.p.m. do 180
m n.p.m.  Osią  morfologiczną  gminy jest  dolina  Stobrawy .  Są  to  tereny płaskie  o  spadku  nie
przekraczającym 0,5-1%. Środkową i  północną część gminy stanowi wysoczyzna plejstoceńska.
Jej płaska powierzchnia z łagodnymi kulminacjami wznosi się nad doliną Stobrawy o 10-15 m., jest
to środkowy fragment Wzgórz Świerczowskich.

W zachodniej części gminy zaznaczają się odcinki dolin Potoku Minkowskiego i Stobrawy . Teren
charakteryzuje się urozmaiconą i żywą rzeźbą terenu.

 Znaczne urozmaicenie terenu stanowią wydmy, występujące pojedynczo lub w zespołach

osiągające  wysokości  względne  10  m.  Największy  zespół  wydm  biegnie  wzdłuż  północno  -

zachodniego skraju doliny Stobrawy.
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2.Sytuacja demograficzna

Liczba mieszkańców Gminy Świerczów zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31 

grudnia 2018 r. w poszczególnych miejscowościach wynosiła 3457 osób.

 Gęstość zaludnienia w Gminie Świerczów

Nazwa Gęstość zaludnienia - liczba mieszkańców

Bąkowice 425

Bielice 61

Biestrzykowice 410

Dąbrowa 618

Gola 146

Grabówka 2

Grodziec 102

Jaźwinka 10

Kuźnica Dąbrowska 10

Kuźnice 22

Miejsce 248

Miodary 257

Osiek Duży 49

Oziąbel 1

Pieczyska 44

Przygorzele 13

Skórze 9

Starościn 300

Świerczów 544

Wężowice 62

Wołcz 8

Zawada 6

Zbica 81

Zielony Las 13

Zorzów 15

Źródło: Dane z Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Świerczowie
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 Wybrane dane statystyczne

Wyszczególnienie lat 2016 2017 2018

Ludność ogółem 3424 3392 3457

Kobiety ogółem
w tym wiek:

przedprodukcyjny

produkcyjny

poprodukcyjny

1699

270

991

440

1680

243

988

449

1715

249

997

469

Mężczyźni ogółem
w tym wiek:

przedprodukcyjny

produkcyjny

poprodukcyjny

1725
 

306

1213

201

1717

299

1213

205

1732

316

1188

228

Źródło: Dane z Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Świerczowie

Wśród  mieszkańców  gminy  Świerczów  dominują  mężczyźni.  Analiza  kategorii  wiekowych

mieszkańców  gminy  pokazuje,  że  dość  liczną  reprezentację  mieszkańców  obydwu  płci  jest

to kategoria  wiekowa  w  przedziale  produkcyjnym,  tworzą  grupę  bardziej  liczną  niż  osoby

w przedziale poprodukcyjnych. Tak kształtująca się struktura mieszkańców może stanowić istotny

potencjał zarówno dla rozwoju gospodarczego gminy i jak i działań minimalizujących negatywne

zjawiska społeczne.

 Wskaźnik przyrostu naturalnego mieszkańców Gminy Świerczów

Rok Liczba urodzeń Liczba zgonów Liczb
mieszkańców

Wskaźnik 
przyrostu 
naturalnego

2015 29 48 3470 1,74

2016 20 53 3424 1,10

2017 20 39 3392 1,51

2018 30 17 3457 5,10

Źródło: Dane z Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Świerczowie
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W Gminie Świerczów, można zauważyć stabilną sytuację demograficzną. W ostatnich czterech 
latach zauważyć można wzrost urodzeń.

Bezrobocie

Według  danych  Powiatowego Urzędu  Pracy w Namysłowie  na  dzień  31  grudnia  2018r.  liczba

bezrobotnych  w  Gminie  Świerczów  z  podziałem  na  liczbę  bezrobotnych  kobiet  i  mężczyzn

oraz liczbę  bezrobotnych  z  prawem do zasiłku  ogółem kobiet  i  mężczyzn  w latach  2016-2018

przedstawia się następująco :

 Dynamika bezrobocia w Gminie Świerczów

Data Liczba bezrobotnych

kobiety mężczyźni

Liczba bezrobotnych z prawem do
zasiłku

kobiety mężczyźni

2016r. 76 70 8 9 

2017r. 80 51 9 7 

2018r. 69 37 5 5

Źródło: Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie

Jak  można zauważyć  liczba  bezrobotnych maleje  z  roku na  rok  zarówno wśród mężczyzn  jak

i wśród  kobiet.  Z  danych  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Świerczowie  wynika,

iż w 2016 roku z pomocy skorzystało 66 rodzin bezrobotnych, w roku 2017 skorzystało 61 rodzin,

natomiast w roku 2018 – 54 rodziny. Zatem mimo, iż bezrobocie wg. danych Powiatowego Urzędu

Pracy maleje, to w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wzrosła ilość rodzin korzystających

z pomocy finansowej.

