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Wprowadzenie 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest wyrazem zintegrowanego 

planowania społecznego. Cele integracji społecznej powinny być wyrazem dążeń  

i aspiracji społeczności lokalnej, zmierzających do rozwiązania zidentyfikowanych problemów, 

likwidacji barier i zagrożeń oraz do wykorzystywania wszelkich szans tkwiących w potencjale 

ludzkim i materialnym. 

Obowiązek opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych wynika wprost 

z art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 163 tekst jedn.). Dlatego też dokument został opracowanych zgodnie  

z wytycznymi w/w ustawy. 

Mówiąc o gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, należy mieć na 

myśli w szczególności działania publicznych i prywatnych instytucji pomocy społecznej  

(i pokrewnych), prowadzone na terenie gminy, podejmowane w celu poprawy warunków 

zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin, mieszkańców gminy. 

Strategia ma charakter czasowy, w związku z czym została przygotowana na lata 2016-

2020 i jest zgodna z założeniami odnoszącymi się do polityki społecznej dokumentów 

strategicznych na poziomie europejskim, ogólnopolskim i samorządowym. W pracach nad 

strategią uczestniczył Zespół ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Iwanowice powołany Zarządzeniem nr 51/2015 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 30 

listopada 2015 r. 

W oparciu o uzyskane informacje i materiały został przygotowany dokument dla Gminy 

Iwanowice, który pozwoli na racjonalizację lokalnej polityki społecznej oraz wskaże obszary, 

które w najbliższym czasie powinny stać się przedmiotem szczególnej troski władz lokalnych. 

Metodyka opracowania dokumentu pozwoliła zaangażować środowisko lokalne  

w budowę strategii na najważniejszych etapach, od diagnozy do wdrożenia i realizacji. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych zawiera kontekst teoretyczny, 

diagnostyczny oraz uwzględnia potrzeby społeczności lokalnej w zakresie polityki społecznej 

Gminy. 

Dokument ten stanowi narzędzie umożliwiające władzom samorządowym Gminy 

rozwiązywanie problemów społecznych, jak również jako dokument stanowi podstawę  

do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, na realizacje przedsięwzięć rozwoju 

Gminy, a szczególnie środków pochodzących z Unii Europejskiej. 
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Iwanowice składa się  

z trzech zasadniczych części, tj. części wstępnej (teoretycznej), diagnostycznej  

i programowej. 

Część pierwsza zawiera kontekst teoretyczny, legislacyjny oraz metodologiczny. W tej 

części została również zawarta diagnoza problemów społecznych Gminy, oparta na badaniu 

źródeł zastanych oraz analizie specjalnie skonstruowanych do tego celu ankiet. 

Część druga zawiera plan strategiczny, najistotniejsze założenia polityki społecznej 

Gminy, które zostały ujęte w formie celów i kierunki działań Strategii. 

W części trzeciej została zaprezentowana informacja na temat sposobu wdrożenia 

strategii oraz prowadzenia monitoringu i ewaluacji. 
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I. Zgodność Strategii z dokumentami unijnymi i krajowymi 

 

Kanon polityki społecznej realizowanej na terenie RP przez władze publiczne określony 

został w Konstytucji RP. Konstytucja wskazuje na dobro rodziny ze szczególnym 

uwzględnieniem rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej czy społecznej, rodzin 

wielodzietnych oraz niepełnych, które mają szczególne prawo do pomocy ze strony władz 

publicznych. Dlatego też dobro rodziny jest wartością podstawową, która stała się fundamentem 

niniejszego dokumentu programowego, gdyż od wspierania rodziny jako najważniejszej komórki 

społecznej należy rozpoczynać każdy rodzaj oferowanej pomocy. 

Opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika wprost 

z art. 17. ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.  (Dz. U. z 30.01.2015 r. 

poz. 163 tekst jedn.). Różnorodność problemów społecznych występujących w gminie powoduje 

konieczność wzięcia pod uwagę także innych aktów prawnych, które mają istotny wpływ na 

konstrukcję dokumentu i rozwiązywanie zadań społecznych w przyszłości. Są to m.in.: 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), 

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., 

poz. 163), wraz z aktami wykonawczymi, 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 332), 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r., poz. 225 

z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi, 

 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi, 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2006 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2013 r.,  

poz. 124 z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi, 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2006 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity 

Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), wraz z aktami wykonawczymi, 
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 Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 

r., poz. 114), wraz z aktami wykonawczymi 

 Ustawa z dnia 7 września 2008 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 859) 

 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 

966 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 

z późn. zm.). 

Oprócz wspomnianych aktów prawnych, przy realizacji strategii może zachodzić 

potrzeba odwołania się również do ustaw i aktów wykonawczych z zakresu ochrony zdrowia, 

oświaty i edukacji publicznej, budownictwa socjalnego. 

W gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych uwzględniono również 

dokumenty strategiczne, w których akcentuje się konieczność zapewnienia dialogu  

i partnerskiej współpracy instytucji rządowych, samorządowych, organizacji pozarządowych, 

biznesu oraz uznaje się za niezbędną partnerską współpracę z osobami podlegającymi 

wykluczeniu społecznemu. Wspomniane dokumenty to przede wszystkim: 

 Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu 

 Komunikat Komisji Europejskiej „Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej” 

 Narodowa Strategia Integracji Społecznej 

 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 

Nowy wymiar aktywnej integracji 

 Raport Polska 2030 

 Polska 2030. trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 

 Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 

 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2012-2020 

 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2006-2016 

 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego „Małopolska 2020” – „Nieograniczone 

możliwości” 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krakowskim na lata 

2016-2020 

 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice, Województwo Małopolskie 

 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 
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 Program Strategiczny „Włączenie społeczne” na lata 2010-2020. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy jest jednym  z dokumentów 

w obszarze polityki społecznej, którego skutki dotyczą jego mieszkańców. Krytyczna analiza 

dokumentów programowych powstających na poziomie kraju, województwa, powiatu czy gminy 

pozwala na skuteczniejsze programowanie działań na poziomie lokalnym w taki sposób, by nie 

powielać pewnych działań, ale wpisywać się własnymi propozycjami programowymi w już 

funkcjonującą rzeczywistość formalnoprawną. 
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II. Metodologia opracowania Strategii 

 

Prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych przebiegły zgodnie  

z przyjętą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej metodologią. Przedstawienie graficzne 

metodologii opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Iwanowice 

na lata 2016-2020 prezentuje poniżej zamieszczony diagram. 

 

Diagram 1. Metodologia opracowania dokumentu strategii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawy polityki społecznej 

Uwarunkowania społeczno-prawne tworzenia strategii 

Analiza dokumentów strategicznych, z którymi powinna korespondować i być spójna 

strategia 

CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA 

Analiza: 

 źródeł zastanych (dane statystyczne,  

dane Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, inne) 

 źródeł wywołanych (badanie ankietowe, „Problemy społeczne w środowisku 

lokalnym”, analiza SWOT) 

 zasobów (instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe i inne) 

CZĘŚĆ PROGRAMOWA 

          Misja 

Cele strategiczne 

Cele operacyjne 

Plan operacyjny 

     Monitoring i ewaluacja 

    Harmonogram wdrażania 

CZĘŚĆ WSTĘPNA 
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Tworzenie strategii rozwiązywania problemów społecznych zostało oparte między 

innymi na badaniu ankietowym, które zostało przeprowadzone wśród mieszkańców gminy pod 

kątem „Problemów społecznych w środowisku lokalnym”, w konsekwencji czego została 

przeprowadzona analiza SWOT. 

Ponieważ ideą tworzenia strategii jest poszukiwanie rozwiązań z wykorzystaniem 

aktywności społeczności lokalnej, strategię oparto również na metodzie partycypacyjno-

eksperckiej. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowane zostały dwa spotkania warsztatowe, 

w którym wzięli udział przedstawiciele instytucji i organizacji działających na terenie gminy 

oraz Zespół ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Iwanowice. 

Konsultacje społeczne zostały prowadzone w zakresie analityczno-diagnostycznej,  

w tym przedstawienie wyników ankiety „Problemy społeczne w środowisku lokalnym” oraz 

analiza rocznego sprawozdania MPiPS 2014 – Powody przyznawania pomocy.  

W dalszej kolejności odbyła się praca w podzespołach polegająca na określeniu problemów 

społecznych identyfikowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz problemów społecznych 

w ocenie środowiska lokalnego (sposoby realizacji działań, profilaktyki – prognozy zmian). 

Podczas konsultacji dokonano również analizy SWOT określając mocne i słabe strony oraz 

szanse i zagrożenia polityki społecznej Gminy Iwanowice. 
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III. Część diagnostyczno-analityczna sytuacji społecznej Gminy Iwanowice 

 

Podstawą do rozpoczęcia prac nad strategią była konieczność aktualizacji danych 

zawartych w dokumencie, jakim jest Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Gminie Iwanowice na lata 2010-2015. 

