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PROJEKT
Uchwala Nr ..../..../201"6

Rady Gminy Stara Kornica
z dnia...... 2016 roku

w sprawie przyjpcia strategii Rozwi4rywania problem6w spolecznych n'

w Gminie Stara Kornica na lata2016-2022

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnta 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym
(ti.Dz.U.22016r. poz.446) oraz aft.17 ust.l pkt. 1 ustawy z driaS marca 2004r. o pomocy
spolecznej (Dz- U. z 2015r. poz. 163 z p6in. zm.) Rada Gminy Stara Komica uchwal4 co
nastEpuje:

$1
Przyjmuje sig Strategig Rozwi44rwania Problem6w Spolecznych w Gminie Stara Korni ca na lata
2016-2022 w brzmieniu stanowi4cym zalqcznikdo niniejszej uchwaly.

$2
wykonanie uchwaly powierzasig w6jtowi Gminy Stara Kornica.

s3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia z mocq obowi4puj4cq od 1 styczni a 2016r..

Przewo dni czqca Rady Gminy

Uzasadnienie do uchwaly
w sprawie przyjgcia Strategii Rozwi4rywania Problem6w Spolecznych

w Gminie Stara Kornica na lata20lG-2022

Zgadnte z afi.17 ust.l pkt. 1 ustawy z dnra8 marca 2004r. o pomocy spolecznej
(Dz.U. z 2015r. poz. 163 z p6in. zm) do zadaft wlasnych gminy o charakterze
obowi4zkowymnale?v opracowanie i realizacjagminnej strategii rcnmryywaniaproblem6w
spolecznych ze szczeg6lnym uwzgiqdnieniem program6w pomocy spolecznej, profrlatctyki i
rozw,r98.ywarua problem6w alkoholowych i innych, kt6rych celem jest integracja os6b i rodzin
z Wp szczeg6lnego ryzyka.

Do korica 2015r. obowi4gywala Gminna Strategia Rozwi4pywania probiem6w
Spolecznych w Gminie Stara Kornica na lata 2008-2015. Obecnie zachodzi konieczno$d
przyj Ecia nowego dokumentu.
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Wstqp

Potrzeba sformulowania gminnej strategii rozwi4zywania problem6w
spolecznych jest odpowiedziE na realn4 sytuacjq ekonomiczno - spolecznq
mieszkaric6w. lej celem jest przeprowadzenie diagnozy problem6w spolecznych
wystqpujEcych na terenie gminy oraz okre6lenie dzialari zmierzaj4cych do poprawy
sytuacji w tych obszarach. Sytuacja gospodarcza, narastanie problem6w spolecznych,
powiqkszanie obszar6w i problem6w wychowawc',zych w6r6d dzieci i mtodzie2y oraz
patologii spolecznych, wywolanych m.in, trudnoSciami adaptacyjnymi mlodego
pokolenia, sprawiaj4 bowiem, 2e konieczne jest wypracowanie plan 6w i narzgdzi
zapobiegania tym niepokoj4cym zjawiskom,

Obowi4zujqcy dotychczas model pomocy spolecznej polegajEcy gl6wnie na
udzielaniu bezpoSredniego wsparcia finansowe5;o potrzebuj4cym, cho6 doraZnie
skuteczny, konserwuje zastan4 sytuacjq w sferze pomocy spolecznej. Zadaniem pracy
socjalnej powinna by6 r6wnie2 szeroko pojgta profilaktyka maj4ca na celu zapobieganie
niepo24danym zjawiskom spolecznym
Swiadczeniobiorc6w.

i zmniejszanie krqgu potencjalnych

Z samej istoty strategii wynika jej dlugofalowo66, W typowaniu obszar6w
interwencji i przyjmowanych celach dzialania konc:entrowano siq na globalnym ujqciu
problem6w tak, by oderwa6 siq od doraZnych i efektownych dzialafi,byt. moze wa2nych
w danej chwili, jednakze niekoniecznie istotnych z punktu widzenia calo6ciowej wizji
rozwiqzywania problem6w spolecznych na terenie gminy,

Dokument niniejszy jest r6wnie2 zapisem dqr2enia wladz gminy do zapewnienia
mieszkaricom jak najlepszych warunk6w |ycia na jej terenie. PomySlnoSi wsp6lnoty
samorz4dowe) zaleLy bowiem od wielu czynnik6w, w6r6d kt6rych komfort Lycia i lad,
spoleczny graj4 niebagatelnq rolq. Bezrobocie, ub6stwo, zapewnienie mozliwo$ci
samorealizowania siq mlodziezy, integracja os6b starszych i niepelnosprawnych, sq
wa2nymi wyznacznikami w dokonywanej przez mieszkaric6w ocenie dzialalno6 ci wladz
samorzqdowych i wtasnego poziomu 2ycia. Strategia jest komunikatem skierowanym do
lokalnej spoleczno6ci, stanowi wyraz troski gminy o pomy6lno5i obywateli, ukazuje
zamierzone dzialania. Strategia ma szansQ stai siq rrow4 jako6ciq w relacjach pomigdzy
uczestnil<ami 2ycia spolecznego na terenie gminy Stara Kornica oraz w petni
wykorzystai aktywnoS6 spolecznE i potencjai drzemiqcy w jej mieszkafcacn,

1. Informacie og6lne

1,, 1-. Uwarunkowania prawno-systemowe

0bowi4zek opracowania Strategii Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych
wynika z art.17 ust. 1 pkt L ustawy o pomocy spoler:znej z dnia 12 marca 2004 roku [tj.
Dz' U' z 201'5 poz. 163 z p62n. zm.). Do zadafl wlasnych gminy o charakterze



obowi4zkowym nale2y opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiqzywania

problem6w spolecznych, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem program6w pomocy

spolecznej, profilaktyki i rozwi4zryania problem6w alkoholowych oraz innych, kt6rych

celem jest integracja os6b i rodzin z grup szczeg6lnego ryzyka'

Strategia RozwiEzywania Problem6w Spolecznych Gminy Stara Kornica na lata 20L6'

Z0ZZ wpisuje siq i odnosi do kanonu dokument6w polityki spotecznej w wymiarze

europejskim, krajowym i wojew6dzkim. W zakresie rozwiqzywania problem6w

spolecznych szczeg6ln4 wagq przypisuje siq lokalnym programom, przyjqtym

uchwalami Rady Gminy Stara Kornica, tj':

. program profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych oraz

P rzeciw dziatania N arkomani i,

o program Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie oYaz Ochrony Ofiar Przemocy w

Rodzinie

o Gminny Program Wspierania Rodziny

o Program Wsp6tpracy z0rganizacj amiPozarz4dowymi

o Program oslonowy pomoc gminy w zakresie dozywiania

1.2. Metodyka prac nad strategiE

punktem wyjScia do prac nad aktualizacj4 Strategii byla ewaluacja dokumentu

obowi4zujEcego w latach 2008 - 2015. Przeprowadzono takze badanie ankietowe na

reprezentatywnej grupie 100 mieszkaric6w gminy stara Kornica. celem tego badania

byio ustalenie, jak problemy spoleczne gminy postrzegane sE z perspektywy

mieszkafc6w, oraz w jakim stopniu sq oni gotowi do angazowania siq w dziatania na

rzecz r ozwiEzywania prob I em6w spolecznych.

W sierpniu 20L4 roku, zarz4dzeniem W6jta Gminy Stara Kornica, zostal

powolany Zesp6t ds. aktual izac)i Strategii Rozwi4zywania Problem6w Spotecznych'

Zesp6t spotkal siq 4 razy, analizuj4c zebrany materiat diagnostyczny, uzupelniaj4c dane

ilosciowe o ich jakosciow4 interpretacjq, identyfikujEc gi6wne obszary problemowe'

podczas prac Zespolu wypracowane zostaly takze cele, dzialania oraz wskaZniki dla

niniejszego dokumentu, Warto zaznaczy(, 2e w sklad Zespolu wchodzily osoby

reprezentujqce Gminny Osrodek Pomocy Spolecznei, tJrz4d Gminy, gminne szkoty,

solectwa, organizacj e pozarzqdowe, a takze mieszkaf cy'

Niniejsza Strategia powstala w my$l zasady partycypacji spolecznej, przy

szerokim zaanga1owaniu Srodowisk lokalnych, kt6re uczestniczyly w pracach nad

dokumentem, od diagnozy przez tworzenie zalolen planistycznych po opracowanie

systemu monitoringu i ewaluacji zapisanych cel6w. Proces ten przebiegat w szeSciu

gl6wnych etapach:

Etap - powolanie Zespolu ds. aktualizacji Strategii Rozwi4zywania Problem6w

Spolecznych. 
?



Etap II - 0pracowanie diagnozy problem6w spole cznych, wystqpuj4cych w gminie,
Etap III - 0pracowanie projektu Strategii Rozwiqzywania Problem6w Spotecznych.
Etap IV - Konsultacje spoleczne projektu Strategii Rozwi4zywania Problem6w
Spolecznych,

Etap V - Sporz4dzenie raportu z przeprowadzonych konsultacji spole cznych oraz
opracowanie Strategii Rozwi4zywania Problem6w Spoiecznych uwzglgdniajEcej
rezultaty przeprowadzonych konsultacj i.