3. Sytuacja gospodarcza Gminy Świerczów

W gminie  istnieją  dobre  warunki  dla  rozwoju  rzemiosła  i  handlu.  Obecnie  na  terenie  gminy

zarejestrowanych  jest  177  podmiotów  gospodarczych  są  to  małe  i  średnie  zakłady  rodzinne.

Branżami dominującymi są obróbka drewna (tartak,  zakłady stolarskie) gastronomia, mechanika

samochodowa,  usługi  budowlane,  ślusarstwo,  piekarstwo,  transport  samochodowy  oraz  zakład

mięsny i przedsiębiorstwo przetwórstwa drobiowego. 

Gmina  Świerczów  jest  gminą  typowo  rolniczą,  właścicielami  gruntów  rolnych  większości

są rolnicy indywidualni. Liczba gospodarstw o powierzchni użytków rolnych przekraczających 1 ha
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wynosi 569. Głównym kierunkiem produkcji indywidualnych gospodarstw rolnych jest produkcja

roślinna  dostosowana  na  potrzeby  rolno-spożywczego  przemysłu  przetwórczego  oraz  hodowli

zwierząt. Rozwijająca się w strukturze lokalnego rolnictwa jest gospodarka rybacka.

3.1 Oświata, kultura i sport w gminie

Na terenie gminy znajduje się: 

a) 3 szkoły,

b) 1 przedszkole

 Liczba uczniów uczęszczających do szkół oraz dzieci do przedszkola w Gminie Świerczów to:
Nazwa placówki Rok 2016

Liczba dzieci

Rok 2017

Liczba dzieci

Rok 2018

Liczba dzieci

Publiczne Gimnazjum 
w Świerczowie

82 47 24

Szkoła Podstawowa w 
Bąkowicach  58 59 59

Przedszkole w 
Świerczowie

 85  85 84

Szkoła Podstawowa w
Dąbrowie

89 104 124

Źródło: Dane z Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Świerczowie

 Do sierpnia 2019 r. funkcjonowało Publiczne Gimnazjum w Świerczowie, które z dniem 1września
2019 r. zostało przekształcone na szkołę podstawową w Świerczowie.

Na terenie gminy funkcjonuje sieć placówek kulturalnych. Rozpowszechnianiem kultury na terenie
gminy  zajmuje  się  Gminny  Ośrodek  Kultury.  Celem  działania  GOKU  jest  tworzenie
upowszechnianie  i  ochrona  kultury,  rozwijanie  potrzeb  z  zakresu  kultury  fizycznej,  sportu
i rekreacji  poprzez  rozwój  czynnego  udziału  uczestnictwa  mieszkańców  gminy  w  życiu
kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym, poprzez:

− prowadzenie działalności edukacyjnej,

− działalność  promocyjną  i  informacyjną  dotyczącą  wszelkich  dziedzin  kultury,  sportu
i rekreacji w gminie,

− rozpoznanie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
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− zaspokojenie  potrzeb  rywalizacji  i  dążenie  do  osiągania  wyników w ramach  społecznie
akceptowanych zasad współzawodnictwa, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego
ruchu artystycznego,

− rozwijanie oraz zaspokajanie potrzeb czytelniczych,

− prowadzenie działalności oświatowej i upowszechniającej wiedzę,

− dążenie do unowocześnienia bazy materiałowo- technicznej dla prowadzonej działalności
kulturalnej i artystycznej na terenie gminy.

Usługi kultury uzupełnia Gminna Biblioteka Publiczna. Działalność biblioteki służy zaspokojeniu
potrzeb czytelniczych społeczeństwa i jego wychowaniu i upowszechnianiu oraz rozwoju kultury
i wiedzy.