Część diagnostyczno-analityczna została oparta na badaniu źródeł zastanych, analizie 

skonstruowanej specjalnie do tego celu ankiety oraz na zorganizowanych konsultacjach 

społecznych. 

Zakres ogólnej charakterystyki tendencji demograficznych i struktury ludności Gminy 

Iwanowice oparty został o informacje Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu 

Statystycznego. 

Określenia skali występujących problemów społecznych dokonano  po przeanalizowaniu 

wyniku danych ankiety oraz danych zgromadzonych w sprawozdaniach merytorycznych 

(GZEAS, GOPS, UPPK, Komisariat Policji w Skale). Analiza danych wtórnych pozwoliła 

wskazać najistotniejsze obszary problemów społecznych, którymi samorząd lokalny powinien 

się zająć, ujmując je tym samym w strategii rozwiązywania problemów społecznych. W celu 

weryfikacji danych wtórnych przeprowadzono wywiad oraz dyskusję z ekspertami wchodzącymi 

w skład Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych powołanego 

Zarządzeniem Nr 51/2015 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 30 listopada 2015 r. 

Kolejnym etapem opracowania strategii było przeprowadzenie analizy SWOT wśród 

przedstawicieli różnych instytucji lokalnych. Dzięki analizie dokonano identyfikacji problemów 

oraz określono szanse i zagrożenia oraz silne i słabe strony polityki społecznej. 
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IV. Diagnoza kluczowych problemów 

1. Problemy społeczne identyfikowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Według ustawy o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej 

państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby  

i możliwości (art. 2. 1). Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających 

godności człowieka (art. 3. 1). 

Za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Iwanowice 

odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Do jego obowiązków należy: 

prowadzenie diagnostyki jednostkowej i środowiskowej, bezpośrednie i pośrednie udzielanie 

świadczeń (w tym organizowanie opieki i usług domowych), współpraca z organizacjami  

i instytucjami, a zwłaszcza z samorządem lokalnym oraz aktywizowanie środowiska lokalnego. 

Decydujący wpływ na korzystanie z systemu pomocy społecznej w Polsce mają regulacje 

prawne zawarte w ustawie o pomocy społecznej oraz innych aktach normatywnych. Podstawową 

przesłanką przyznania świadczeń jest kryterium dochodowe osoby i rodziny ustalane według 

Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz 

kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Niski poziom kwot uprawniających  

do przyznania świadczeń zawęża liczbę uprawnionych do korzystania z pomocy i może istotnie 

wypaczać skalę występującego ubóstwa. 

Ustawa o pomocy społecznej zawiera listę powodów, dla których każdy mieszkaniec ma 

prawo skorzystać z systemu pomocy społecznej. Podstawową przesłanką przyznawania pomocy 

jest spełnienie wspominanego wcześniej kryterium dochodowego, informującego o istotnym 

braku środków do życia, zarówno w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jak i całej 

rodziny. Poniższa tabela przedstawia najistotniejsze powody udzielenia pomocy społecznej przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach w latach 2013 - 2015. 
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Tabela 1. Najistotniejsze powody przyznawania pomocy społecznej przez GOPS  

w latach 2013 - 2015. 
 

Powód trudnej sytuacji 

życiowej 

 

 

 

Rok 

Liczba rodzin 
Liczba osób  

w rodzinach 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Ubóstwo 73 74 57 169 165 135 

Długotrwała lub ciężka choroba 69 77 74 126 150 149 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa 

domowego 

47 34 32 206 152 120 

Niepełnosprawność 58 61 61 101 98 108 

Bezrobocie 55 40 52 164 113 132 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 15 10 10 66 45 41 

Alkoholizm 5 2 6 12 2 16 

Przemoc w rodzinie 0 1 1 0 1 4 

Źródło: MPiPS – 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, 

w naturze i usługach za 2013, 2014, 2015. 
 

Analizując powyższe zestawienie, należy zwrócić uwagę na znaczną liczbę rodzin 

objętych wsparciem systemu pomocy społecznej z powodu ubóstwa, długotrwałej lub ciężkiej 

choroby oraz bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i  prowadzenia 

gospodarstwa domowego. Trzeba zaznaczyć, iż w analizowanym okresie były to zasadnicze 

przyczyny ubiegania się o pomoc. O ile liczba beneficjentów wspieranych z powodu ubóstwa 

systematyczne malała, o tyle wahaniom ulegała liczba osób uzyskujących pomoc z powodu 

długotrwałej lub ciężkiej choroby oraz z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych. Warto też zauważyć wzrost liczby osób bezrobotnych korzystających  

z pomocy społecznej. 
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Istotnymi powodami przyznawania pomocy społecznej w latach 2013-2015 były także: 

niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa oraz alkoholizm. 

W celu uzyskania danych na temat problemów społecznych identyfikowanych przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej, podczas spotkania warsztatowego Zespołu ds. opracowania 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, poprowadzono pracę w dwóch zespołach,  

z czego zespół nr 1 składający się między innymi z przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej dokonał analizy problemów. Grupa ekspertów wyodrębniła siedem zasadniczych 

kwestii, które identyfikuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach. 

 

Problem społeczny nr 1 

 Kwestia starości i opieki nad osobami starszymi 

Zespół ekspertów podczas swojej pracy wyodrębnił kluczowy problem, jakim jest wzrastająca 

liczba osób starszych pozostających bez opieki i wsparcia rodziny. 

W ramach prognozy zmian zaproponowane zostały następujące działania: 

 zwiększenie nakładu finansowego na realizację usług opiekuńczych 

 promowanie idei wolontariatu 

 edukacja społeczna - pomoc sąsiedzka 

 poszerzenie oferty Ośrodka Wsparcia dla osób starszych w integracji z dziećmi  

i młodzieżą. 

 

Problem społeczny nr 2 

Kwestia osób z problemami psychicznymi 

Kolejnym problemem wyodrębnionym w trakcie pracy warsztatowej są zaburzenia psychiczne 

wśród osób korzystających z pomocy społecznej. W ramach prognozy zmian zaproponowane 

zostały następujące działania: 

 ścisła współpraca z Ośrodkiem Zdrowia oraz Poradnią Zdrowia Psychicznego 

 organizowanie wizyt domowych 

 stały monitoring przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w asyście 

policji 

 podniesienie kwalifikacji kadry pomocy społecznej w zakresie chorób psychicznych. 

 

Problem społeczny nr 3 

Kwestia bezrobocia – w tym bezrobocie ukryte 
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Statystyki dotyczące bezrobocia w znacznym stopniu zniekształcają obraz zjawiska  

ze względu na duży stopień tzw. bezrobocia utajonego oraz powszechności „pracy na czarno”. 

Bezrobocie powoduje, iż standard życia wielu ludzi stale się obniża i rozszerza się obszar 

patologii społecznej. 

 Problemem identyfikowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest również 

bezrobocie (również bezrobocie ukryte), które często występuje wśród rolników. W związku  

z tym zaproponowano: 

 rozwój aktywnych form pomocy dla osób bezrobotnych 

 współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy 

 promowanie idei ekonomii społecznej. 

 

Problem społeczny nr 4 

Niewydolność opiekuńczo- wychowawcza rodzin 

Powszechnie występującym problemem jest również niewydolność opiekuńczo – wychowawcza 

rodzin objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach prognozy zmian 

zaproponowane zostały następujące działania: 

 edukacja od najmłodszych lat 

 szkoła dla dzieci i rodziców 

 profilaktyka rodziców i dzieci 

 stworzenie świetlicy środowiskowej. 

 

Problem społeczny nr 5 

Kwestia uzależnienia od alkoholu – przemoc w rodzinie 

Problemy wynikające z picia alkoholu stanowi obecnie jeden z poważniejszych kwestii 

społecznych. Zjawisko to ma istotny wpływ zarówno na poczucie bezpieczeństwa społecznego 

(wzrasta liczba nieletnich nietrzeźwych sprawców przemocy, ale również nieletnich 

nietrzeźwych ofiar), jak również ogólny stan zdrowia populacji, zdolność do konkurencji na 

coraz bardziej wymagającym rynku pracy, a także na relacje interpersonalne z rówieśnikami 

i środowiskiem rodzinnym. Ważna według zespołu ekspertów są: 

 działania o charakterze profilaktycznym 

 promowanie zdrowego stylu życia 

 interdyscyplinarna współpraca służb na rzecz problemu uzależnień i przemocy 

 zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  

od alkoholu. 
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Problem społeczny nr 6 

Kwestia ubóstwa – w tym dziedzicznie ubóstwa 

Przedstawiciele Zespołu wskazali również problem ubóstwa. W tych okolicznościach pojawia 

się również zagrożenie przyjmowania przez dzieci negatywnych wzorów osobowych,  

a w konsekwencji dziedziczenia ubóstwa. W tym zakresie działania profilaktyczne powinny być 

skoncentrowane na: 

 zwiększeniu finansów na pomoc (świadczenia pieniężne) 

 prowadzenie akcji charytatywnych 

 uruchomienie wolontariatu 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 promowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

 