Etap VI - Zatwierdzenie raportu z konsultacji oraz przygotowanie ostatecznej wersji
Strategi i Rozwi4zywani a Pro blem 6w S p olecznych,

Przy aktualizacji Strategii Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych wykorzystano
Metodq Aktywnego Planowania Strategicznego oraz analizq SWOT. Punktem wyj$cia
byla analiza sytuacji polegajqca na identyfikacji slabych i mocnych stron, istniej4cych
metod rctzwi4zywania problem6w spolecznych oraz identyfikacji problem6w grup os6b
zagroLonych wykluczeniem spolecznym, prowadz4ca do okreSlenia szans i zagro1ei-t
w otoczeniu. JednoczeSnie przyjQto zalo|enie,2e Strategia powinnabyt, wyrazem woli
mieszkairc6w, a jej formulowanie i wdrazanie jest procesem spolecznym. Istotnym
elementem bylo wiqc przygotowanie strategii w spos6b partycypa cyjny, a wiqc
z udzialem lokalnej spolecznoSci.

2. Chat'akterystyka gminy

2.1. Polo2enie Gminy Stara Kornica

Grnina Stara Kornica polo2ona jest we wschodniej czqsci wojew6dztwa
mazowieckiego w powiecie iosickim. Gmina obejmuje obszar 1,1,9l<mT, co stanowi Z,Z0/o

ob szaru rvoj ew6 dz tw a mazowi e cki ego. Gm ina gr aniczy :

. od p6lnocy z gminq Sarnaki [powiat tosickiJ,

. ocl p6lnocnego - zachodu z gmin4 Plater6w [powiat losickiJ,

. od zachodu z gmin4t osice fpowiat ]osickil,
o od poludniowego - zachodu z gmin4 Huszlew [powiat ]osickiJ,
. od p6lnocnego - wschodu z gminq Konstantyn6w [powiat bialskiJ,
o od poludniowego - wschodu z gmin4 Lesna podlaska [powiat bialskiJ.

Stara Kornrca polozona jest w odleglo6ci ok. L50 km od Warszawy i 16 km od
Losic. Waznym elementem usytuowania gminy jest bliskie s4siedztwo ze wschodniE
granic4 Polski, z przeiiciem granicznym w Terespolu i Koroszczynie, kt6re znajduje sig
odlegto5ci ok. 40 km.
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pod wzglqdem administracyjnym gmina podzielona jest na 18 solectw i 20

miejscowosci. w tabeli 2 przedstawiono wykaz miejscowosci gminy Stara Kornica wraz

z liczb4mieszkaric6w w kaidej z nich.

Tabela nr 1. Wykaz mieiscowo6ci Gminy Stara Kornica wrazzliczh4
mieszkaric6ww kaidei z nich

Lp. MiejscowoSi
Liczba

ludnoSci

1. Czeberaki LZz

2. Dubicz 96

3. Kazimierz6w 1,48

4. Kielbaski 100

5. Kobylany 423

6, Kornica - Kolonia 133

7. Koszel6wka 264

B, Nowa Kornica 503



L Nowe Szpaki 397

10. Poplawy 96

11,. Rudka 282

1.2. Stara Kornica L022

1_3. Stare Szpaki 295

L4. Szpaki - Kolonia 1.24

Walim 153

L6. Walimek 46

L7. W6lka Nosowska 401

18. Wygnanki 185

19. Wyrzyki 1.46

20. Zalesie +4

Dane: USC w Starej Kornicy, stan na dzieri 31,.1,2.20I5r.

2.2. Gospodarka

Z.2.L.Rolnictwo

Gmina Stara Kornica jest obszarem o charakterze typowo rolniczym, Wiqkszo6i
ludnoSci czynnei zawodowo utrzymuje siq gl6wnie z rolnictwa. Wedtug Spisu Rolnego
w 2010 roku liczba gospodarstw rolnych wynosila 1048, Zalmowaly one og6in4
powierzchnig 1Lt70,63 ha w tym u2ytk6w rolnych 9916,47 ha. CharakterystykQ
gospodar"stw rolnych wedtug powierzchni obrazuje tabela nr 2,

Tabela nr 2. Charakterystykg gospodarstw wedlug powierzchni

Grupy
obszarowe

U2ytk6w
rolnych

Liczba
gospodarstw

Powierzchnia og6lna w
ha

W o/o og6lu
gospodarstw

rolnych

Dolha +o 52,86 4,40

1-5ha 303 1065,70 28,91

5-10ha 31.2 2703,32 29,77



10-15 ha 209 2854,55 L9,94

15 ha iwigcej T7B 4494,20 16,98

Og6lem 1048 LtL70,63 100

Dane: GUS - Powszechny Spis Rolny 2010

UZytkowanie grunt6w rolnych w zdecydowanej wigkszoSci skoncentrowane jest
na zasiewach. Lqki stanowiq 1,3,94 0/0, a sady zaledwie 3,15 0/o og6lnej powierzchni
grunt6w. Szczeg6howq strukturq u2ytkowania grunt6w w gospodarstwach rolnych
prezentuje tabela nr 3.

Dane: GUS - Powszechny Spis Rolny 201-0

W zasiewach gl6wnych ziemioplod6w dominujq zboLa (88,940/o). W drugiej
kolejno5ci s4 ziemniaki (5,10%). Warzywa gruntowe stanowi4 zaledwie L,46 0/o

powierzchnigrunt6w.PoniLsza tabele przedstawiaszczeg6lowq strukturq zasiew6w.

Tabela nr 3. Struktura u2ytkowania grunt6w w gospodarstwach rolnych

Wyszczeg6lnienie Og6lem w ha Og6lem %

Powierzchnia uiytk6w
rolnych og6lem

99L6,+7 100

Grunty pod zasiewami 7965,39 80,32

Grunty ugorowan e l4cznie z
nawozami zielonymi

60,36 0,62

Sady 31,2,49 ?1q

0grody przydomowe 24,0t 0,24

t 4ki trwale 1,382,06 1? A/"

Pastwiska trwale 108,07 1no

Pozostale uzytki rolne 55,84 0,56

Inne grunty trwale 8,25 0,08

Tabela nr 4: Powierzchnia zasiew6w gl6wnych ziemioplod6w

Wyszczeg6lnienie Og6lem w ha Og6lem %

Og6lem grunty u2ytkowane 7965,39 100

ZboLa 7084,63 88,94

Str4czkowe jadalne na ziarno lt,13 0,L4



Ziemniaki 406,03 5,1_0

Uprawy przemyslowe 12,68 0,1_6

Iluraki cukrowe 3,32 0,04

Warzrya gruntowe 115,90 1,,46

Pozostale 33I,70 4,16

Dane: GIJS - Powszechny Spis Rolny 20L0

W gospodarstwach utrzymywane sE najczqsciej: trzoda chlewna (33,480/o), bydto
(32,820/o) i dr6b (3I,200/o).

2.2.2. Pozaroln icza dziatalno 56 go sp o da r cza

Wedlug danych z Gi6wnego Urzqdu Statystycznego za 2014 rok, na terenie Gminy
Stara Kornica w krajowym rejestrze urzgdowym REGON zarejestrowanych bylo 254
podmiot6w gospodarki narodowej. Pod pojqciem "podmiot6w gospodarki narodowej"
zgodnie z definicjq Gl6wnego Urzqdu Statystycznego rozumie siq zaS osoby prawne,
jednostki organizacyjne, kt6re nie posiadaj4 osobowoSci prawnej [r6wnieL ichzaklady,
oddzialy, filie stanowi4ce ich jednostki lokalneJ oraz osoby fizyczne prowadz4ce
dzialalno66 gospodarczq. Poni2sza tabela prezentuje liczbq podmiot6w gospodarki
narodowej wg sektor6w wlasno5ciowych w Gminie Stara Kornica.

Tabela nr 6. Podmioty gospodarki narodowej

Tabela nr 5. Liczba gospodarstw utrzymuj4cych zwierzgtawedlug gatunk6w

Wyszczeg6lnienie Gospodarstwa W o/o og6lu gospodarstw
rolnvch

Bydlo,

w tym krowy

447

370

32,82

27,17

Trzoda chlewna 456 33,+B

Konie 34 2,50

D16b 425 3L,20

Dane GUS - Powszechny Spis Rolny 2010



sektor pryvvatny - osoby fizyczne prowadzEce dzialalnoS6

gospodarcz4 205

sektor prywatny - sp6tki handlowe 7

sektor prywatny - sp6ldzielnie 4

sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje spoleczne L4

Dane: GUS, stan na dzieri 31.12.20t4r.

W wigkszoSci s4 to podmioty sektora prywatnego - 245 podmiot6w,

Najpopularniejszq formq prowadzenia dzialalnoSci w Gminie to jednoosobowa

dzialalno66 gospodarcza (205). Dalej s4 to: stowarzyszenia i organizacje spoleczne [14),
sp6lki handlowe (7) oraz sp6ldzielnie [ ).

Brana4, w kt6rej dziala najwiqcej podmiot6w gospodarczych zarejestrowanych

na terenie Gminy jest Sekcja G, czyli handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazd6w

samochodowych, wl4cza)4c motocykle, z wynikiem 54. Kolejnymi sektorami sE:

budownictwo - 41-, rolnictwo, leSnictwo, towiectwo i rybactwo - 3L oraz transport

i gospodarka magazynowa - 24.