 V. POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŚWIERCZÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Świerczowie  realizuje  zadania  z  zakresu  pomocy

społecznej, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.( Dz.U z 2019r poz.1507z późn. zm.)

o pomocy  społecznej.  Realizuje  zadania  własne  gminy,  zadania  zlecone  i  powierzone  gminie

na podstawie  umów,  a  także  przyjęte  do  realizacji  na  podstawie  ustaw  i  porozumień.  Pomoc

społeczna  jest  instytucją  polityki  społecznej  państwa  mającą  na  celu  umożliwienie  osobom

i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,

wykorzystując  własne  środki,  możliwości  i  uprawnienia.  Celem  pomocy  społecznej  jest

zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych jednostki i rodziny oraz umożliwienie im bytowania

w  warunkach  odpowiadających  godności  człowieka.  Pomoc  społeczna  powinna  w  miarę

możliwości prowadzić do usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 . Liczba rodzin i osób korzystających z pomocy społecznej w latach 2015-2018

Rok Liczba rodzin Liczba osób w tych rodzinach

2015 136 411

2016 123 359

2017 121 317

2018 105 298

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania GOPS, MP i PS-03 stan na 31.12. 2015-2018 r.

Na podstawie sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej można stwierdzić, że w okresie minionych

czterech lat można zaobserwować, iż maleje liczba rodzin korzystających z pomocy tut. Ośrodka.

Nie  wynika  to  z  poprawy  sytuacji  materialnej  rodzin  lecz  z  kryterium  dochodowego,  które

wg ustawy o pomocy społecznej to kwota 528 zł netto dla osoby w rodzinie, a 701 zł netto dla
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osoby samotnie gospodarującej.

 Zasiłki okresowe
Rok Liczba 

rodzin 
ogółem

w tym z 
powodu
bezrobocia

w tym z 
powodu
dł. choroby

w tym z powodu
niepełnosprawności

w tym 
innych 
powodów

2014 100 89 2 8 1

2015 78 64 3 11 0

2016 77 66 0 10 0

2017 68 61 0 7 0

2018 61 54 2 5 0

 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania GOPS, MP i PS-03 stan na 31.12. 2014- 2018 r.

Wśród przyczyn powodujących problemy finansowe mieszkańców Gminy Świerczów od lat  na
pierwszym  miejscu  pojawia  się  bezrobocie,  dalej  niepełnosprawność  i  długotrwała  choroba,
powodująca  wyłączenie  z  ról  życiowych,  ograniczenie  możliwości  zarobkowania,  konieczność
ponoszenia zwiększonych wydatków finansowych na leczenie.

 Typy rodzin objętych pomocą
Rok Liczba 

rodzin
Liczba 
osób w 
rodzinie 
ogółem

O 
liczbie 
osób :1

O 
liczbie 
osób : 2

O 
liczbie 
osób :3

O 
liczbie 
osób :4

O 
liczbie 
osób :5

O liczbie 
osób :6 i 
więcej

2015 136 411 31 64 69 120 65 62

2016 123 359 22 60 69 148 40 20

2017 121 317 42  52 45 88 55 35

2018  105 298 30 50 42 68 65 43
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania GOPS, MP i PS-03 stan na 31.12. 2015-2018 r

Biorąc  pod  uwagę  liczebność  rodzin  korzystających  z  pomocy  należy  zauważyć,  że  wśród
wszystkich rodzin objętych wsparciem najczęściej występują rodziny liczące 4-5 osób Zauważyć
również można, że z upływem lat wzrasta liczba rodzin z dziećmi korzystających z pomocy tut.
Ośrodka, co może świadczyć o problemach finansowych rodzin.
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 Rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ” w latach 2016 - 2018
Wyszczególnienie Liczba osób

objętych programem
w roku 2016

Liczba osób
objętych programem

w roku 2017

Liczba osób objętych
programem w roku

2018

Ogółem

w tym:

384 295 248

dzieci do czasu 
rozpoczęcia nauki 
w szkole 
podstawowej

18 33  28

uczniowie do czasu 
ukończenia szkoły 
gimnazjalnej  96 69 61

inne osoby 
korzystające z 
pomocy społecznej 
na podstawie art. 7 
ustawy o pomocy 
społecznej

270 193 159

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania GOPS, MP i PS-03 stan na 31.12. 2016-2018 r. 