Problem społeczny nr 7 

Kwestia niepełnosprawności 

W rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, niepełnosprawność oznacza stan fizyczny, 

psychiczny lub umysłowy, powodujący trwałe lub okresowe utrudnienie, ograniczenie bądź 

uniemożliwienie samodzielnej egzystencji. Tymczasem obecnie niepełnosprawność jest również 

rozumiana jako wynik barier społecznych, ekonomicznych oraz fizycznych, jakie jednostka 

napotyka w środowisku zamieszkania. W związku z tym prognoza zmian powinna opierać się na: 

 aktywnie wspierać wszelkie działania na rzecz równouprawnienia osób 

niepełnosprawnych, a także przeciwdziałać ich dyskryminacji 

 tworzyć mechanizmy wyrównujące szanse życiowe oraz warunki do korzystania  

z przysługujących im praw 

 współpraca z placówkami oświatowymi 

 współpraca z ochroną zdrowia 

 wyasygnowanie środków finansowych na likwidację barier architektonicznych  

w Urzędzie Gminy 

 likwidacja barier architektonicznych w dostępie do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

 wykorzystanie bazy sportowej w celu organizacji czasu wolnego dla osób 

niepełnosprawnych.   
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Wskazane obszary problemowe były okazją do burzliwej dyskusji ekspertów na temat pomysłów 

ich rozwiązywania. Zaproponowane pomysły zostały przeanalizowane pod kątem wprowadzenia 

ich w realne, dostosowane do możliwości środowiska lokalnego i zasobów gminy rozwiązania. 

 

2. Problemy społeczne w ocenie środowiska lokalnego 

 Środowisko lokalne to gromada ludzi zamieszkujących ograniczone i względnie 

izolowane terytorium, posiadających i ceniących wspólną tradycję, wartości i symbole, 

instytucje usługowe i kulturowe, świadomych jedności, odrębności i gotowości do 

wspólnotowego działania, żyjących w poczuciu przynależności i wewnętrznego bezpieczeństwa 

(T. Pilch, Środowisko lokalne - struktura, funkcje, przemiany, Warszawa 1995, s. 157). 

Elementy konstytuujące społeczność lokalną: 

1. przestrzeń (geograficznie wydzielony obszar) i terytorium (teren zasiedziały przez ludzką 

populację) 

2. zamieszkującą to terytorium zbiorowość 

3. społeczne interakcje zachodzące miedzy zamieszkującymi terytorium osobami 

4. wspólne więzi ludzi i instytucji, co sprawia, że zbiorowość charakteryzuje się 

wewnętrznym zintegrowaniem, co z kolei umożliwia podejmowanie wspólnych działań na rzecz 

rozwiązywania lokalnych problemów 

5. poczucie sentymentu do miejsca zamieszkania. 

 

Diagnoza kluczowych problemów społecznych Gminy Iwanowice w oparciu o wyniki ankiety 

"Problemy społeczne w środowisku lokalnym" oraz pracę Zespołu do spraw opracowywania 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Iwanowice na lata 2016-2020 (zespół 

przedstawicieli: policji, ochrony zdrowia, oświaty, gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych, Urzędu Pracy, mieszkańców). 

 

Problem społeczny nr 1 

Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób starszych 

Czas wolny jest to czas, który pozostaje człowiekowi do jego swobodnej dyspozycji  

po wykonaniu czynności związanych z zaspokojeniem potrzeb biologicznych i higienicznych 

oraz czynności obowiązkowych. Jest to czas, w którym człowiek ma możliwość wyboru 

czynności, które są dobrowolne, niezarobkowe i przyjemne dla niego. 
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Zespół wskazał na trzy grupy szczególnie zagrożone brakiem organizacji czasu wolnego: dzieci, 

młodzież i osoby starsze. 

W ramach prognozy zmian zaproponowane zostały następujące działania: 

 zwiększenie nakładu finansowego na organizację czasu wolnego 

 organizację zajęć sportowych, zawodów, turniejów 

 poszerzenie oferty Ośrodka Wsparcia dla osób starszych w integracji z dziećmi  

 i młodzieżą 

 powołanie do funkcjonowania świetlicy środowiskowej i organizacja zajęć dla dzieci  

i młodzieży 

 oferta zajęć komputerowych 

 poszerzenie oferty Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek. 

 

Problem społeczny nr 2 

Poradnictwo alkoholowe 

 Poradnictwo wspomaga, podtrzymuje, wspiera rozwój, przyjmując w zależności  

od sytuacji charakter działań naprawczych bądź profilaktycznych. W ramach wspierania rozwoju 

jednostki poradnictwo ma powiązania z podstawowymi działaniami społecznymi - 

wychowaniem, nauczaniem, opieką, pomocą, polityką oświatową (Ewa Kozdrowicz, 

Poradnictwo w teorii i praktyce, Warszawa 1995, s. 319). 

Przez zwalczanie alkoholizmu należy rozumieć wszystkie działania zmierzające do zapobiegania 

i przezwyciężania skutków spożycia napojów alkoholowych oraz ujemnych konsekwencji z tym 

związanych. 

W ramach prognozy zmian zaproponowane zostały następujące działania: 

 profilaktyka  i edukacja rodzin 

 dostęp do psychologów, terapeutów, psychiatrów 

 ścisłe przestrzeganie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

Problem społeczny nr 3 

Zubożenie społeczeństwa i dysfunkcjonalność rodziny 

 "Ubóstwo" - to termin, który funkcjonuje w świadomości społecznej jako brak 

dostatecznych środków materialnych do życia, jako bieda, niedostatek. Idąc dalej - ubóstwo 

można zdefiniować także jako "stan poniżej pewnego zmiennego w czasie progu dochodowego 

lub progu realizacji potrzeb w odniesieniu do jednostki, rodziny lub grupy społecznej"  
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(W. Toczyski (red.), Natura i kwestia ubóstwa, OBS, Gdańsk-Warszawa 1991, s. 12). Ubóstwo 

często dotyczy rodziny i jej funkcjonowania. Uwarunkowane jest wieloma czynnikami. 

 Rodzina dysfunkcjonalna to rodzina, która nie spełnia swoich funkcji. To rodzina, która 

poprzez zaburzone relacje, zasady, role czy komunikację nie zapewnia swoim członkom 

możliwości zdrowego i pełnego funkcjonowania. Mianem rodziny dysfunkcjonalnej określa się 

często rodzinę, gdzie jedna lub kilka osób jest uzależnionych (np. od alkoholu, leków, 

narkotyków, pracy, jedzenia, itd.), w której dochodzi do przemocy lub też któryś z jej członków 

nie może realizować swojej roli ze względu na doświadczane zaburzenia psychiczne. Bez 

względu na to, czy zaburzona jest to jedna, czy wiele osób, problem dotyczy całej rodziny, 

ponieważ rodzina funkcjonuje jako całość. Członkowie rodziny wzajemnie oddziałują na siebie. 

W ramach prognozy zmian zaproponowane zostały następujące działania: 

 wielosektorowe wsparcie rodzin z wieloma problemami 

 pomoc rzeczowa i finansowa dla członków rodzin dysfunkcyjnych 

 reintegracja zawodowa (roboty publiczne, prace społecznie użyteczne). 

 

Problem społeczny nr 4 

Opieka nad osobami starszymi 

Starzeje się człowiek i społeczeństwo, jednak dla służb społecznych szczególnego znaczenia 

nabiera starzejąca się jednostka – człowieka, gdyż to ona przeżywa starość. Ludzie starsi są 

jednostkowymi siłami społecznymi, które w obliczu otaczającego świata zmagają się z chorobą, 

niepełnosprawnością, problemami bytowymi, ekonomicznymi, często samotnością  

i osamotnieniem. 

 Dla człowieka starszego szczególnego znaczenia nabiera środowisko sąsiedzkie, dając mu 

możliwość społecznego i indywidualnego wsparcia. Tu czuje się bezpieczny i pewny, łatwiej 

znosi trudności wynikające z obniżającej się np. sprawności. To w tym środowisku senior 

kształtuje, trenuje swoje umiejętności interpersonalne. Na tym obszarze zawiązują się rozmaite 

grupy, które w zgodzie lub opozycji z instytucjami kreują różne formy aktywności człowieka 

starszego (Ewelina Zdebska, Metody pracy z seniorami, ROPS, Kraków 2012 s.19-20). Można 

tu wyróżnić m.in.: 

 wspólnoty wyznaniowe, 

 grupy samopomocowe, 

 ogniska kulturalne i wolnoczasowe (np. kluby seniora, koła gospodyń wiejskich, kluby 

emerytów i rencistów), 
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 grupy o charakterze prospołecznym, 

 relacje przyjacielskie, 

 wolontariat. 

W ramach prognozy zmian zaproponowane zostały następujące działania: 

 organizacja wolontariatu skierowanego do osób starszych oraz wolontariatu osób  

 starszych 

 przygotowanie oferty zajęć dla seniorów dostosowanych do ich potrzeb i możliwości 

 edukacja i angażowanie rodzin w zakresie opieki nad osobą starszą w rodzinie 

 organizacja pomocy sąsiedzkiej. 