Tabela nr 7. Wykaz podmiot6w (wedlug dzial6w PKD 2007) zareiestrowanych na

terenie Gminy Stara Kornica w roku 2014

Sekcia Opis O96lem W tym sektor
publir:znv

A Rolnictwo, leSnictwo, lowiectwo i

rybactwo
3L 0

B G6rnictwo i wydobywanie 10 0

C Przetw6rstwo przemyslowe 23 0

F Budownictwo 41. 0

G Handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazd6w

samochodowych, wl4czaj4c
motocvkle

54 0

H Transport i gospodarka
magazvnowa

24 0

I DzialalnoS ( zwi4zana z

zakwaterowaniem i usiugami
qastronomicznymi

5 0

K DzialalnoS6 finansowa i

ubezpieczeniowa
7 0

M Dzialalno$i profesj onalna,
naukowa i techniczna

1.1 0

N DzialalnoS6 w zakresie uslug
administrowania i dzialalnoSi

wspieraiaca

6 0



o Administracja publiczna i obrona
narodowa, obowi4zkowe
zab ezpie czen i e s p ole czne

10

P Edukacja o
o 6

R DziatalnoS (, zwi4zana z kulturE,
rozrywk4 i rekreacia

1.2 1

a 0pieka zdrowotna i pomoc
spoleczna

z 0

SiT Pozostata dzialalnoSi uslugowa
[S] oraz gospodarstwa domowe

zatrudniajEce pracownik6w,
gospodarstwa domowe

produkujEce i Swiadcz4ce uslugi
na wlasne potrzebv fTl

12

OGOt,M 25+ 9

Dane: GUS, stan na dzieri 31..L2.2014r.

2.3. Mieszkafcv

Nir podstawie danych miejscowego USC na dzieri 31.1,2.20t5 Gmina Stara Kornica
Iiczyla 4980 os6b (2497 M, 2483 K).

Tabela nr B, Strukt ieku i lci mieszkaric6w G Sta

Dane: USC Stara Kornica, stan na dziert31..L2.201,5r.

OLrecnie najwigksz4 grupg stanowiE osoby w wieku produkcyjnym, Jednak2e
w przyszloSci zwiqkszai siq bqdzie procentowy udzial os6b w wieku poprodukcyjnym,
co pociqga za sob4 wiele konsekwencji. Znaczna czq56 dochod6w gminy bqdzie bowiem
musiala bye kierowana na zapewnienie odpowiednich warunk6w Lycia osobom
w starszym wieku, Starzej4ce siq spoteczefistwo to takze malej4ce przyrosty zasob6w

ufa w m w umtn ra Kornica
Wiek MezczvLni Kobietv 096lem

0-2 7q BB 1.67
5 31 21 52

+-5 65 56 1.21
6 19 25 44
7 27 30 57

EI-T2 1.07 103 21,0
1 3-15 92 B3 175
1.5-1.7 65 49 tT+

1B 35 Z7 62
1.9-65 1651 0 1651
L9-60 0 1.361 1.361
>65 326 0 326
>60 0 640 640

OGOT,EM 2497 2483 4980
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pracy. Poza tym wzrost liczby os6b starszych prowadzi do zmiany struktury popytu -
wpiywa na mniejszy popyt na ,,nowinki" technologiczne, a wiqkszy na szerok4 gamQ

uslug zwi4zanych z pomoc4 spolecznq'

Kolejnym niepokojqcym zjawiskiem jest spadek liczby ludnosci w Gminie'

AnalizujEc sytuacjq z ostatnich okres6w zauwaza siq systematyczny spadelk liczby

mieszkaric6w. W roku 201-0 liczba mieszkaric6w wynosila 5076 os6b, w 201"3 - 5025, a

w 201.4 ju2 tylko 4gg} os6b. G16wn4 przyczyn4 spadku liczby mieszkaric6w w

analizowanym okresie jest migracja ludnosci do wiqkszych miejscowosci oraz spadel<

urodzeri.

bela nr.9. Struktura liczby mieszkafc6w w latagh 2010-2015

W latach Z0L0-20I4 saldo migracji przyjmowalo generalnie wartoSci uiemne, co

oznaczaprzewagQ liczby os6b wyjezd?ai4cych z terenu Gminy Stara Kornica nad liczb4

os6b naplywaj4cych na jej teren. Ujemne saldo migracji wptywa niekorzvstnie na

prognozq dotycz4c4liczby ludnoSci Gminy Stara Kornica w kolejnych Iatach'

stalv 20L0-2Ot4 w Gminie Stara Kornica

2.4. Edukacia i wychowanie

Na terenie gminy Stara Kornica dzialaj4 plac6wki oSwiatowe obejmuj4ce

ksztalcenie na poziomie przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym' 0becnie

funkcjonujq nastqpujqce plac6wki oSwiatowe:
1. Zeip6t'publicinych pfac6wek O5wiatowych im, 0dzyskania NiepodlegtoSci w Starej

Kornicy, w sktad kt6rego wchodzi:
- Gimnazjum w Starej l(ornicY
- Szkola Podstawowa w Starej Kornicy

- Samorz4dowe Przedr;zkole w Starej Kornicy

- Szkola Podstawowa w Starej Kornicy Punkt Filialny w Koszel6wce

2. Szkola Podstawowa w Starych Szpakach

3. Szkola Podstawowa im. Marii Konopnickiejw Kobylanach.

m sz

Liczba
mieszkaric6w

201.0 2013 20t4 20t5

og6lem 5076 502 5 4998 4980

Dane: GUS

Tabela nr 10. Migracie ludnoSc na w Gmrn

Wyszczegolnienie jednostka
miarv

201.0 201.1 201,2 201,3 2014

Zameldowania
os6iem

osoba 42 36 1'7 27 3B

Saldo migracji osoba -20 1 -20 -50 -LU

Dane: GUS
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W roku szkolnym 20t4lZ0I5 na poziomie szk6l podstawowych ksztatcenie
pobieralo 274 uczniow w 26 oddzialach, natomiast w szkole girnnazjalnej ksztalcilo siq
L68 uczni6w w 9 oddziatach, IloS6 miejsc w plac6wkach oSwiatowych w pelni zaspokaja
potrzeby szkolnictwa podstawowego oraz gimnazjalnego.

2.5. Charakterystyka systemu pomocy spolecznei

Zadania gminy z zakresu pomocy spolecznej realizowane sE przez Gminny
OSrodek Pomocy Spotecznej w Starej Kornicy. Nalez4 do nich:
a) przyznawani e Swi ad czeri pieni qznych i ni ep i eni qznych,
bJ Swiadczenie pracy socjalnej,
c) analizowanie i ocenianie potrzeb spolecznych,
d) real izowani e zadari wynikaj Ec y ch z r ozeznanych potrzeb sp olecznych,
e) rozwijanie nowych form pomocy spolecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb,
f) realizowanie gminnych program6w oslonowych wynikajqcych z rozeznanych
potrzeb,

g) realizowanie zadaf wynikai4cych z rz4dowych program6w pclmocy spoiecznej,
Poza tym, OSrodek realizuje zadania wlasne gminy, takie jiak:

a) wspieranie rodzin przeiywaj4cych trudno5ci w wypelnianiu funkcji opiekunczo-
wychowawczych,
b) podejmowanie dzialafi na rzecz przeciwdzralania przemocy w rodzinie,
c) organizowanie opieki nad dzie6mi w wieku do lat 3,

d) swiadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni6w,
e) przyznawanie i ustalanie wysokosci dodatku mieszkaniowego,

fl organizowanie prac spole cznie u|ytec'znych,
0i;rodek realizuje takLe zadaniazlecone gminie, takie jak:

a) ustalarrie prawa i przyznawanie Swiad czen rodzinnych,
b) ustalanie prawa i przyznawanie Swiadczefr z funduszu alimentacyjnego oraz
podejmowanie dzialafi wobec dluznik6w alimentacyjnych,
c) przyznawanie czlonkom rodziny wielodzietnej Kart Duzej Rodziny,
g) przyznawanie dodatku energetycznego,

3. Identyfikacia podstawowych problem6w spolecznych na terenie
gminy Stara Kornica

3,1. Badania ankietowe
Badaniem ankietowym objqto 100 mieszkaric6w gmLiny z roinych grup

wiekowych. Celem badania byto wylonienie dominujEcych ,v{i/ gminie problem6w
spolecznych, o kt6rych mowa w ustawie o pomocy spolecznej . Poza tym, mieszka6cy
mieli okreSli{ czy sami chcieliby zaang a|owa( sig w dzialania spo}eczne.
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Analiza wystqpowania problem6w spotecznych pozwala stwierdzid, i2 wediug

mieszkaric6w dominujqcymi s4: bezrobocie [ponad 90o/o wskazariJ i alkoholizm lub

narkomania (90o/o wskazari). fako kolejne wskazane zostaly: przemoc w rodzinie (690/o),

ub6stwo (660/o), bezradno6d w sprawach opiekuriczo-wychowawczych (640/o)' Poni2szy

wykres prezentuje wyniki wystqpowania wszystkich problem6w spolecznych w gminie,

Wykres nr 1. Wystqpowanie problem6w spolecznych w gminie Stara Kornica wg

mieszkaric6w

t
0,9

0r8

0,7

Dane: Badanie wlasne GOPS w Starej Kornicy

Respondenci, zapytani czy chcieliby zaanga\owa(, siq w dziatania majqc:e na celu

rozwipzryanie problern6w spolecznych, prawie w potowie odpowiedzieli,2e nie (48%)'

gsoby chqtne do dzialania najchqtniej zaangailowaliby siq w wolontariat 121'0/o). Wykres

nr 2 prezentuje wynik badania.
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Wykres nr 2. GotowoSd mieszkafc6w do angaLowania siq w dzialania spoleczne