 Rodziny emerytów i rencistów objęte pomocą
Rok Liczba rodzin Liczba osób w tych 

rodzinach

2015 29 77

2016 27 68

2017 35 79

2018 33 73
 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania GOPS, MP i PS-03 stan na 31.12. 2015-2018 r.

Analiza  poziomu  życia  mieszkańców  Gminy  Świerczów  pokazuje,  nie  tylko  problemy  rodzin
wychowujących dzieci, ale także problemy z utrzymaniem odpowiedniego poziomu zaspokajania
potrzeb,  które  widoczne  są  też  wśród  najstarszych  mieszkańców  Gminy  Świerczów.
Odzwierciedlają to dane dotyczące liczby rodzin emerytów i rencistów korzystających z systemu
wsparcia na poziomie lokalnym. Analizując dane statystyczne, dotyczące liczby rodzin emerytów
i rencistów korzystających z systemu wsparcia na poziomie lokalnym można stwierdzić, że z roku
na rok jest  tendencja wzrostowa. Analizując dane statystyczne dotyczące korzystania z pomocy
społecznej, należy przyjąć, że fakt korzystania z pomocy społecznej jest wyznacznikiem poziomu
życia mieszkańców. Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń, muszą bowiem spełnić określone
w przepisach  prawa  kryterium  dochodowe.  Kryterium  dochodowe  zostało  określone
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz.1358)
i wynosi 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł dla osoby w rodzinie. To oznacza,
że mieszkańcy posiadający dochody niższe niż  wskazane kryterium dochodowe mogą otrzymać
dodatkowe wsparcie w różnych formach, w tym finansowych. Spełnienie kryterium jednoznacznie
potwierdza, że spora grupa mieszkańców Gminy Świerczów ma prawo do świadczeń ze względu na
niskie  dochody,  które  nie  wystarczają  na  zaspokojenie  podstawowych  potrzeb  życiowych.
Są też przyczyną występowania wielu trudności w różnych sferach życia społecznego. Zaznaczyć
tu należy, że w/w kryterium dochodowe jest niskie i wiele rodzin, które borykają się z problemami
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finansowymi  nie  może  skorzystać  z  pomocy  tut.  Ośrodka  z  powodu  minimalnego  nawet
przekroczenia cytowanego kryterium dochodowego.

2. Identyfikacja problemów społecznych

Do  kompleksowej  identyfikacji  problemów  społecznych  na  terenie  Gminy  Świerczów
wykorzystano  podstawowe  narzędzia  statystyczne  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w Świerczowie,  Zespołu  Interdyscyplinarnego  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie
oraz Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych.  Jako  podstawowy  czynnik
diagnostyczny  uznano  powody  korzystania  z  różnych  form  pomocy.  Zestawienie  zawiera
szczegółowe liczby ewidencjonowane przez GOPS- instytucję, która odpowiada za koordynowanie
działań  prowadzących  do  rozwiązywania  problemów  społecznych  na  poziomie  gminy.  Analiza
zebranych informacji wskazuje,  że na przestrzeni minionych 4 lat  na terenie Gminy Świerczów
wyraźnie zarysowuje się wiele problemów społecznych. Potwierdzają to prezentowane poniżej dane
liczbowe, wskazujące liczbę osób, które otrzymały pomoc w związku z zaistnieniem określonego
powodu, definiowanego w kategoriach problemu społecznego.
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2015 87 1 4 1 107 23 18 6 4 1 0 1

2016 86 0 2 2 89 34 29 12 2 3 0 0

2017 85 1 0 11 84 36 32 20 3 4 0 2

2018 82 1 2 11 72 26 28 25 1 1 0 1
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania GOPS, MP i PS-03 stan na 31.12. 2015-2018 r.