 

Problem społeczny nr 5 

Ochrona zdrowia 

System ochrony zdrowia ma na celu zapobieganie i leczenie chorób oraz profilaktykę  

i rehabilitację. 

W ramach prognozy zmian zaproponowane zostały następujące działania: 

 edukację zdrowotną i profilaktykę 

 poszerzenie ofert lekarzy specjalistów 

 rehabilitację refundowaną z NFZ. 

 

Problem społeczny nr 6 

Bezrobocie 

 Bezrobocie stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych. 

Socjologowie i psychologowie skupiają swoją uwagę na konsekwencjach tego zjawiska, które  

w znaczący sposób dezorganizują życie osób i rodzin oraz często generują kolejne problemy. 

W ramach prognozy zmian zaproponowane zostały następujące działania: 

Reintegracja społeczna i zawodowa, w ramach, której proponuje się następujące działania: 

 kursy zawodowe, szkolenia 

 nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych 

 zajęcia praktyczne – praktyki, staże 

 zajęcia w zakresie poszukiwania pracy i rozpoczynania i prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej 

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=3151&w=konsekwencje&s=5034
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 zatrudnienie wspierane (prace społecznie użyteczne, roboty publiczne). 

 

Tabela 2. Struktura bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w 2015 r. 

 

Gmina 

 

Czas pozostawania bez pracy 

do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 

Iwanowice 20 46 38 24 25 32 

 

Tabela 3. Struktura bezrobotnych wg wieku w 2015 r. 

 

Gmina 

Wiek 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 lata 

Iwanowice 44 54 26 32 23 6 

 

Tabela 4. Struktura bezrobotnych wg wykształcenia w 2015 r. 

 

Gmina 

 

Wykształcenie 

wyższe 

 

policealne 

i średnie 

zawodowe 

Średnie 

ogólnokształcące 

Zasadnicze 

zawodowe 

Gimnazjalne 

i poniżej 

Iwanowice 30 46 17 46 46 

Tabela 5. Struktura bezrobotnych wg stażu pracy w 2015 r. 

 

Gmina 

Staż pracy 

do 1 

roku 

1-5 lat 5-10 lat 10-20 lat 20-30 lat 30 lat i 

więcej 

bez stażu 

Iwanowice 33 36 22 20 15 9 50 

Źródło: Dane z Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Filia Słomniki. 

Liczba osób bezrobotnych na koniec 2015 roku wynosiła 185 osób. 
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3. Analiza SWOT 

Kluczowym elementem stosowanym w analizie sytuacji jakiegokolwiek przedsięwzięcia 

jest analiza SWOT. To narzędzie, dzięki któremu mona zanalizować i rozpoznać własne silne 

i słabe strony (Strengths i Weaknesses), a także istniejące i potencjalne szanse i zagrożenia 

(Opportunities i Threats) płynące z otoczenia zewnętrznego. 

Nazwa tej analizy pochodzi od pierwszych liter słów określających w języku angielskim istotę 

przedmiotu analizy.  

S jak Strengths – mocne strony organizacji, które należycie wykorzystane będą sprzyjać jej 

rozwojowi, a w chwili obecnej pozytywnie wyróżniające organizację w otoczeniu; są prze-

wagą w stosunku do konkurencji, 

W jak Weaknesses – słabe strony organizacji, których nie wyeliminowanie bądź nie zniwe-

lowanie siły ich oddziaływania będzie hamować rozwój organizacji; mogą nimi być: brak 

wystarczających kwalifikacji, podziału zadań, złej organizacji pracy lub brak innych zaso-

bów, 

 O jak Opportunities – szanse – uwarunkowania, które przy umiejętnym wykorzystaniu 

 mogą wpływać pozytywnie na rozwój organizacji, 

 T jak Threats – zagrożenia – czynniki, które obecnie nie przeszkadzają funkcjonować 

 organizacji, ale mogące być zagrożeniem w przyszłości dla jej sprawności. 

Po zakończeniu, analiza SWOT określa, co może pomóc w realizacji celów (silna strona lub 

możliwość) lub co może być przeszkodą, którą należy przezwyciężyć lub zminimalizować 

w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu (słaba strona lub zagrożenie). 

Mocne strony Słabe strony 

 dobrze zorganizowany system pomocy 

społecznej 

 wieloaspektowe / interdyscyplinarne 

wsparcie mieszkańców (pomoc społeczna, 

zespół interdyscyplinarny, policja, ochrona 

zdrowia, oświata, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 

 wykwalifikowana i doświadczona 

kadra pedagogiczna w szkołach 

 istniejące tradycje - kapliczki i zabytki 

sakralne, muzeum, położenie  

w Dłubniańskim Parku Krajobrazowym, szlaki 

turystyczne (rowerowe, nordic walking), 

zespoły śpiewacze, orkiestry dęte, kapela 

 brak formalnych animatorów 

angażujących społeczność lokalną do działania 

na rzecz poprawy jakości życia i 

funkcjonowania 

w gminie 

 brak lokalu na Gminne Centrum 

Kultury 

i Bibliotek, jak również niewystarczająca 

organizacja czasu wolnego dla mieszkańców 

gminy 

 brak świetlicy środowiskowej dla dzieci 

 niedostateczne zaangażowanie 

społeczeństwa w przestrzeni publicznej (słaba 

integracja i brak centrum wolontariatu) 
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ludowa 

 ośrodki wsparcia dla osób starszych  

w integracji z dziećmi i młodzieżą 

 silnie zaakcentowana działalność 

organizacji pozarządowych, głównie 

stowarzyszeń, ochotniczych straży pożarnych i 

klubów sportowych 

 dobrze zorganizowana baza sportowa 

(orliki, lodowisko, place zabaw) 

 różnorodne, nowoczesne formy 

komunikacji (prasa lokalna, facebook, strona 

www) 

 samopomoc organizowana przez UG, 

GOPS, NGO, Parafie, szkolne koła 

wolontariatu). 

 brak ścieżek rowerowych 

 słabo rozwinięty dialog społeczny  

i partnerstwo lokalne 

 

 

 

Szanse Zagrożenia 

 wykorzystanie malowniczego 

położenia gminy (Dłubniański Park 

Krajobrazowy) 

 położenie gminy w sąsiedztwie gminy 

miejskiej Kraków 

 współpraca z organizacjami 

pozarządowymi pozwalająca na 

wielowymiarowe rozwiązywanie problemów 

społecznych 

 możliwość i aktywność w zakresie 

pozyskiwania środków „zewnętrznych” 

(środki UE, granty, dotacje) 

 dezintegracja środowiska lokalnego 

 wzrost zadań dla samorządów 

 wzrastająca ilość osób samotnych  

i osamotnionych 

 starzejące się społeczeństwo 

 zubożenie rodzin, w tym niewydolność 

wychowawcza rodzin 

 brak dostatecznej wiedzy mieszkańców 

o celach i zadaniach GOPS w tym  

o roli pracownika socjalnego 

 

4. Zasoby umożliwiające rozwiązanie problemów społecznych 

 W tej części opracowania omówione zostaną podstawowe zasoby Gminy, które zostały 

uznane przez Zespół ds. opracowywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 

lata 2016-2020 za najistotniejsze. 

Zasobami umożliwiającymi rozwiązywanie problemów społecznych w Gminie Iwanowice 

będzie: 

1. Położenie geograficzne 

Położenie gminy wydaje się korzystne z następujących powodów: 



 

 23 

 położenie w sąsiedztwie dużego miasta (Kraków), 

 położenie w sąsiedztwie strategicznej i ważnej drogi krajowej Kraków-Warszawa, 

 malownicze położenie gminy (Dłubniański Park Krajobrazowy) 

Powyższe atuty gminy podnoszą atrakcyjność terenów pod inwestycje. 

1. Infrastruktura 

 Atrakcyjne i strategiczne dla inwestorów wewnętrznych oraz zewnętrznych położenie 

Gminy Iwanowice, sprzyjające prowadzeniu działalności gospodarczej. Dla mieszkańców 

Gminy może to być również znakomitym ułatwieniem codziennego życia. Dobrze rozwinięta 

jest sieć wodociągowa, sieć dróg i komunikacja samochodowa. 

2. Zasoby ludzkie 

 Ogromnym potencjałem gmin są mieszkańcy, zaangażowani w proces tworzenia  

i rozwoju gminy. Na takiej bazie łatwiej jest osiągnąć zamierzone cele. 

3. Instytucje 

 Instytucje znajdujące się na terenie gminy lub obejmujące swym zasięgiem działania jej 

mieszkańców, które funkcjonują w obszarze polityki społecznej i rozwiązują dane problemy.  

Są to zarówno jednostki samorządowe, jak i niepubliczne, na przykład organizacje pozarządowe. 