Tak: praca

wolontariusza

Tak: dziatalnodi w
lokalnej organizacji

pozarzqdowej
ts%

2t% Tak: grupy
nieformalne

4%

Tak: pomoc w
prowadzeniu

klubdw
osiedlowych,
Swietlic itp.

tt%Tak: inne
t%

Dane: Badanie wlasne GOPS w Starej Kornicy

3.2. Analiza SWOT

W planowaniu strategicznym stosowane sq r6Zne techniki analityczn e oraz
sposoby dochodzenia do konstruktywnych wniosk6w. Z uwagi na wagq zagadnienia
naleiry przy tym 'korzystad ze sprawdzonych metod. W praktyce najczqsciej
wykorzystywana metod4 jest Analiza SWOT. Opiera siq ona na badaniu dw6ch grup
czynnik6w, wewnQtrznych i zewnqtrznych. Kazda grupa rozpatrywana jest pod k4tem
dodatniego i ujemnego wplywu na badanq organizacjq, Zesp6t ds. Aktualizacji Strategii
Rozwi4zywania Problem6w Spotecznych w Gminie Stara Kornica okreSlit mocne i slabe
strony Gminy, atakie szanse i zagro|enia. Wyniki debaty prezentuje poniZsza tabela.

Tabela nr 11. Analiza SWOT dla Gminy Stara Kornica

Nlocne stronv Slabe strony
r WystQpowanie naturalnych zl62kredy

i torfu;
o dzialaiEce w gminie Stowarzyszenia;
o Rozwiniqty system oSwiaty

podstawowej;
r Dobra wsp6lpraca z jednostkami

samorz4du terytorialnego;
r Rozw6j infrastruktury w zakresie

pomocy spolecznej - realizacja nowych
zadan;

o DoSwiadczenie gminy w pozyskiwaniu
zew nqtrzny ch Lr 6 del finans owan i a, w
tym z EFS;

o Wsp6lpracaiednosteksamorzadowvch

o Wysoki poziom bezrobocia, w tym
dlugotrwatego bezrobocia;

o Niskie kwalifikacje oraz brak
wyksztatcenia os6b bezrobotnych;

o Niewystarczai4ce formy aktywizacji
os6b dlugotrwale bezrobotnych;

o Mala aktywno6i spoleczna;
r Starzenie siq spoleczeristwa;
o WystQpowaniepatologii spolecznych;
. Odptyw mlodzieLy do wiqkszych

miast;
o Brak mieszkari socjalnych;
o Brak duZych zaklad6w pracy;
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z organizacj ami pozarz4dowlmi;

Poio2enie geograficzne;
Walory przyrodniczo - krajobrazowe.
Kontakty z gminami partnerskimi

[LGD);
MozliwoSi pozyskiwania dodatkowych
Srodk6w (fundusze unijneJ;
Rozw6j infrastruktury spolecznej i

technicznej;
Nowy okres finansowania UE 20t5-
2020 i potencjalne $rodki na

inwestycje i rozw6j gminY;

MoZliwo56 pozyskania funduszY w
ramach program6w rz4dowych;

o Przemoc w rodzinar:h;
o BezradnoS6opiekuiiczo-

wychowawczaw wielu rodzinach oraz
w prowadzeniu gosPodarstwa
domowego;

o Nowe zadania gmin zlecanebez
pokrycia finansowe go ze Srodk6w
centralnych;

o Alkoholizm w wielu, rodzinach
korzystaj 4 cy ch z pomocy spotecznej ;

o Niewystarczaj4ce 5r:odki finansowe
przeznaczane na programy
profil aktyc zne oY az wYP o czYnek

dzieci i mlodziezy z r odzin
patologicznych;

. Wyuczona bezradno56 i
roszczeniowo66 postaw w6r6d os6b i

rodzin korzystaj 4 c7' ch z PomocY
spolecznej;

o Niewystarczaiqce zasoby w zakresie
rofilaktyki i ochrony zdrowia;

Zagroienia

Emigracja poza gminq i z Polski
naj bardziej wyksztalconYch i

przedsiqbi orczych os6b w zwiqzku
z o gr aniczonymi moZl iwoS ci ami
uzyskania pracy, prowadzenia wtasnej
dziatalnoSci gospoda r cze) i niskimi
zarobkami;
Rozwiniqt a szara strefa
Brak zainteresowania wS16d znacznei

czqSci mieszka6c6\ / gminY
prowadzeniem dzialalnoSci
gospcrdarc zej na wl;asny rachunek;

Brak Srodk6w finansowych na

realizacj g ustawow'F ch zadan;

U gruntowanie postaw wYuczonej

bezradnoS ci oraz braku aktywno6ci
zawodowej wSr6d cs6b i rodzin
korzystajq cy ch z pomocy spolecznej;

Wzrost patologii dzieci i mtodzieZy oraz
propagowanie negatywnych wzorc6w
zachowafi w skali kraju;
Wzrost przestqpczo Sci nieletnich;

Zachwianie tradycy'j nego modelu

rodziny, wzrost roclzin niepetnych,

samotnie wychowu jqcYch dzieci.
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3.3, Dominui4ce problemyspoleczne

Bior4c pod uwagQ wyniki badari ankietowych oraz analizq SWOT Zespol
zdecydowal, ze aktualnie strategia rozwi4zywania problem6w spolecznych powinna byd
skoncentrowana na nastqpujEcych problemach:

. bezrobocie, kt6re jest zasadniczym powodem ub6stwa;
o alkoholizm, kt6ry powiqzany jest z problemem przemocy w rodzinie;
. bezradno5i w sprawach opiekuriczo-wychowawczych, kt6ra moze prowadzii do

tzw. ,,dziedziczenia biedy", w tym do powielania negatywnych zachowafi
rodzic6w przez dzieci i mlodziei;

o niski poziom aktywno6ci spotecznej.

0statni problem zostal sformulowany w zwi4zku z niepokojqco niskq
gotowoSci4 mieszkaric6w gminy Stara Kornica do angaZowania siq w dziatania
spoleczn e.

3.3,1, Bezrobocie

Grup4 szczeg6lnie narazonq bezrobociem sq mieszkalicy wsi. Na podstawie
obserwacji i analizy wynika, i2 w6r6d mieszkaric6w istotnym problemem jest brak
odpowiednich i po2Edanych na rynku pracy kwalifikacji z;rwodowych. Duz4 role
odgrywa niska mobilno6i zwzglgdu na dlugi okres pozostawania bez pracy prowadzqcy
czqsto do wykluczenia spolecznego. Poza bezrobociem rejestrowanym na terenie Gminy
wystgpuj e bezrobocie ukryte,

Podstawowym wskalnikiem charakteryzul4cym rynek pracy w Gminie Stara
Kornica jest liczba os6b zarejestrowanych w Powiatowym tJrzqdzie Pracy w Losicach
jako bezrobotni.

Na podstawie sprawozdania PUP w Losiach na koniec 20L5r., z terenu Gminy
Stara Kornica zarejestrowanych bylo l4cznie 263 os6b, z czego 133 stanowily kobiety,
[Dane: Sprawozdanie PUP Losice 2a20L5r.),

Gl6wnym problemem na lokalnym rynku pracy sE: brak ofert pracy od
pracodawc6w, duzy odsetek os6b pracuj4cych w tzw, ,,szarej strefie", niechqi do
podjqcia oferowanej pracy legalnej,

Tabela nr 12. Gl6wne problemy zwi4zane z rynkiem pracy w powiecie losickim
Urak Ofert pracy od pracodawc6w Bg,5 0/o

Brak kompetencji zawodowych bezrobotnych 26,3 o/o

Brak psychicznej gotowoSci do podjqcia pracy przezbezrobotnych 21,,10/o

Niechqi do podjqcia oferowanej pracy legainej 42,10/o
Du2y odsetek pracuj4cych w tzw. ,,szarej strefie" 7B,g 0/o

Upadtoi(/zwolnienia w duzych zakladach pracy w pana(i)
powiecie

36,80/o

Inne czynniki 0,00/o

Dane; Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, 1013r.
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Gminy O6rodek Pomocy Spolecznej w Starej Kornicy w ramach swoich

obowi4zk6w udziela pomocy m,in. osobom bezrobotnym. Najczqstszymi formami
pomocy sq zasiiki celowe, okresowe oraz do?ywianie. Udzielanie pomocy z powodu

bezrobocia na przestrzeni lat 2012-20L5 prezentowane sA w tabeli nr 13 i tabeli nr L4.

Jak wynika z powyzszych danych, wSr6d rodzin korzystajqcych z pomocy

spolecznej, ponad 40% riotkniqtych jest problemem bezrobocia.

Bezrobocie jest tez zasadniczym powodem korzystania z pomocy w formie

zasilku okresowego. Poni2sza tabela ilustruje wielko5d udzielanej pomocy z powodu

bezrobocia. Jednakze naleiy zaznaczy(, i2 zmniejszaj4ca siq z ka2dym rokiem liczba
Swiadczeniobiorc6w wynika przede wszystkim z sukcesywnie ograniczanych 6rodk6w

finansowych na pomoc inr formie zasilku okresowego.