Porównanie  wartości  widocznych  w  zestawieniu  nie  pozostawia  żadnych  wątpliwości  dla
stwierdzenia, że najbardziej dotkliwym problemem społecznym Gminy Świerczów jest bezrobocie.
Przedstawione  dane  są  jedynie  potwierdzeniem  wniosków  nasuwających  się  po  zapoznaniu
z opisem statystyki udzielonej mieszkańcom Gminy Świerczów. Brak zatrudnienia generuje niskie
dochody mieszkańców, co w badaniach odzwierciedla liczba osób zakwalifikowanych do pomocy
z powodu ubóstwa.  Jakkolwiek relatywnie  definiowanie  ubóstwa jest  bardzo trudne,  to  poziom
życia grupy mieszkańców Gminy został w tej kategorii zdefiniowany.
Na kolejnym miejscu pod względem natężenia rysuje się niepełnosprawność, powodująca znaczące
ograniczenia  w  pełnieniu  ról  społecznych.  Skutki  niepełnosprawności  utrudniają  codzienne
funkcjonowanie,  zatrudnienie,  zarobkowanie.  Problemy  osób  niepełnosprawnych,  a  ściśle  ich
rozwiązywanie  wymagają  sporych  nakładów  finansowych  na  likwidacje  barier  społecznych,
komunikacyjnych,  rehabilitację  i  przystosowanie  się  do  nowej  sytuacji  w  związku  z  istotnymi
ograniczeniami.
Istotne miejsce w hierarchii problemów zajmują problemy zdrowotne mieszkańców. Długotrwała
choroba  jako  problem  społeczny  uwidacznia  się  przez  pryzmat  korzystania  ze  świadczeń
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pieniężnych,  głównie  z  zasiłków  okresowych,  stanowiących  istotne  wsparcie  w  leczeniu
i rehabilitacji i zapewnieniu powrotu do zdrowia oraz jak najlepszej życiowej sprawności. Problemy
zdrowotne  mieszkańców  są  drugim  po  bezrobociu  powrotem  korzystania  z  systemu  wsparcia
oferowanego przez pomoc społeczną.
Na kolejnym miejscu jest bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych. Problemy rodzin
niewydolnych  wychowawczo  generują  z  kolei  inne  problemy  dotykające  szczególnie  dzieci
i młodzież w okresie dorastania, co obserwowane jest na poziomie innych instytucji, głównie szkół
podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy. Przejawia się to brakiem zainteresowania rodziców,
postępami dzieci w nauce przygotowaniem dzieci do zajęć szkolnych itp. Problemy w wypełnianiu
funkcji opiekuńczych i wychowawczych są często powodem zaburzeń rozwoju dzieci.
Na mapie problemów społecznych Gminy Świerczów rysuje się problem nadużywania alkoholu.
Skutki  tej  przypadłości  społecznej  widoczne  są  w  pracy  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, która corocznie rozpatruje wiele wniosków o skierowanie na leczenie
odwykowe.  Natomiast  problem  przemocy  w  rodzinie  realizowane  jest  przez  Zespół
Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie.
Problem  mieszkańców  Gminy  Świerczów,  który  nie  został  jeszcze  wyraźnie  zdefiniowany
w kategoriach  problemów  społecznych  jest  postrzegany  jako  starzejące  się  społeczeństwo
na podstawie analiz statystycznych. Problem ten można analizować jedynie przez pryzmat usług
o charakterze  instytucjonalnym  (skierowania  do  domów  pomocy  społecznej,  czy  też  usług
opiekuńczych)  świadczonych  mieszkańcom  gminy,  niezdolnych  do  samodzielnej  egzystencji.
Na przestrzeni minionych lat  jest to problem niezauważalny, bowiem Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej skierował i utrzymywał w domach pomocy społecznej 6 osób, ale skutki finansowe tych
skierowań  i  utrzymanie  mieszkańców  Gminy  w  domach  pomocy  społecznej  stanowią  istotną
pozycję wydatków w budżecie gminy.
 
 Osoby kierowane do DPS oraz koszt utrzymania w DPS
Rok Liczba osób Koszt utrzymania tych osób w DPS

2014 5 79 322,00 zł

2015 4 76 680,00 zł

2016 5 68 281,61 zł

2017 5 97 617,39 zł

2018 6 96 307,15 zł
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania GOPS, MP i PS-03 stan na 31.12. 2014 -2018 r.

3.Analiza SWOT w zakresie rozwiązywania problemów społecznych Gminy Świerczów
Na podstawie opisu sytuacji społecznej Gminy Świerczów oraz zasobów można wskazać szanse
i zagrożenia pojawiające się w rozwiązywaniu problemów społecznych.
Szansą Gminy jest:

• niewielkie  natężenie  problemów  społecznych  na  terenie  gminy,  co  może  wpłynąć
na szybsze ich rozwiązanie lub minimalizowanie negatywnych skutków,

• dostępność środków finansowych, zarówno własnych gminy jak i zewnętrznych środków
np.  środków  budżetu  państwa,  Unii  europejskiej  i  innych,  co  daje  możliwość  ich
wykorzystania na wspieranie inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,

• istnienie instytucji pomocy i integracji społecznej z wykwalifikowaną kadrą, gwarantującą
skuteczność podejmowania działań strategicznych oraz prawidłową ich koordynację,
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• dobre  rozeznanie  środowiska  w  zakresie  istniejących  problemów  społecznych,
co umożliwia  niezwłoczne  podejmowanie  inicjatyw  i  właściwe  przygotowanie
odpowiednich zadań.