 

Zasoby umożliwiające rozwiązanie problemów społecznych 

 

Problem 
Zasoby 

Kwestia starości i opieki nad osobami 

starszymi 

 

 

 

 oferta GOPS (świadczenia pieniężne  

 i niepieniężne) 

 ochrona zdrowia 

 oferta OWS 

 organizacje pozarządowe (Caritas - pomoc 

rzeczowa, Bank Żywności) 

Kwestia osób z problemami psychicznymi 

 

 

 szeroka oferta Poradni Zdrowia 

Psychicznego dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych 

 oferta GOPS 

Kwestia bezrobocia 

 

 oferta PUP (roboty publiczne, prace 

społecznie użyteczne, kursy, szkolenia, staże) 

Kwestia uzależnienia od alkoholu - 

przemoc w rodzinie 

 

 oferta GOPS 

 Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych (terapia 

stacjonarna, organizacja czasu wolnego (np. 
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wyjazdy, kolonie, ferie, pikniki itp.),integracja 

rodzin) 

 Zespół Interdyscyplinarny ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 oferta szkół - prelekcje, spotkania  

w obszarze profilaktyki 

Niewydolność wychowawcza rodzin 

 

 

 

 

 oferta GOPS 

 asystentura rodziny 

 baza lokalowa świetlic wiejskich 

(Celiny, Poskwitów, Sułkowice) 

 edukacja profilaktyczna rodziców  

w ofercie szkół i przedszkoli 

Kwestia ubóstwa 

 

 

 

 

 oferta GOPS 

 organizacje pozarządowe (Caritas, 

Bank Żywności) 

 szkolny wolontariat akcyjny 

 samopomoc 

 działalność o charakterze 

charytatywnym 

Kwestia niepełnosprawności 

 

 oferta GOPS 

 ochrona zdrowia 

 baza sportowa lokalowa 

Ochrona zdrowia 

 

 oferta dwóch ośrodków zdrowia 

 dostęp do lekarzy specjalistów 

 profilaktyka dzieci i młodzieży 

realizowana przez szkoły 

Organizacja czasu wolnego dzieci, 

młodzieży i osób starszych 

 

 

 

 

 baza sportowa Gminy i szkół (orliki, 

lodowisko, place zabaw) 

 kluby sportowe 

 oferta OWS 

 oferta Gminnego Centrum Kultury  

i Bibliotek 

 zasoby kadrowe (wykwalifikowana 

kadra) 

 

5. Podsumowanie części diagnostycznej 

Zespół ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Iwanowice na lata 2016-2020 dokonał diagnozy problemów społecznych na terenie gminy 

Iwanowice. Korzystał z szeregu możliwości pozyskania informacji od jednostek organizacyjnych 

samorządu terytorialnego, jednostek pozarządowych oraz instytucji współdziałających w szeroko 

rozumianym obszarze polityki społecznej. Nie poprzestając na analizie źródeł zastanych, 

korzystano ze źródeł wywołanych, tj. badań ankietowych i analizy SWOT. 
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Sumując uzyskane informacje i nakładając wyniki diagnozy na zakres możliwości 

kompetencyjnych samorządu, możemy wskazać najważniejsze obszary problemowe, których 

rozwiązanie powinno stać się przedmiotem troski samorządu lokalnego, a są one treścią części 

programowej niniejszego dokumentu. 

 Zespół przygotowujący dokument uznał, że problemami, dla których należy zaprogra-

mować działania są: 

 Kwestia starzejącego się społeczeństwa i opieki nad osobami starszymi, ograniczająca 

ich samodzielny, pełny i czynny udział w życiu społecznym. 

 Kwestia osób z problemami psychicznymi, którym należy zapewnić jak najlepsze możli-

wości leczenia i opieki. 

 Bezrobocie na terenie gminy, w tym bezrobocie ukryte uniemożliwiające realizację celów 

osobistych i zawodowych mieszkańców gminy. 

 Rodziny zubożałe i niewydolne wychowawczo nie w pełni zaspokajają potrzeby rozwo-

jowe dziecka i członków rodziny. 

 Choroba alkoholowa jest jednym z problemów społecznych na terenie gminy, jako przy-

czyna szeregu negatywnych zjawisk, skutecznie ograniczająca również wydolność rodzin do-

tkniętych tym problemem. 

 Kwestia osób niepełnosprawnych i przygotowania dla nich możliwości rozwojowych  

i organizacji czasu wolnego. 

 Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób starszych z wykorzystanie istnieją-

cych zasobów. 

 Kwestia poprawy funkcjonowania ochrony zdrowia i lepszego dostępu do lekarzy specja-

listów i rehabilitacji. 

Tworząc politykę społeczną na poziomie lokalnym, zgodnie z zasadami pomocniczości 

i partycypacji społecznej, nie sposób nie dostrzec w dokumencie programowym powyższych 

kwestii i wskazać dla nich właściwych możliwości rozwoju. 
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V.  Część programowa 

1. Misja 
 

Formułując misję Gminy Iwanowice należy określić ideę i ogólny kierunek jej rozwoju. 

Istotne jest wskazanie tych dziedzin, które stanowią bazę ekonomiczną i podstawy egzystencji. 

Misja gminy to uzasadnienie sensu jej istnienia. 

   Dzięki analizie SWOT zdefiniowano kluczowe elementy, które powinny znaleźć 

swoje odbicie w misji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Iwanowice na 

lata 2016 – 2020 (deklaracji określającej główne kierunki rozwoju w obszarze polityki 

społecznej), którą na tej podstawie sformułowano w sposób następujący: 

 

 Misja Gminy Iwanowice na lata 2016-2020: 

  

  

 

 

 

 

 

2. Cele strategiczne i operacyjne 

Cel nadrzędny: Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Iwanowice  

ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, osób niepełnosprawnych, rodzin zubożałych 

i niewydolnych wychowawczo, osób bezrobotnych. 

W ramach celu strategicznego przyjęto trzy priorytety SRPS, na których koncentrować się 

będzie interwencja publiczna: 

1. Osoby starsze i niepełnosprawne 

2. Rodziny zubożałe i niewydolne wychowawczo. 

3. Rynek pracy 

 

 

Zintegrowana społeczność lokalna Gminy Iwanowice 

dbająca o wysoką jakość warunków życia i wszechstronne warunki rozwoju 

mieszkańców oraz wspieranie tworzenia aktywnego lokalnego ośrodka społeczno - 

kulturalno - gospodarczego. 
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W ramach przyjętych priorytetów, realizowane będą następujące cele i działania. 

Priorytet I: Osoby starsze i niepełnosprawne 

Cel strategiczny: Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych w utrzymaniu aktywności 

społecznej i zawodowej 

Cel operacyjny I.1. Rozwój kompleksowych usług na rzecz osób starszych 

i niepełnosprawnych 

Proponowane działania: 

1. Inicjowanie tworzenia oferty opieki dziennej, czasowej dla osób starszych 

i niepełnosprawnych 

2. Promowanie oferty dla osób starszych. 

3. Różnicowanie oferty dla osób starszych ze względu na ich różne potrzeby. 

4. Wsparcie dla opiekunów osób starszych. 

5. Promowanie integracji społecznej osób niepełnosprawnych. 

6. Rozwój dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. 

7. Grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. 

8. Inicjowanie powstania ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych. 
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Cel operacyjny I.2. Stwarzanie warunków do utrzymywania aktywności, w tym zawodowej 

przez osoby starsze i niepełnosprawne 

Proponowane działania: 

1. Wspieranie działalności Klubów Samopomocy. 

2. Wspieranie powstawania świetlic, klubów dla seniorów, itp. miejsc rozwijania aktywności. 

3. Inicjowanie działań na rzecz aktywnej rekreacji i turystyki dla seniorów. 

4. Utrzymywanie aktywności zawodowej osób starszych. 

5. Edukacja w zakresie problemów osób starszych. 

6. Likwidacja barier architektonicznych, komunikacyjnych, w komunikowaniu się, technicz-

nych. 

7. Promocja pozytywnych praktyk, wizerunku osób niepełnosprawnych i ich aktywności. 

8. Popularyzacja zatrudnienia osób niepełnosprawnych wśród pracodawców i instytucji pu-

blicznych. 

9. Aktywizacja osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. 

 

Priorytet II: Rodziny zubożałe i niewydolne wychowawczo 

Cel strategiczny: Aktywna polityka gminy na rzecz rodziny 

Cel operacyjny II.1. Wsparcie rodziny w sytuacji kryzysowej 

Proponowane działania: 

1. Promowanie wsparcia przez asystenta rodziny. 

2. Dostęp do profesjonalnych usług terapeutycznych, szczególnie terapii rodzin oraz 

innych usług specjalistów– wzrost liczby specjalistów, terapeutów. 

3. Współpraca z wymiarem sprawiedliwości (w tym m.in. sądem rodzinnym, sę-

dziami, kuratorami). 