Tabela nr 14, Przyznanie zasilku okresowego z powodu bezrobocia

20L2 20L3 20t4 20L5

t 096lna liczba os6b

korzystaj4 cych z zasilku
okresowego (z r62nych
powod6w)

62 57 57 A.)
'+L

z Liczba os6b korzystaj4cych z

zasitku okresowego z powodu

bezrobocia

2B 32 34 26

? Kwota wydatk6w na zasilek
okresowy, og6lem, w zl

58445 51678 47945 35448

A.r Kwota wydatk6w naL zasilek

okresowy, przyznany z powodu

bezrobocia,w zl

26476 27092 26780 20830

Dane: GOPS Stara Kornir:a

Tabela nr 13, Przyznanie Swiadczef z pomocy spolecznej z powodu bezrobocia

20t2 2013 20L4
"1,015

1 096lna liczba rodzin
korzystaj 4 cych z pornocy

spolecznej (z r 62ny ch p owo d 6w)
1.79 1.96 180 181

2 Liczba rodzin korzys;taj 4 cy ch z

pomocy spotecznej z: powodu

bezrobocia

BB 100 BZ BO

3 Liczba os6b w rodzinach 358 39r 309 309

Dane: G0PS Stara Kornica
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Mocne stronv Slabe stronv
o Sileroka oferta pomocy

Powiatowego Urzqdu Pracy w
Losicach;

o Mo2liwo56 wsparcia mieszl<afc6w
zer strony G0PS (szkolenia,
projekty, pomoc finansowa, praca
socjalnaJ;

. Al<tylvnoSi lokalnych plac6wek
oS;wiatowych [programy, projekty);

o Brak miejsc pracy;
o Nieadekwatrrewyksztatcenie

mieszkafic6w do ofert na lokalnym
rynku pracy;

o Niskie wynagrodzenia - brak
motywacji do podjqcia pracy;

o Praca pozyskiwana dziqki
znajomoSciorn;

Szanse Zagroienia
. PrzyciEgniqcie inwestor6w;
o Powroty os6b o adekwatnym do

potrzeb rynku pracy wyksztalceniu
i cloSwiadczeniu zawodowym;

r Mo2liwoS6 pozyskania Srodk6w
unijnych na nowe inwestycje,
tworzenie warunk6w do rozwoju
przedsigbiorczoSci;

o Zasoby naturalne [kreda);

o Brak starafl o Srodki zewnetrzne
unijne;

o Brak inwestor6w:

P ttwyisze d a n e uzu p eln i a p rz e p rowa d z o na pr zez Zesp 6I analiza SWQ T.

Tabela nr 15, Analiza SWOT dla problemu bezrobocia

3.3.2.Alkoholizm

Spozywanie alkoholu w nadmiernych iloSciach niesie ze sobq wiele negatywnych
konsekwencji, a w skrajnym wypadku prowadzi do uzalei:nienia. Konsekwencie
naduzywania alkoholu s4 wielorakie. MoZna je podzieli6 na:. fizj ologiczne (zatrucia, choroby narz4d6w wewnqtrznych) ;

r problemy psychologiczne i egzystencjalne [pr6by samob6jcze, wyobcowanie,
zamkniqcie sig w sobie);

. problemy wypadk6w [wypadki w pracy i wypadki drogowe);

. dotycz4ce zachowania i 16l spotecznych,

All<oholizm jest powa2nym problemem spolecznym, rzutuj4cym na pozostale
sfery Lycia i generuj4cym inne problemy spoleczne, W szczeg6lno5ci alkohol prowadzi
do wzrostu przestqpczoici, pogtqbia ub6stwo, wywotuje przemoc w rodzinie. Dotyka
coraz czgSciej mlodziei, a w skrajnych przypadkach nawet dzielci w wieku szkolnym.
Aby go zwalczy(. potrzebne s4 nie tylko programy dla ju2 uzale2nionych, ale r6wniez
dziatania profilaktyczne zapobiegaj4ce uzaleznieniom, Problemy zwi4zane
z nadmiernym spo2yciem alkoholu nalezy rozpatrywa6 w konsekwencjach dotykaj4cych
nie tylko osoby pijqce, ale takze czlonk6w ich rodzin oraz calego otoczenia [np. poziom
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bezpieczeristwa). Stosurrkowo niewysoka liczba przyznanych z tego tytulu Swiadczeri

nie oznacza, ze problerrr ten wystqpuje w malej skali. PoniLszatabela prezenturjq liczbq

rodzin, kt6rym przyznano Swiadczenia z pomocy spolecznej powodu alkoholiznru

Tabela nr 16. Przyznantie Swiadczeri z pomocy spolecznei z powodu alkoholizmu

z0t2 20L3 20L+ 20L5

1 Liczba rodzin 33 22 22 T2

2 Liczba os6b w rodzi.nach 1.29 94 59 39

Dane: G0PS Stara Kornica

W sytuacji, gdy naduZywanie alkoholu prowadzi do rozkladu Zycia roclzinnego,

demoralizacji maloletnich, uchylania siq od pracy lub zakt6cania porz4dku publicznego

komisja rozwi4zywania problem6w alkoholowym wszczyna postqpowanie w kierunku

zobowi4zania osoby naduZywaj4cej alkoholu do podjgcia leczenia odwykowego

przeciwalkoholowego, DzialalnoSi Gminnej Komisji Rozwi4zywania Prrcblem6w

Alkoholowych (GKRPAJw Starej Kornicy w tym zakresie prezentuje ponilsza tabela.

Tabela nr L7, Dzialania podejmowaneprzez GKRPA

20L2 2013 20L4' 2015

T Liczba rodzin, z kt6rymi GKRPA przeprowadzila

rozmowy interwencyj no-motywuj qce w zwi4zku

z nadu?ywaniem a.lkoh olu

10 L1 B 35

2 Liczba wniosk6w zlo|onych przez GKRPA do

s4du o zobowi4zernie do leczenia odwykowego

przeciwalkoholowego

5 B t 9

Dane: GKRPA Stara Kornica

Dziqki przeprowadzonym wywiadom grupowym przygotowano takze jakoSciowe

dane zwi4zane z przycitynami wystqpowania problemu alkoholizmu, Wedlug badanych,

do najczqstszych prz'yczyn wystqpowania problem6w zwi4zanych z na,Cuzyciem

alkoholu nale?1:
. nie6wiadomoS6 konsekwencji zwi4zanych z nadu?ywaniem alkoholu w6r6d

mieszkafic6w, w tym w szczeg6lnoSci, mlodziez,y oraz tzw. mlodych-doroslych,
. stres zwi4zany z prac4, codziennym bytem, zadluzeniami,
. przekazywanie Itegatywnych wzorc6w,
. spoleczna akcerptacja naduzywania alkoholu, szczeg6lnie w stosunku do

mqLczyzn,
. latwa dostqpnoi;6 alkoholu szczeg6lnie w malych miejscowoSciach,
. wlasna wytw6rczoSi alkoholowa mieszkaflc6w,
. przyzwalanie sprzedawc6w na spozyvvanie alkoholu przy sklepach,
. bezczynno66 i ni.ezagospodarowany czas wolny dzieci i mlodzieLy,
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' zaburzone relacje rodzinne [brak kontroli wewn4trz rodziny, brak milo6ci,
nieradzenie sobie z emocjami, brak zainteresowania rodz;ic6w sprawami dzieciJ.

A'lkoholizm niesie ze sobq powa2ne konsekwencje zdrowotne, spoleczne
i psychologiczne. Poza szkodami zdrowotnymi, sprzyja zaburzeniu prawidlowego
funkcjorrowania rodziny, rozwojowi przemocy w rodzinie, a takze zniszczeniu wiezi
z bliskimi i przestqpczoici.

Jednym z problem6w wsp6lwystqpuj4 cych z alkoholizmem czgsto jest przemoc
w rodzinie' Ostatnie zmiany w przepisach prawnych, w tyrn powotanie zespol6w
interdyscyplinarnych do spraw przeciwdzialania przemocy w rodzinie pozwolily na
wiqkszq skutecznoSi w diagnozowaniu i udzielania pomocy w tym zakresie. ponizsza
tabela prezentuje dzialania Gminnego Zespotu Interdyscy,plinarnego do Spraw
przeciwrizialania Przemocy w Rodzinie w starej Kornicy (GZI).

Tabela nr 18. Wybrane dzialania Gminnego Zespolu Interdyscyplinarnego do
spraw Przeciwdzialania przemocy w Rodzinie w starei Kornicy'tcii

Dane: G0PS Stara Kornica

Przemoc w rodzinie wystqpuje w roinych grupach spolecznych, w tym
niezale2rrie od sytuacji materialnerj. Ponizsza tabela ilustruje dane dotycz4ce udzieiania
Swiadczer'r z pomocy spolecznej z powodu przemocy w rodzinie. 'Wedtug nich, w ka2dym
roku bylv rodziny, w kt6rych dochodzito do przemocy, a ich sytuacja finansowa byia
dobra i nie wymagala wsparcia z zewn4trz. Na przyklad w 201,3 roku procedura
Niebieskiej Karty byla prowadzona w 1.6 rodzrnach, a ze Swiad cze(t zpomocy spolecznej
skorzyst;rlo zaledwie 5 rodzin, W 2015 r. z powodu przemocy w rodzinie Swiadczeri
udzielono ju2 tylko dla 2 rodzin na 21, prowadzonych procedur Niebieskiei karty.