Zagrożenie Gminy w zakresie rozwiązywania problemów społecznych:

• procesy  demograficzne,  zwłaszcza  wzrost  odsetek  ludzi  starych,  wymagających  usług
opiekuńczych i pielęgnacyjnych w zakresie obniżonej sprawności funkcjonalnej,

• konieczność ponoszenia kosztów opieki instytucjonalnej świadczonej dla osób starszych, co
w obecnym stanie prawnym (częściowa odpłatność lub zwolnienie z niej członków rodziny)
może znacznie obciążać budżet gminy,

• problemy z miejscami pracy co powoduje wzrost bezrobocia wśród mieszkańców Gminy,

• problemy komunikacyjne, które utrudniają mieszkańcom dotarcie do ewentualnych miejsc
pracy. 

Wymieniony  katalog  nie  wyczerpuje  wszystkich  istniejących  możliwości,  wskazuje  jedynie
najważniejsze  obszary,  które  należy  wziąć  pod  uwagę  i  które  mogą  mieć  istotny  wpływ
na planowanie na realizacje celów strategicznych.
4.Cele strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świerczów na lata 2019- 2025
4.1 Cel główny
W  kontekście  rozpoznanych  problemów  społecznych  celem  głównym  niniejszej  strategii  jest
„Poprawa  warunków  i  jakość  życia  mieszkańców  Gminy  Świerczów  zagrożonych
marginalizacją  i  wykluczeniem  społecznym”.  Tak  sformułowany  cel  strategii  rozwiązywania
problemów  społecznych  obejmuje  wszystkie  jej  obszary  problemowe  i  adresowany  jest
do wszystkich  potencjalnych  mieszkańców Gminy Świerczów,  których  warunki  i  poziom życia
odbiegają od przeciętnego poziomu życia mieszkańców .
4.2 Cele szczegółowe projektowania zmian:
1) przeciwdziałanie bezrobociu mieszkańców Gminy Świerczów,
2)  rozpoznanie  przyczyn  trudnej  sytuacji  zdrowotnej  mieszkańców  Gminy  oraz  umożliwienie
mieszkańcom jak najlepszego powrotu do zdrowia,
3) przeciwdziałanie Przemocy w rodzinie,
4) przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym alkoholizmowi i narkomanii,
5)  zagwarantowanie  dostępu  do  usług  pielęgnacyjnych  i  wspomagającym  osobom  w  wieku
starszym,
6)  zagwarantowanie kompleksowego wsparcia  rodzinom dysfunkcyjnym,  w których wychowują
dzieci.
Zakłada się, że sformułowane cele szczegółowe umożliwiają ograniczenie skutków rozpoznanych
na  terenie  Gminy  Świerczów  problemów  społecznych.  Jednocześnie  dopuszcza  się  możliwość
wprowadzenia  uzupełnień  i  modyfikacji  treść  celów  szczegółowych  w  wyniku  aktualizacji
diagnozy  społecznej  lub  wyniku  pojawiających  inne  niż  rozpoznanie  dotychczas  niekorzystne
zjawiska i problemy społeczne.
4.3 Opis sposobu realizacji strategii
Strategia  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  w  Gminie  Świerczów  na  lata  2019-  2025
wdrażana  będzie  poprzez  realizację  gminnych  programów i  projektów oraz  konkretnych  zadań
realizowanych  przez  podmioty i  instytucje  współdziałające  na  poziomie  gminy z  administracją
samorządową.
 Do najważniejszych należą między innymi:
a) Gminny program wspierania rodziny,
 b)Gminny  program  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  oraz  ochrony  ofiar  przemocy
w rodzinie, 
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 c) Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