4. Współpraca z powiatem w zakresie pomocy rodzinie. 

5. Tworzenie punktów pomocy prawnej dla mieszkańców Gminy Iwanowice (inte-

gracja zadań powiatu i gmin). 
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Cel operacyjny II.2. Integracja wsparcia na rzecz rodzin, w tym szczególnie dzieci  

i młodzieży 

Proponowane działania: 

1. Organizowanie czasu wolnego dla rodzin, dzieci i młodzieży – Kluby Samopomocy 

2. Tworzenie świetlic środowiskowych w oparciu o funkcjonujące świetlice wiejskie 

3. Integracja działań placówek edukacyjnych w zakresie spędzania czasu wolnego 

4. Wzrost kompetencji mieszkańców w zakresie rodzicielstwa (edukacja w szkołach, promocja 

pozytywnych wzorców). 

5. Profilaktyka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

6. Profilaktyka antyalkoholowa. 

 

Cel operacyjny II.3. Rozwój opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Iwanowice 

Proponowane działania: 

1. Współpraca gminy i powiatu w zakresie realizacji programów polityki zdrowotnej. 

2. Działania na rzecz lepszej ochrony zdrowia: 

 programy profilaktyczne i promocja zdrowia w szkołach, 

 wsparcie psychologiczne dla osób i ich rodzin, 

1. Wsparcie dla osób z chorobą alkoholową i ich rodzin. 

 

Priorytet III: Rynek pracy 

Cel strategiczny: Wzrost zatrudnienia na terenie Gminy Iwanowice 

Cel operacyjny III.1. Wspieranie rozwoju kompetencji zawodowych wśród mieszkańców 

Gminy Iwanowice 

Proponowane działania: 

1. Rozwijanie kompetencji społecznych wśród mieszkańców Gminy Iwanowice. 

2. Dostosowanie oferty edukacyjnej do tendencji na rynku pracy poprzez współpracę  

z instytucjami i przedsiębiorcami w zakresie monitorowania potrzeb i oczekiwań pracodaw-

cy. 
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3. Promocja postaw uczenia się przez całe życie. 

4. Rozwijanie oferty doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych, w tym doradztwo 

zawodowe dla uczniów i rodziców. 

5. Praktyczne wykorzystanie doświadczenia i potencjału osób starszych – program mentoringu 

dla młodego pokolenia. 

 

Cel operacyjny III.2. Zwiększenie aktywności zawodowej wśród osób bezrobotnych 

Proponowane działania: 

1. Aktywizacja osób zaliczanych do grup defaworyzowanych na rynku pracy (osoby młode, 

NEET, 50+, osoby z małymi dziećmi, osoby niepełnosprawne). 

2. Promocja dostępnych instrumentów wspierających zatrudnienie. 

3. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku mobilności zawodowej poprzez realiza-

cję projektów unijnych. 

4. Promocja przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy, wsparcie w zakresie otwierania 

i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wspieranie mobilności  i zatrudnienia pracow-

ników na rynku pracy. 

5. Zwiększenie dostępności do usług i instrumentów rynku pracy adekwatnych do potrzeb 

klientów. 

6. Zwiększenie poziomu reintegracji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Gminy 

Iwanowice. 

 

Cel operacyjny III.3. Rozwój podmiotów ekonomii społecznej 

Proponowane działania: 

1. Wspieranie inicjatyw zmierzających do powołania podmiotów ekonomii społecznej  

(np. spółdzielnie socjalne). 

2. Popularyzacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym. 

3. Rozwój przedsiębiorczości społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

4. Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie działań na rzecz beneficjentów pomocy spo-

łecznej. 
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3. Wdrażanie strategii 

Plan operacyjny 

Układ celów i działań wraz z określeniem mierników realizacji celów operacyjnych oraz 

instytucji odpowiedzialnych za realizację poszczególnych działań i partnerów współpracujących 

prezentuje tabela poniżej. 

Cel strategiczny Cel operacyjny Mierniki Działania 
Odpowiedzialni  

i Partnerzy 

Wsparcie osób 

starszych 

i niepełnospra-

wnych 

w utrzymaniu 

aktywności 

społecznej 

i zawodowej 

I. 1. Rozwój 

kompleksowych 

usług na rzecz osób 

starszych 

i niepełnosprawnych 

 

 

 

Liczba placówek 

wsparcia 

dziennego dla osób 

starszych 

 

Liczba 

przedsięwzięć/imp

rez/projektów na 

rzecz osób 

starszych i 

niepełnosprawnie 
 

Liczba osób nie-

pełnospra-wnych 

będących uczest-

nikami grup 

wsparcia 
 

Inicjowanie tworzenia 

oferty opieki dziennej, 

czasowej dla osób 

starszych 

Promowanie oferty dla 

osób samotnych 

Wsparcie dla 

opiekunów osób 

starszych 

Utworzenie ośrodka 

dziennego pobytu dla 

osób starszych 

Promowanie integracji 

społecznej osób niepeł-

nosprawnych. 

Rozwój dostępności 

usług rehabilitacyjnych 

dla osób niepełno-

sprawnych, szczególnie 

dzieci. 

Grupy wsparcia dla 

osób niepełnosprawnych 

i ich opiekunów. 

Inicjowanie powstania 

ośrodka wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych 

GOPS Iwanowice 

Urząd Gminy 

Iwanowice 

Organizacje 

pozarządowe 

Urząd 

Wojewódzki 

Parafie 

Starostwo 

Powiatowe 

Szkoły 

PCPR 

PFRON 

Ochrona Zdrowia 

 

I. 2. Stwarzanie 

warunków do 

utrzymywania 

aktywności, w tym 

zawodowej przez 

osoby starsze 

i niepełnosprawne 

Liczba placówek 

wsparcia 

dziennego dla osób 

starszych 

Liczba działań 

podejmowanych 

w zakresie 

edukacji dla osób 

starszych 

 

Liczba zawartych 

umów w zakresie 

likwidacji barier 

architektonicznych 

 

Wspieranie Klubów 

Samopomocy 

Wspieranie miejsc 

aktywności dla 

seniorów (świetlic) 

Edukacja w zakresie 

problemów osób 

starszych 

 

Inicjowanie działań na 

rzecz aktywnej rekreacji 

dla seniorów 

  

GOPS Iwanowice 

Gminne Centrum 

Kultury 

i Bibliotek 

Organizacje 

pozarządowe 

Urząd 

Wojewódzki 

Parafie 

Szkoły 

PFRON 

Pracodawcy 
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Kwota 

pozyskanych 

środków na 

likwidację barier 

komunikacyjnych 

Liczba spotkań 

integracyjno-

promocyjnych 

w środowisku na 

rzecz osób 

niepełnospra-

wnych 

Likwidacja barier archi-

tektonicznych, komuni-

kacyjnych, 

w komunikowaniu się, 

technicznych 
  

Promocja pozytywnych 

praktyk, wizerunku osób 

niepełnosprawnych i ich 

aktywności 
 

Popularyzacja zatrud-

nienia osób niepełno-

sprawnych wśród pra-

codawców 

i instytucji publicznych 
  

Aktywizacja osób 

niepełnosprawnych na 

otwartym rynku pracy 

PUP 

Aktywna polityka 

Gminy na rzecz 

rodziny 

II. 1 Wsparcie 

rodziny w sytuacji 

kryzysowej 

 

Liczba 

specjalistów, 

terapeutów usług 

terapeutycznych 

 

Liczba osób 

objętych 

wsparciem 

specjalistycznym 

(terapia, porady 

psychologiczne, 

prawne, mediacje) 

 

Liczba informacji 

w mediach 

promujących idee 

asystentury 

rodzinnej 

Liczba godzin 

bezpłatnej pomocy 

prawnej dla 

mieszkańców 

Gminy Iwanowice 

Liczba spotkań 

z zakresu 

przeciwdziałania 

przemocy wśród 

dzieci i młodzieży 

Promowanie wsparcia 

przez asystenta rodziny 
 

Dostęp do profesjonal-

nych usług terapeutycz-

nych, szczególnie terapii 

rodzin oraz innych usług 

specjalistów– wzrost 

liczby specjalistów, 

terapeutów 
 

Współpraca z wymia-

rem sprawiedliwości (w 

tym m.in. sądem ro-

dzinnym, sędziami, 

kuratorami) 
  

Współpraca z powiatem 

w zakresie pomocy 

rodzinie 
 

Tworzenie punktów 

pomocy prawnej dla 

mieszkańców Gminy 

Iwanowice (integracja 

zadań powiatu i gmin) 

 

GOPS Iwanowice 

Ochrona Zdrowia 

Urząd Gminy 

Organizacje 

pozarządowe 

Parafie 

Szkoły 

Lokalna Grupa 

Działania 

Zespół 

Interdyscyplinar-

ny ds. 