Procedura Niebieskiei Karty
20L2 20L3

20L4
20L5

1.

Liczba realizowanych procerlur N iebieskiej
karty (liczba procedur kontynuowanych
z poprzedniego roku oraz liczba
wsz:"czqtych procedur w danym roku)

15 1.6 I5 2.1

Licz:ba przekazanych przez Zesp6l
zawiadomieri do organ6w Scigania
o popelnieniu przestqpstwa w zwi1zku
z uiyciem przemocy w rodzinie

0 4 2 L
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Tabela nr 19. Przyznanie Swiadczefiz pomocy spolecznei z powodu przemocy
w rodzinie

20L2 20L3 20L4 207.5

L3 5 L1 2

rodzinach 71 33 46 7

Dane: GOPS Stara Kornica

Ponizsza analiza SWOT uzupelnia dane statystyczne z zakresu alkoholizmu
i przemocy w rodzinie.

Tabela nr 20. Analiza SWOT d.otycz4ca problemu alkoholizmu oraz przemocy
w rodzinie

Liczba rodzin

Liczba os6b w

Mocne sllrony Slabe stronv

Sprawnie dzialaj4ca Gminna Komisja

ds, Rozwiqzywania Problem6w

Alkoholowych;

Funkcjonujqca na terenie Gminy grupa

AA (spotkania co tydziefiJ;

Dzialaj4cy punkt ko ns ultacyj ny

z terapeut4 (duszpasterz od spraw

trze?woici);
Sprawnie dzialaj4cy Zesp6l

Interdyscyplinarny';

. Brak perspektyw i alternatyw dla

mieszkaric6w;
o DuLa dostgpno66 alkoholu [,,mety");
r Du2a tolerancja spoteczna dlil
naduzywania alkoholu i niska

Swiadomo6i spoleczna na temat
problemu;
o Przyzwolenie na przemoc w rodzinie;

o Niska SwiadomoS6 problemu

przemocy w rodzinie;
o Niska wiedza i SwiadomoS(.zagroien

zwi4zany ch z narkotykami;
o t atwa dostqpno66 narkotyk6w;

Szanse Zagrozenia
o MozliwoSci prawne i proceduralne

zwi4zane z ogr anic:.zeni em punkt6w
sprzedaZy alkoholu;

o Mo2liwoSi uczestniczenia

w ponadgminnych dzialaniach,

konferencjach, akcjach;
o Pozytywne zmiany'na lokalnym rynku

pracy;

o Rozwiniqcie oferty leczenia

odwykowego;
o Moda na zdrowy styl Zycia;

o Zmiany kulturowe zwiEzane

z funkcjonowaniem rodzin [migracje,
mniejsze wsparcie migdzypokoleniowe;
o Demoralizacja takze poprzezlatwy
dostqp do internetu, przekaz medialny;
o Przemoc w rodzinie jako zjawisko,

kt6re jeszczew znacznym stopniu ma

charakter ,,ukryty";
o I'atvry dostqp do informacji o

narkotykach;
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3. 3 . 3. B ezradnos i w sp rawach o pieku frczo -wychowilw czy ch

Bezradno6d w sprawach opiekuriczo-wychowawczych jest zjawiskiem bardzo
zlo|onym zar6wno na poziomie przyczyn, jak i konsekwencji, poniewa2 d,otyczy
zar6wno rodzic6w, dzieci jak i innych czlonk6w rodzin. Mechanizmy i wzorce
funkcjonuj4ce w rodzinach skutkuj4 powielaniem negatywnyc.h wzorc6w przez dzieci
or az tzw . mlo dych -dorostych,

Skala problemu jest trudna do zbadania, poniewa2 nie d,ctyczy wylqcznie rodzin
objqtych pomocE GOPS. Z perspektywy pomocy spolecznr:j udzielonej z tytulu
bezradnoSci opiekuriczo-wychowawczej widoczna jest drfta potrzeba dzialan
adresowanych do rodzin,

Tabela nr 21. Korzystanie ze swia dczefiz pomocy spoleczneji z powodu
b ezradn o6ci w sp rawa ch op iekuriczo -wychow aw czy ch

201'2 20!3 2i,oL4 20L5

I Liczba rodzin 6B B1 /+ 65
L Liczba os6b w rodzinach 366 399 226 234

Dane: G0PS Stara Kornica

Drrtychczas, udzielanie wsparcia rodzinom z bezretdnoSci4 w sprawach
opiekuriczo-wychowawczq opieralo siq na ustawie o pomocy s;potecznej, a co za tym
idzie, bylo r6wnie2 ograniczone kwestiami finansowymi. Jedrrak od 201,1, roku, gdy
weszla w zycie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastqpczej, zakres
pomocy dla rodzin prze|ywa)4cych trudnoSci w wypelnianlu funkcji opieku6czo-
wychow;twczei znacznie siq zwiqkszyl. Na szczeg6lnE uwagq zasluguje nowa forma
pomocy jakq jest przydzielenie rodzinie asystenta rodzinv.

W Gminie Stara Kornica asystent rodziny
tabela przedstawia dane dotycz4ce pomocy dla
rodziny,

funkcjonuje od 2013 roku, ponizsza

rodziny w formie uslug asystenta

Tabela nr 22. wspieranie rodziny i system pieczy zastEpczei
Wyszczeg6lnienie 2012 2

1 Liczba rodzin objqtych uslugami asystenta
rodziny

0

z Liczba dzieci w tych rodzinach 0

13 20L4 20t5

7 14rl- 10

1. 2B Z7
Dane: GOPS Stara Kornica

Poglgbiona analiza problemu bezradnoSci opiekuriczo - w'ychowawczej fwywiad
grupowy) pozwolita na okre6lenie zalelno5ci przyczynowo - skutkowych dla badanego
zjawiska. Wedlug badanej grupy, przyczynami bezradno5ci opiekuficzo-wychow awczej
SA:
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. wyjazdy rodzic6w (migracje zarobkoweJ,

. niska SwiadomoS6 spoieczna i wiedza na temat roli wychowawczej,

. niechq6 rodzic6w do uczestniczenia w r62nych formach edukacyjnych,

. zrzucanre odpowiedzialno6ci za dzieci na instytucje [szkoia, Swietlica),

. stosowanie biernych metod wychowawczych [np' telewizja),

. brak kompetencji wychowawczYch,

. wyg6rowane oczekiwania wobec dzieci,

. samotnerodzicielstwo

. duza aktywnoSf zawodowa rodzic6w

. choroba w rodzinie, niepelnosprawno66, w tym intelektualna,

. wielodzietnoS6,

. alkoholizm,

. trudnoScimieszkaniowe,

3.3,4, Niska aktywno5d spoleczna

Gl6wnym powodem umieszczenia w niniejszej Strategii problemu zwi4zanego

z aktywno6ciE spoleczn4 mieszkaitc6w byla analiza wynik6w badania ankietowego

przeprowadzonego we wrze6n iu 2014r. wS16d mieszkaric6w Starej Kornicy. OLrok pytari

zwiqzanych z postrzeganiem problem6w spolecznych w gminie respondenci [100 os6b)

zostali zapytani: Czy chciaiaby Pani/ Pan zaangailowa( siq w dziatania majqce na celu

rozwiEzywanie problem6w spolecznych? Rozklad odpowiedzi ilustruje wykres nr 2 ze

strony L4,

Tabela nr23.Analiza swoT dotycz4ca problemu bezradnosci

Mocne strony Slabe strony
o Funkcjonujqca asysta rodzin;

. Wsp6ipraca instytucji o6wiatowych,

G0PS-u, Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, S4du i Policji;
o Dostqpna pomoc psychologiczna

pedagogiczna i Iogopedyczna w
szkotach;

o Bazalokalowa dla Swietlic lokalnych;

o Brak plac6wek wsparcia dziennego

(klub, Swietlica);

o ,,USpione" Swietlice lokalne;

o Brak wzajemnego wsparcia pomiqdzy

rodzinami fstaba integracja);

Szanse Zagro?enia
o Mozliwo5i pozyskania

dofinansowania na asystq rodzinn4;

o MoZliwoSirealizowanieprojekt6w
zzewnqtrznym dofinansowaniem I m.

in. UE 201.4 - 2020);
o Polityka prorodzinna paristwa;

o Niechq6 rodzic6w do wsp6lpracy, do

pracy nad sob4 i rodzin4;

o Migracje zarobkowe rodzid6w;

o lJzaleLnienia, w tym,,nowe" - od

narkotyk6w, internetu, hazardu;
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Okazuje siq, iz blisko potowa respondent6w nie chce angaZowai siq w dzialania
spoleczne. Ten wynik odzwierciedla to, co wiemy o Polakach z bad,ai't nad kapitalem
spolecznym, prowadzonych m. in. w ramach opracowywania corocznego raportu
Diagnoza Spoleczna,

Kapital spoleczny to zdolno66 do wsp6tpracy, samoorganizacji, sila wiqzi i relacji
w danej spoleczno$ci. Robert Putnam, amerykafrski politolog i socjolog, tak opisywal
znaczenie kapitalu spolecznego: ,,Kapital spoleczny odnosi siq tu do takich cech
organizacii spoleczeristwa, jak zaufanie, normy i powiqzania, kt6re mogq zwiqkszyt
sprawno1t spoleczeristwa ulatwiajqc skoordynowane dzialania, Tak jak i inne postaci
kapitalu, kapital spoleczny jest produktywny, umoiliwia bowiem osiqgnigcie pewnych
cel6w, kt6rych nie daloby siq osiqgnq1, gdyby go zabrakto [..J Na przyklad grupa, kt6rej
czlonkowie wykazuiq, ie sq godni zaufania i ufajq innym bqdzie w stanie osiqgnq(
znacznie wiqcei ni2 por1wnywalna grupa, w ktdrej brak jest zaufania [,..] We wsp6lnocie
rolnik6w [...], w kt6rei rolnikowi inni pomagajq uloiyt w stogach siano i gdzie n'arzqdzia sq
powszechnie pozyczane, kapital spoteczny pozwala kazdemu z farmer6w na wykonywanie
swoiei prqcy z mnieiszym nakladem kapitalu fizycznego w formie narzqdzi i wyposaienia.
s p o ntani c zna w sp 6tp r a ca j est latw i ej s z a d z i q ki sp oI e czn emu kapitalow i ".