d) Gminny program przeciwdziałania narkomanii.
Działania mogą być realizowane na różnych poziomach począwszy od współpracy partnerskiej,
aż po  zlecenie  realizacji  zadań  publicznych  w  trybie  określonym  przepisami  prawa.  Programy
i projekty muszą  być  zbieżne z  założeniami  strategii  oraz tak zaplanowane,  aby wpisywały się
w strukturę  celu  głównego  strategii  lub  celów  szczegółowych,  zaś  efekty  realizacji  programu
lub projektu wpływały na osiągnięcie celu głównego strategii.
Za  priorytetowe  w realizacji  celów strategicznych  uznane  będą  programy i  projekty  wdrażane
z zastosowaniem:
a)  metod  aktywizujących  –  włączających  osoby z  tzw.  kategorii  ryzyka  w zmianę  ich  trudnej
sytuacji,
b)  metod integrujących -  wzmacniających lokalne  więzi  społeczne  w czasie  wspólnych działań
na rzecz osób z grup ryzyka oraz na rzecz dobrych praktyk,
c) metod profilaktycznych- minimalizujących przyczyny generujące trudne sytuacje życiowe,
d)  metod  niwelujących-  rozwiązujących  problemy,  eliminujących  niepożądane  zjawiska  lub
sytuacje.
Niezależnie  od  doboru  metod  wdrażania  strategii,  do  realizacji  celów  strategicznych  mogą
przyczynić  się  wszystkie  instytucje,  organizacje  i  osoby  bezpośrednio  zaangażowane
i odpowiedzialne  za  wykonanie  zadań,  zarówno  osoby  reprezentujące  instytucje  gmin,  jak
i przedstawiciele  organizacji  pozarządowych,  wolontariusze,  przedsiębiorcy  i  inne  osoby.
Szczegółowy  zakres  wdrażania  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Gminy
Świerczów  na  lata  2019-2025  wskazuje  „Harmonogram”  stanowiący  załącznik  do  niniejszej
Strategii. Harmonogram jest praktycznym narzędziem gwarantującym systematyzację i chronologię
działań  planowanych,  zadań,  programów,  projektów do realizacji  oraz  ich  rozłożenie  w czasie.
Działania  przepisane  są  poszczególnym  celom  szczegółowym  (operacyjnym),  w  taki  sposób,
aby mogły być realizowane w planowanym zakresie lub rozszerzone o nowe (dodatkowe) działania,
w tym  działania  podmiotów  podejmujących  współpracę  po  raz  pierwszy.  Harmonogram
przedstawia  zwięzły zapis  zadań  i  czynności  prowadzących  do  osiągnięcia  zamierzonego  celu,
co jednocześnie  umożliwia  monitorowanie  procesu  wdrażania  strategii.  W przypadku  istotnych
zmian  w  realizacji  działań  strategicznych  Harmonogram  może  być  aktualizowany  w  trakcie
wdrażania działań, nie częściej niż raz do roku, w okresie sprawozdawczy. Wprowadzenie zmian
w harmonogramie  wymaga  uzasadnienia  i  uchwalenia  zgodnie  z  procedurą  obowiązującą
dla uchwalenia dokumentów na poziomie gminy.
4.4 Finansowanie strategii
Źródłami finansowania planowanych działań będą:
a) środki własne gminy,
b) środki pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa,
c) środki z państwowych funduszy celowych,
d) środki pochodzące z funduszy unijnych,
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 Załącznik do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
 

 Harmonogram realizacji celów szczegółowych
 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 Gminy Świerczów na lata 2019 -2025
 
Lp Cel szczegółowy Działania niezbędne do 

realizacji celu
Podmioty 
odpowiedzialne za 
realizację

Termin 
realizacji

Uwagi

1 Przeciwdziałanie 
bezrobociu 
mieszkańców 
Gminy Świerczów

Wzmocnienie potencjału 
kompetencyjnego osób 
bezrobotnych,

inicjowanie prac 
społecznie użytecznych
na terenie gminy,

organizowanie robót 
publicznych i prac 
interwencyjnych 
na terenie gminy,

współpraca z lokalnymi 
podmiotami gospodarki 
w zakresie pośrednictwa 
w zatrudnieniu osób 
bezrobotnych

Samorząd Gminy,
GOPS, PUP

Samorząd gminy, 
GOPS, PUP

Samorząd Gminy,
GOPS,PUP

Samorząd Gminy,
GOPS, 
PUP,podmioty 
gospodarcze

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

2 Rozpoznanie 
przyczyn trudnej 
sytuacji zdrowotnej 
mieszkańców 
Gminy oraz 
umożliwienie 
mieszkańcom jak 
najlepszego dostępu 
do służby zdrowia