Przeciwdziałania 

Przemocy  

w Rodzinie 

II. 2 Integracja 

wsparcia na rzecz 

rodzin, w tym 

szczególnie dzieci  

i młodzieży 

Liczba świetlic 

środowiskowych 

Liczba godzin 

zajęć dla dzieci 

z rodzin 

wymagających 

wsparcia 

Liczba działań 

profilaktycznych 

przeprowadzonych 

Organizowanie czasu 

wolnego dla rodzin, 

dzieci i młodzieży – 

Kluby Samopomocy 

 

Tworzenie świetlic 

środowiskowych w 

oparciu o funkcjonujące 

świetlice wiejskie 

  

Integracja działań pla-

Urząd Gminy 

Iwanowice 

GOPS Iwanowice 

Gminne Centrum 

Kultury 

i Bibliotek 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 
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w szkołach 

 

cówek edukacyjnych w 

zakresie spędzania cza-

su wolnego 

 

Wzrost kompetencji 

mieszkańców w zakre-

sie rodzicielstwa (edu-

kacja w szkołach, pro-

mocja pozytywnych 

wzorców) 
 

Profilaktyka w zakresie 

przeciwdziałania prze-

mocy w rodzinie 

 

Profilaktyka antyalko-

holowa 

Alkoholowych, 

Zespół 

Interdyscyplinar--

ny ds. 

Przeciwdziałania 

Przemocy  

w Rodzinie 

Organizacje 

pozarządowe 

Parafie 

Szkoły 

Lokalna Grupa 

Działania 

II. 3 Rozwój opieki 

zdrowotnej dla 

mieszkańców 

Gminy Iwanowice 

Liczba dorosłych 

mieszkańców 

objętych 

badaniami 

profilaktycznymi 

 

Liczba dzieci 

i młodzieży 

objętych 

badaniami 

profilaktycznymi 

Liczba nowo 

powstałych 

kampanii 

/programów 

profilaktycznych 

przeciwdziałającyc

h alkoholizmowi 

Współpraca gminy 

i powiatu w zakresie 

realizacji programów 

polityki zdrowotnej 
 

Działania na rzecz lep-

szej ochrony zdrowia: 

programy profilaktyczne 

i promocja zdrowia 

w szkołach, wsparcie 

psychologiczne dla osób 

i ich rodzin 
 

Wsparcie dla osób 

z chorobą alkoholową 

i ich rodzin 

 

GOPS Iwanowice 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Ochrona Zdrowia 

Starostwo 

Powiatowe 

Szkoły 

Wzrost 

zatrudnienia na 

terenie Gminy 

Iwanowice 

III.1 Wspieranie 

rozwoju 

kompetencji 

zawodowych wśród 

mieszkańców 

Gminy Iwanowice 

 

Liczba osób podno-

szących swoje kwa-

lifikacje poprzez 

uczestnictwo 

w szkoleniach, 

stażach, studiach 

podyplomowych 

itd. 
 

Liczba pracodaw-

ców kierujących 

pracowników na 

różnego rodzaju 

formy podnoszenia 

kwalifikacji w ra-

mach Krajowego 

Funduszu Szkole-

niowego 

 

Rozwijanie oferty 

doradztwa zawodowego 

w gimnazjach 

Praktyczne 

wykorzystanie 

doświadczenia 

i potencjału osób 

starszych – program 

mentoringu dla młodego 

pokolenia 

Promocja postaw 

uczenia przez całe życie 

Rozwijanie kompetencji 

społecznych 

mieszkańców Gminy 

Wsparcie pracodawców 

w obszarze 

diagnozowania potrzeb 

szkoleniowych 

pracowników 

GOPS Iwanowice 

Urząd Gminy 

Iwanowice 

Organizacje 

pozarządowe 

Powiatowy Urząd 

Pracy 

Starostwo 

Powiatowe 

Szkoły 

Pracodawcy 

 

 III.2 Zwiększenie 

aktywności 

Ilość osób, które 

podjęły pracę lub 

inną aktywność 

Aktywizacja osób 

zaliczanych do grup 

GOPS Iwanowice 

Urząd Gminy 
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zawodowej wśród 

osób bezrobotnych 

zawodową 

  

Liczba osób obję-

tych aktywnymi 

formami aktywiza-

cji zawodowej 

  

Liczba nowopow-

stałych podmiotów 

gospodarczych oraz 

nowoutworzonych 

miejsc pracy 

Liczba 

pracodawców 

współpracujących 

w zakresie 

aktywizacji osób 

bezrobotnych 

i poszukujących 

pracy 

defaworyzowanych na 

rynku pracy (osoby 

młode, NEET, 50+, 

osoby z małymi 

dziećmi, osoby 

niepełnosprawne) 

 Promocja dostępnych 

instrumentów 

wspierających 

zatrudnienie 

Aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych 

Promocja 

przedsiębiorczości 

wśród mieszkańców 

Gminy 

Współpraca z 

pracodawcami 

w zakresie 

aktywizowania osób 

bezrobotnych 

Iwanowice 

 Organizacje 

pozarządowe 

Powiatowy Urząd 

Pracy 

Wojewódzki 

Urząd Pracy 

Pracodawcy 

 

III.3 Rozwój 

podmiotów 

ekonomii 

społecznej 

Liczba zawartych 

partnerstw/porozum

ień/projektów we 

współpracy z NGO 

Liczba 

utworzonych 

podmiotów 

ekonomii 

społecznej 

Popularyzowanie 

ustawy o zatrudnieniu 

socjalnym 

Wspieranie inicjatyw 

zamierzających do 

powołania podmiotów 

ekonomii społecznej 

Współpraca 

międzyinstytucjonalna 

w zakresie działań na 

rzecz beneficjentów 

pomocy społecznej 

GOPS Iwanowice 

Urząd Gminy 

Iwanowice 

Regionalny 

Ośrodek Polityki 

Społecznej 

Powiatowy Urząd 

Pracy 

Ośrodki Wsparcia 

na Rzecz 

Ekonomii 

Społecznej 
 

 

Środki finansowe na realizację działań ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2016-2020 będą pochodzić z następujących źródeł: 

 Budżetu Gminy Iwanowice, w tym planów finansowych  jednostek organizacyjnych 

Gminy, 

 Dotacji budżetu Państwa na realizację zadań własnych i zleconych, 

 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

 Funduszy europejskich, 

 Środków pozyskiwanych w ramach programów resortowych. 

 Podmioty odpowiedzialne za realizację działań będą podejmować starania  

o pozyskiwanie środków zewnętrznych, nawiązywanie współpracy z organizacjami 
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pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze szeroko rozumianej pomocy 

społecznej. Środki finansowe na realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Iwanowice na lata 2016-2020 będą uwzględniane w corocznym planie budżetowym. 
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VI.  Monitoring strategii 

1. Monitoring i ewaluacja 

 W systemie wdrażania oraz monitorowania i ewaluacji strategii przyjęto wielokryterialną 

metodę analizy skuteczności i efektywności podejmowanych działań. Metoda ta  jest 

realizowana jako zestaw mierników i wskaźników dla każdego celu operacyjnego w ramach 

trzech priorytetów Strategii. 

Monitoring Strategii może być prowadzony na kilku poziomach: 

 mierników i wskaźników ujętych w planie operacyjnym Strategii - obrazujących stopień 

osiągnięcia celów operacyjnych i strategicznych, 

 analiz porównawczych (benchmarkingowych) w obszarze pomocy społecznej z innymi 

gminami, 

 analizy trendów rozwojowych w polityce społecznej – w oparciu o analizę wskaźników  

w odniesieniu do celów Strategii i ogólnej sytuacji społeczno – gospodarczej. 

 

 Okresowa ocena stopnia realizacji Strategii dokonywana powinna być w oparciu  

o analizę wskaźnikową, opracowywaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zbiorcze 

sprawozdanie z przeprowadzonego monitoringu przygotowuje raz w roku GOPS. Przygotowanie 

zbiorczego sprawozdania odbywa się na podstawie informacji własnych i otrzymanych  

od Partnerów współrealizujących działania. Informacja ta bazuje na miernikach wyznaczonych 

w Strategii. Całościowe sprawozdanie roczne może zostać przygotowane na podstawie 

zebranych informacji przez inną jednostkę wskazaną przez Wójta Gminy. 

Sprawozdanie z monitoringu za rok poprzedni przygotowuje się nie później niż do końca maja 

każdego roku realizacji Strategii i przedkłada do akceptacji Wójtowi Gminy. Zaakceptowane 

sprawozdanie roczne Wójt przedstawia w formie informacji Radzie Gminy, nie później niż do 

końca lipca każdego roku z jednoczesną informacją o planach realizowanych w danym roku 

budżetowym i potrzebach finansowych wynikających z realizacji Strategii w latach następnych. 

Tym samym, Wójt wnioskuje do Rady Gminy o akceptację proponowanych kwot w budżecie 

gminy przeznaczonych na sfinansowanie planowanych na rok następny (kolejne lata) działań. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Iwanowice na lata 2016-2020 

poddawana będzie okresowej ewaluacji, w szczególności: 
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 Ewaluacji w trakcie realizacji Strategii (on-going) – weryfikacja przyjętych prio-

rytetów  

i celów Strategii, 

 Ewaluacji na koniec założonego horyzontu czasowego (ex-post) – podsumowanie 

i określenie kierunków interwencji w obszarze pomocy społecznej na kolejne lata. 