Podstawowe kryteria pozwalaj4ce ocenid poziom kapitalu spolecznego w danej
spolecznoSci to:

o zzrufanie do innych mieszkaric6w i instytucji,
o siei powi4zafi i wsp6lpracy pomiq dzy mieszkaricami i osobami spoza danej

mi ej s cowosci niezwiE zana z relacj ami rodzi nnym i i przyjacielskimi,
. przynalezno56 do organizacji i grup nieformalnych, dzialalnoS ( spoleczna,

wolontariat.

Waznym czynnikiem buduj4cym relacje i wiqzi pomiqdzy mieszkaricami,
zwiqkszaj4cym ich poziom identyfikacji i tozsamoSci lokalnej jest wsp6lny udzia]
w Lyciu kulturalnym, Analizuj4c dane zwi4zane z ofertq kulturalnq na terenie gminy
mo2na dostrzec, 2e jest to dziedzina wymaga jqca szczeg6lnego rozwoju w najblizszych
latach, Poni2szy wykres ilustruje wysokoS6 Srodk6w finansowych przeznaczanych na
l<ulturq przez gminy Powiatu t osickiego.
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Wykres nr 3 Wysoko56 Srodk6w finansowych przeznaczanych na kulturq przez
gminy Powiatu Losickiego

500000 I

:

400000 r*

300000 "-'

1200000
1100000i,

Olszanka Huszlew Stara Kornica i

..,iSarnaki Plater6wt osice

Dane: www.mojapolis.pl

Na tere nie gminy zarejestrowanych jest 6 stowarzyszen oraz 6 oddzial6w

ochotniczej stra2y poZarnej. Poni2ej wykaz organizacji'

Tabela nr 24. Wykaz Ochotniczych Stra2y Poiarnych

Dane: UG Stara Kornica

Tabela nr 25. Wykaz stowarzyszeli

Lp. Nazwa iednostki Adres
1I. 0SP Kobylany Kobylany L15

2. OSP Nowa Kornica Nowa Kornica 66 b

3. OSP Nowe Szpaki Nowe Szpaki 52 a

4. OSP Rudka Rudka 12

5. 0SP Stare Szpaki Stare Szpaki 3B

6. OSP Wyrzyki Wyrzyki 55

Lp. Nazwa organizacji Adres siedzibv

L
Stowarzyszenie Rozwoj u

Wsi ,,PARK"

W6lka Nosowska 12L

z.
Stowarzyszenie,,Lokalna

Inicjatywa - Wsp6lny Cel"

Stara Kornica L72

3, Stowarzvszenie KREDA Stara Kornica 86 a

4. Kornickie Stowarzyszenie Stara Kornica 86 a

0B-205 Kornica
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Trzetwo{ci ,,Chata" Tel. 513 a52 46Tlprywatny)

5. Stowarzyszenie Czysta

Kornica
Nowa Kornica L3a

6. Stowarzyszenie Kulturalno-
0Swiatowe,,Razem" w

Kobylanach

Kobylany 114

Dane: Wyciqg z rejestru Starostwa Powiatowego w Losicach

W Gminie Stara Kornica corocznie uchwalany jest program wsp6lpracy
z organizacjami pozarz4dowymi i innymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnoSd
poZytku publicznego. Program, w szczeg6lnoSci, sprzyja kontynuowaniu i rozwijaniu
partnerskiej wsp6lpracy pomiqdzy gmin4 a organizacjami pozarz4dowymi, rozwojowi
tych organizacji, stwarza mieszka6com gminy szansq poszerzenia aktywnoSci
spolecznej , a takLe umo2liwia zlecanie realizacji zadan pubiicznych na rzecz organizacji
pozarz4dowych.

Przedmiotem wsp6ipracy Gminy z organizacjami pozarz4dowymi i podmiotami
po2ytku publicznego, na przyklad w 2014 roku, byla realizacja zadari publicznych
z zakresu:

1) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielqgnowania polskoSci

or az r ozwoj u Swi adom oS ci narodowej, obywatelski ej i kulturowej,
2) ochrony i promocji zdrowia,
3) dzialalno6ci na rzeczos6b niepelnosprawnych,
4) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej os6b pozostaj4cych bez pracy

i zagroLonych zwolnieniem z pracy,

5J dzialalnoSci wspomagajqcej rozwoj wsp6lnot i spoleczno6ci lokalnych,
6) vvypoczynku dzieci i mlodziezy,

7J kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego,
BJ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
9J turystyki i krajoznawstwa,
10) rolnictwa i ochrony ludnoSci,
11) dziatalnoSci na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontakt6w

i wsp6lpracy migdzy spoleczeristwami,
1,2) dzialalno S ci na rzecz kombatant6w i os 6b represj o nowanych,
13) dzialalnoSci na rzecz rodziny, macierzyristwa, rodzicielstwa, upowszechniania

i ochrony praw dziecka.

Wsp6ipraca pomiqdzy GminE a organizacjami pozarz4dowymi moZe przybiera6
formy finansowe i pozafinansowe. W latach 2013-201,5 gmina nie oglaszaia konkurs6w
ofert na realizacjq zadan publicznych,w zwi4zku z czym nie dochodzilo do wsp6lpracy
finansowej. Jednak2e, w ramach pozafinansowej formy wsp6lpracy, gmina dla
organizacji pozarz4dowych udostgpnia lokale i nieruchomoSci na preferencyjnych
warunkach, organizuje transport na wyjazdy na wystgpy, konkursy i konferencje.
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ponadto, gmina wr az z organizacj ami p ozarz4dowymi i grupami ni efo rmalnymi reali zuj e

wsp6lne inicjatywy lokalne, np. stoiska promocyjne na festynach, kiermaszach i targach,

spotkania okoliczno5ciowe dla mieszkaric6w oraz dziatania na rzecz promowania

trzeLwoSci.

Tabela nr 26.Analiza SWOT d,otyczEca integracii i aktywno6ci lokalnei

Mocne stronv Slabe strony
o Dzialaj4ce lokalnie organizacje

pozarz4dowe;
o Sie6 aktywnych OSP;

o Aktywne Kota Gospodyri Wiejskich
o Dostqpna infrastruktura do

prowadzen ia dzialan [np' Swietlice);

o Niewielkie do6wia dczania zwi4zane ze

wsp6iprac4 finansow4 gminY z NGO;

o Stosunkowo mala liczba os6b

zaanga|owanych w dziaiania NGO;

r DuZa grupa mieszkaric6w pracuj4ca w
szarej strefie;

o Miejscami rozproszona zabuclowa -
du2a odleglo66 PomiqdzY
gospodarstwami;

Szanse Zagrozenia
o Podstawy prawne sluZ4ce rozwijaniu

wsp6lpracy z organizacjami i
mieszkaricami [m, in. Ustawa o

dzialalnoSci poiytku publicznego);
o Programy krajowe i regionalne

zw i4zane z aktyw izacj 4 s p ole cz no 5 ci

lokalnych;
o Nowa perspektywa w Srodkach

unijnych;
o Przynale2noS6 gminy do LGD

r AktywnoSi mieszkaric6w przeniesiona

do s4siaduj4cych miast - wiqcej

mozliwoSci dzialaf';
o Rozwiniqcie siq szarej strefY;

o Corazwiqksza dostqpnoS6 d6br - bral<

koniecznoSci nawi4zywania relacj i

s4siedzkich;
o Nisl<i kapital spoleczny w Polsce;

27



4. Kierunki rozwoiu spotecznego gminy

4,L. Wizia rozwoiu gminy i cel gl6wny

'rA/izja rozwoju gminy jest obrazem przyszlo$ci, kt6r4 uczestnicy organizacji chcq

wykreowad, Siowo wizja pochodzi od laciriskiego videre, czyli widziei, dostrzegad,
patrze(, i odpowiada ona na podstawowe pytanie brzmiqce: sk4d przybywamy?, kim
jesteSmy?, dokqd idziemy?. W ramach prac nad przygotowaniem strategii
rozwi4zvwania problem6w spolecznych na kolejne Iata, Zesp6t zdecydowal, i2

poprzednia wizja rozwoju gminy jest jak najbardziej aktualna i powinna by6 celem
gl6wnyrn rozwi4zywania problem6w spolecznych w gminie Stara Kornica na lata 2016-
2022w brzmieniu:

Zapewnienie mieszkaricom gminy warunk6w sprzyjajqcych
wszechstronnemu rozwoiowi araz przeciwdzialanie marginalizacii i wykluczeniu
spolecznemu poprzez stworzenie sprawnego systemu umo2liwiajqcego osobom
i rodzinom przezwyciqianie trudnych sytuacii 2yciowych.