Nawiązanie współpracy 
pomiędzy lokalnymi 
zakładami opieki 
zdrowotnej a podmiotami, 
których działania dotyczą 
ochrony zdrowia 
mieszkańców,

zdiagnozowanie 
problemów zdrowotnych 
mieszkańców Gminy 
Świerczów

Samorząd gminy, 
GOPS,GKRPA,
Szkoły,Przedszkole
Zespół 
Interdyscyplinarny 
ds. 
Przeciwdziałania 
przemocy w 
Rodzinie, Zakłady 
Podstawowej 
Opieki Medycznej

Samorząd gminy, 
GOPS,GKRPA,
Szkoły,Przedszkole
Zespół 
Interdyscyplinarny 
ds. 
Przeciwdziałania
działania przemocy 
w Rodzinie,

na bieżąco

pierwszy 
etap do
31.12.
2019 r.
diagnoza 
końcowa 
do
30.06.
2020 r.
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Organizowanie spotkań 
profilaktycznych w celu 
wczesnego wykrywania 
schorzeń

Zakład 
Podstawowej 
Opieki Medycznej

Samorząd Gminy, 
Zakład 
Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej 
w gminie, podmioty
zewnętrzne np. 
poradnie 
specjalistyczne

co rocznie

3 Przeciwdziałanie 
przemocy 
w rodzinie

Przeciwdziałanie 
przemocy w rodziny, 
kontynuowanie wspierania
i pomocy rodzinom 
dotkniętym przemocą 
zgodnie z gminnym 
programem 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
i ochrony ofiar,

Prowadzenie działań 
zgodnie z procedurą 
Niebieska Karta

Rozprowadzenie 
plakatów,broszur,
ulotek na temat praw osób
doświadczających 
przemocy oraz form 
przeciwdziałania 
przemocy

Samorząd Gminy,
GOPS, Zespół 
Interdyscyplinarny 
ds. 
Przeciwdziałania 
Przemocy w 
Rodzinie Rodzinie,

GOPS,Zespół 
Interdyscyplinarny 
ds. 
Przeciwdziałania 
Przemocy w 
Rodzinie Rodzinie

GOPS,Zespół 
Interdyscyplinarny 
ds. 
Przeciwdziałania 
Przemocy 
w Rodzinie 
Rodzinie

na bieżąco

na bieżąco

co rocznie

4. Przeciwdziałanie 
uzależnieniom,w ty
m alkoholizmu 
i narkomanii.

Realizacja gminnego 
programu profilaktyki 
i rozwiązywania 
problemów
alkoholowych

Realizacja gminnego 
programu 
przeciwdziałania 
narkomanii

Samorząd Gminy,
GOPS,Gminna 
Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych

Samorząd gminy, 
GOPS

na bieżąco

na bieżąco

5. Zagwarantowanie 
dostępu do usług 
opiekuńczych i 

Współpraca z podmiotem 
świadczącymi usługi 
opiekuńcze 

Samorząd 
Gminy,GOPS

na bieżąco
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wspomagających 
osobom w wieku 
starszym

i pielęgnacyjne

Kierowanie do domów 
pomocy społecznej GOPS,powiaty 

prowadzące domy 
pomocy społecznej

na bieżąco

6 Zagwarantowanie 
kompleksowego 
wsparcia rodzinom 
dysfunkcyjnym, w 
którym wychowują 
się dzieci

Wzmacnianie roli rodziny

Korygowanie 
nieprawidłowych postaw 
rodzicielskich

Organizowanie pieczy 
zastępczej dzieciom 
pozbawionym opieki 
rodzin biologicznych

Współfinansowanie 
pobytu dzieci w rodzinach
i instytucjach formach 
pieczy zastępczej

GOPS (asystent 
rodziny), PCPR, 
Organizatorzy 
pieczy zastępczej

GOPS (asystent 
rodziny), PCPR, 
Organizatorzy 
pieczy zastępczej

GOPS (asystent 
rodziny), PCPR, 
Organizatorzy 
pieczy zastępczej

Samorząd Gminy 
GOPS,powiaty
prowadzące 
instytucje pieczy 
zastępczej,do 
których skierowano
dzieci z terenu 
gminy Świerczów

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco
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