 Podstawowymi źródłami informacji dla ewaluacji są coroczne sprawozdania z realizacji 

Strategii, a mogą być również cykliczne badania społeczne oraz inne okresowo prowadzone 

analizy i badania, wskazujące na stan realizacji Strategii. Ewaluacja Strategii będzie realizowana 

w odstępach dwuletnich i dokonywana przez Zespół Ekspertów powołany przez Wójta Gminy 

Iwanowice. 

Instytucjonalną strukturę systemu monitorowania i ewaluacji Strategii tworzą: 

 Rada Gminy Iwanowice, 

 Wójt Gminy Iwanowice, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach, 

 Jednostki organizacyjne. 

Podmiotem odpowiedzialnym za koordynowanie zadań monitoringu i ewaluacji Strategii  

będzie komórka organizacyjna wskazana przez Wójta Gminy Iwanowice. 

 

2. Harmonogram wdrażania 

Cel strategiczny Cel operacyjny Działania 2016 2017 2018 2019 2020 

Wsparcie osób 

starszych 

i niepełnospra-

wnych 

w utrzymaniu 

aktywności 

społecznej 

i zawodowej 

Rozwój 

kompleksowych 

usług na rzecz osób 

starszych 

i niepełnosprawnych 

 

Inicjowanie tworzenia oferty opieki dziennej, 

czasowej dla osób starszych i niepełnosprawnych 
x x x x x 

Promowanie oferty  dla osób starszych x x x x x 

Różnicowanie oferty dla osób starszych ze 

względu na ich różne potrzeby 
x x x x x 

Wsparcie dla opiekunów osób starszych 

i niepełnosprawnych 
x x x x x 

Promowanie integracji społecznej osób 

niepełnosprawnych 
x x x x x 

Rozwój dostępności usług rehabilitacyjnych dla 

osób niepełnosprawnych 
x x x   

Inicjowanie powstania ośrodka wsparcia dla osób  x x x x 
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niepełnosprawnych. 

Stworzenie 

warunków do 

utrzymania 

aktywności, w tym 

zawodowej przez 

osoby starsze 

i niepełnosprawne 

 

Wspieranie działalności Klubów Samopomocy x     

Wspieranie powstawania świetlic, klubów seniora, 

itp. miejsc rozwijania aktywności 
x x x x x 

 

Inicjowanie działań na rzecz aktywnej rekreacji 

i turystyki dla seniorów 

x x x x x 

 

Edukacja w zakresie problemów osób starszych x x x x x 

 

Likwidacja barier architektonicznych, komunika-

cyjnych, w komunikowaniu się, technicznych 
x x x x x 

 

Promocja pozytywnych praktyk, wizerunku osób 

niepełnosprawnych i ich aktywności. 
x x x x x 

 

Popularyzacja zatrudnienia osób niepełnospraw-

nych wśród pracodawców 

i instytucji publicznych. 
x x x x x 

 

Aktywizacja osób niepełnosprawnych na otwartym 

rynku pracy 
x x x x x 

Aktywna 

polityka Gminy 

Iwanowice na 

rzecz rodziny 

Wsparcie rodziny 

w sytuacji 

kryzysowej 

 

Promowanie wsparcia przez asystenta rodziny. x x x x x 

 

Dostęp do profesjonalnych usług terapeutycznych, 

szczególnie terapii rodzin oraz innych usług spe-

cjalistów– wzrost liczby specjalistów, terapeutów. 
x x x x x 

 

Współpraca z wymiarem sprawiedliwości (w tym 

m.in. sądem rodzinnym, sędziami, kuratorami). 
x x x x x 

 

Współpraca z powiatem w zakresie pomocy rodzi-

nie. 
x x x x x 

 

Pomoc prawna dla mieszkańców Gminy Iwanowi-

ce (integracja zadań powiatu i gmin). 
x x x x x 

Integracja wsparcia 

na rzecz rodzin, 

w tym szczególnie 

dzieci i młodzieży 

 

Organizowanie czasu wolnego dla rodzin, dzieci 

i młodzieży 
x x x x x 

 

Tworzenie świetlic środowiskowych w oparciu 

o funkcjonujące świetlice wiejskie 
x x x x x 

 

Integracja działań placówek edukacyjnych 

w zakresie spędzania czasu wolnego 
x x x x x 

 

Wzrost kompetencji mieszkańców w zakresie 

rodzicielstwa (edukacja w szkołach, promocja 

pozytywnych wzorców). 
x x x x x 

 

Profilaktyka w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 
x x x x x 
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Profilaktyka antyalkoholowa x x x x x 

Rozwój opieki 

zdrowotnej dla 

mieszkańców 

Gminy Iwanowice 

 

Współpraca gminy i powiatu w zakresie realizacji  

programów polityki zdrowotnej. 
x x x x x 

Działania na rzecz lepszej ochrony zdrowia: 

- programy profilaktyczne i promocja zdrowia 

w szkołach, 

- wsparcie psychologiczne dla osób i ich rodzin 

x x x x x 

 

Wsparcie dla osób z chorobą alkoholową i ich 

rodzin. 
x x x x x 

Wzrost 

zatrudnienia na 

terenie Gminy 

Iwanowice 

 

Wspieranie rozwoju 

kompetencji 

zawodowych wśród 

mieszkańców Gminy 

Iwanowice 

 

Rozwijanie kompetencji społecznych wśród 

mieszkańców Gminy Iwanowice. 
x x x x x 

 

Dostosowanie oferty edukacyjnej do tendencji na 

rynku pracy poprzez współpracę z instytucjami  

i przedsiębiorcami w zakresie monitorowania 

potrzeb i oczekiwań pracodawcy. 

 x x x x 

 

Promocja postaw uczenia się przez całe życie. x x x x x 

 

Rozwijanie oferty doradztwa zawodowego 

w szkołach gimnazjalnych, w tym doradztwo 

zawodowe dla uczniów i rodziców. 
 x x x x 

 

Praktyczne wykorzystanie doświadczenia 

i potencjału osób starszych – program mentoringu 

dla młodego pokolenia. 
x x x x x 

Zwiększenie 

aktywności 

zawodowej wśród 

osób bezrobotnych 

 

Aktywizacja osób zaliczanych do grup defawory-

zowanych na rynku pracy (osoby młode, NEET, 

50+, osoby z małymi dziećmi, osoby niepełno-

sprawne) 

x x x x x 

 

Promocja dostępnych instrumentów wspierających 

zatrudnienie 
x x x x x 

 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

w wieku mobilności zawodowej poprzez realizację 

projektów unijnych 
x x x x x 

 

Promocja przedsiębiorczości wśród mieszkańców 

Gminy, wsparcie w zakresie otwierania 

i prowadzenia działalności gospodarczej oraz 

wspieranie mobilności i zatrudnienia pracowników 

na rynku pracy 

x x x x x 

 

Zwiększenie poziomu reintegracji zawodowej 

niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Iwano-

wice 
x x x   

Rozwój podmiotów 

ekonomii społecznej 

 

Wspieranie inicjatyw zmierzających do powołania 

podmiotów ekonomii społecznej  

(np. spółdzielnie socjalne). 
 x x x x 

 

Popularyzacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym. x x x x x 
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Promowanie przedsiębiorczości społecznej dla 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. x x x x x 

 

Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie 

działań na rzecz beneficjentów pomocy społecznej. x x x x x 

 

 

 

 

 

Podsumowanie 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Iwanowice na lata 2016 – 

2020 jest jednym z ważniejszych dokumentów – stanowi lokalny fundament do prowadzenia 

polityki społecznej w gminie. Obejmuje swym zakresem zadania wszystkich instytucji, które 

działają na rzecz poprawienia jakości życia i sytuacji społecznej mieszkańców gminy (m.in. 

szkół, ośrodka pomocy społecznej, Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek, ochrony zdrowia, 

Policji, organizacji pozarządowych i innych). Monitorowanie Strategii odbywać się będzie na 

podstawie sporządzanej sprawozdawczości z wykonywania zadań oraz analizy wskaźników 

ujętych w dokumencie. 

 Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Iwanowice na 

lata 2016 - 2020 będzie miała wpływ na wdrażanie w gminie nowoczesnego modelu polityki 

społecznej. Strategia kierunkuje działania władz samorządowych i instytucji pomocy społecznej, 

w tym Ośrodka Pomocy Społecznej, na pełnienie aktywnej roli w budowaniu nowoczesnego 

systemu pomocy i integracji społecznej. Strategia zakłada dbałość o wysoką jakość 

warunków życia i wszechstronne warunki rozwoju mieszkańców oraz wspieranie tworzenia 

aktywnego lokalnego ośrodka społeczno - kulturalno - gospodarczego. 

 Założone w strategii trzy priorytety: osoby starsze i niepełnosprawne, rodziny zubożałe  

i niewydolne wychowawczo oraz rynek pracy wskazują na kierunki działań interwencji 

publicznej. 

 Koncentracja strategii na wybranych grupach społecznych przez pryzmat działań 

strukturalnych, inwestycyjnych, rozwojowych, jest najlepszą możliwością poprawy sytuacji osób 
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i rodzin, w tym osób starszych i niepełnosprawnych a także zaktywizowania różnych grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
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