4.2. Cele szczeg6lowe

W ramach realizacji celu gl6wnego wyodrqbnione zostaly 4 cele szczeg6lowe
z wybranych obszar6w problemowych, takich jak: bezrobocie, alkoholizm, bezradno56

w sprawach opiekuflczo-wychowawczych oraz niski poziom aktywnoSci spolecznej.
I. Zwigkszenie szans mieszkaric6w gminy Stara Kornica na regionalnym

rynku pracy oraz tworzenie warunk6w sprzyjaj4cych rozwojowi
lokalnego rynku pracy, w tym powstawaniu nowych miejsc pracy.
Ograniczenie wystqpowania uzale2nieri, naduZywania alkoholu i innych
Srodk6w psychoaktywnych, a przede wszystkim negatywnych skutk6w
spolecznych, bqdEcych konsekwenci4 tych zjawisk, w tym
przeciwdzialanie przemocy w rodzinie.
Wzmocnienie op iekuf czych i wychow aw czy ch funkcj i rodzin, rozwii anie
Swiadomo5ci i kompetencji zwi4zanych z pelnieniem 16l rodzicielskich.
Zwiqkszenie integracji, aktywno5ci i zaangazowania w Zycie spoleczne
m ie szka ric6w G min y, r ozwiiani e p ostaw o bywatel ski ch.

II.

III,

IV.
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4.5. Finansowanie SRPS

Na dzialania okre5lone w Strategii Rozwiqzryania Problem6w Spolecznych na lata
2016 - 2020 Srodl<i finansowe bqd4 pochodzi( z:
1) Srodki z budZetu samorz4du gminy;

2J Srodki z budzetu samorz4du wojew6dztwa;
5) Srodki z budZetu pafrstwa;
7J Srodki z funduszy krajowych
B) Srodki z budZetu Unii Europejskiej.

Szczeg6lowe okreSlenie wysokoSci planowanych Srodk6w na realizar:jq Strategii
nie jest mo2liwe ze wzglqdu na dlugi okres obowiqzywania dokumentu, brak
dlugookresowych 2r6del finansowania, a takze wieloletnich dokument6w flnansowych
okreSlajqcych planowane wydatki gminy na bie2qc4 dzialalnoSi.

Ponadto wysokoSd Srodk6w przeznaczonych na realizacjq Strategii bqdzie
zale|ala tak|e od stopnia zaangahowania r62nych podmiot6w - partner6w realizacji
Strategii.

Zaklada siq, ze cele i dzialania okreSlone w Strategii bqd4 wyznaczaly kierunki
finansowania polityki spolecznej gminy i bqd4 uwzglqdniane przy konstruowaniu
budzetu gminy w kolejnych latach. Zapisy dokumentu bqd4 r6wniez podstawq staraf o
pozyskiwanie 6rodk6w zewnqtrznych na finansowanie okre5lonych przedsiqtuziq(.

5. Zarz4dzanie realizaci4 strategii
5.1. System wdra2ania SRPS

Za bie24ce wdrazanie Strategii odpowiadal bqdzie Gminny O5rodek Pomocy
Spolecznej we wsp6lpracy z Urzqdem Gminy Stara Kornica. Zostanie powolany Zespol
ds. monitorowania SRPS, kt6rego rolq bgdzie analizowanie danych z monitoringu
iewaluacji oraz aktualizacja Strategii [w miarq potrzeb), W sk*ad Zespolu wchoclzi6
bqd4 przedstawiciele podmiot6w odpowiadaj4cych za realizacjq dzialan zaplanowanych
w Strategii tj.

. Urzqdu Gminy
o Gminnego 0Srodka Pomocy Spolecznej
o szk6l i przedszkoli gminnych
o lokalnych organizacji pozarz4dowych
o Gminnej Komisji Rozwi4zywania problem6w Alkoholowych
r solectw
r Policii,
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S.Z. Monitoring

Raz do roku gromadzone bgdE dane zwiqzane z realizacj4 zapranowanych

Iir',H,;*""i;:1*to 
wainvm elementem moniroringu bqd4 wskarniki okre6rone w

monitorowun. 
tr^.. si' do poszczeg6lnych cel6w ,rirug.o+or'.f, Bgdq onez wykorzystaniem obecnie funtclonuf4cyctt dokument6wsprawo:zdawczych w tym m'in' oceny Zasob6w pomocy Sporeczne j. zrodremdanychbgdq: dane statystyczne GUS, dane jednostek organizacyjnych uG, dane Komendy

;:[l.xT,H,tlllki.li' 
dane ze sprawozdari GOpS, ,prawozd an z reatizacji gminnych

Monitorowanie umozliwi b.
dzi ar an Jr u b te 2 

-p 

o zw ot i n a m o dyfi [:;,;, ffi : :#;1"'J ?:.:ii,r ;:;y#_ Jfi :#.;zmian sprorecznych, kt6re mog? zaistnied w wyniku zmianyreguracji prawnych, b4d2 te.narastan je niekt6rych problem6w spolecznych,

Informacja na temat realizacji strategii bqdzie przygotowy\Mana w formie raporturocznegot kt6ry powstanie na podstawie spraw ozdawczosci prowad zonej przezcops.Raport rnoze zawiera( r6wniez propozycje nowych rozwi4zart bEd. modyfikacjgd otych czas owych dzial artstos owni e d o zmi eni a i 4cy chs i q p otrze b,

5.3. Ewaluacja

Ewaluacja strategii bqdzie w szczeg6lnoSci odnosila siq do okreslonychwsl<afnik(rw - ich wartosci wyjsciowej i oczekiw anei. czqs:danych do ewaruacji bqdziepochodzilit z fazy monitoringu, prowadzonego na bie2iDane jakosciowe bqdE poryrti.,runu na poarrurril.";fr::XH":?:;1r1:,:*ligrupowy.h' co pozwori na biezqce aktuarizowanie Strategii.
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Zakoirczenie

Przed wtadzami samorz4dowymi oYaz instytucjami pomocy spolec:znej na

poziomie lokalnym stoiE do rozwiqzanra trudne problemy spoleczne' Poglgbiajqce sig

dysproporcje dochodowe rodzin, zjawiska zwi4zane ze stref4 ub6stwa' nie<lostatek

materialny rodzin, problemy egzystencji os6b samotnych i starszych oYaz

niepeinosprawnych tworz4 powi4zany ze sob4 konglomerat problem6w spolecznych'

kt6re decyduj4 w istocie o sposobie odczuwania jakosci Tyciaprzez spolecznos6 lokaln4'

0d skutecznosci ich rozwiqzywania zale|y funkcjonowanie wsp6lnoty samorz4dowej,

jakE stanowi gmina. Rozwi4zanie problem6w spotecznychjest procesem dlugofalowym'

dlatego celowe jest strategiczne podejScie, r6wnie2 na poziomie lokalnym' do zzrgadniefr

ze sfery polityki spolecznej'

Strategia zorientowana jest na rozszerzenie i pogtqbienie form pracy s;ocjalnej'

wsp6lprac q z roLnymi instytucjami i organizacjami pozarz4dowymi zajmujqcymi siq

pomocE spoleczn4 w gminie oraz instytucjami dzialajqcymi w szerszym obszarze

polityki spoiecznej.

0pracowana Strategia Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych na terenie gminy

Stara Kornica pozwoli na celowe, systematyczne i planowe d42enie do osiEgniqcia

wytyczonego celu. Sukces jej realizacji zalely od wielu czynnik6w, zar6wno

zewnqtrznych, jaki wewnqtrznych, Najwigkszym z zagrozeri jest zahamowanie rozwoju

gospodarczego kraju i oslabienie tendencji wzrostowych' Wzrost poziomu dochod6w

ludnoSci stanowii bqdzie najlepsz4 gwarancjq rozwi4zywania podstilwowych

problem6w spolecznych, jakimi s4 bezrobocie, ub6stwo i alkoholizm'

Problemy spoleczne nie sq cechE pojedynczych os6b, ale caiych Srodowisl<'

rodzin, grup spolecznych i takie postrzeganie zjawisk pozwala na strategiczne

rozwi4zanta spoleczne na poziomie lokalnym' Systemowe podejScie daje szansq na

rozwi4zante strukturalne i skuteczne wyl4czenie os6b z systemu pomocy spolecznej w

wyniku ich reintegracji zawodowej'

'lmiany w funkcjonowaniu pomocy spolecznej w kierunku rozwi4za6

systemowych stwarzajq Szansq na to, 2e nastqpne pokolenie nie slanie siq

beneficjentami pomocy spolecznej. Dzialania w ramach strategii pozwalaj4 nir: tylko na

usuwanie pyzyczyntkwi4cych czqsto w sferze psychicznej i spotecznei czy roz"szerzanie

form pomocy instytucjonalnej, ale na skuteczne rozwiEzanie problem 6w poszc"zeg6lnych

grup docelowych.

Realizacja strategii wymaga zaangaaowania caiej wsp6lnoty' Nie bez znaczenta

jest rowniez wsparcie instytucji poiytku publicznego, koSciola czy wladz: szczebla

powiatowego i woj ew6dzkiego'
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wdrozenie programu przyczyni siq do znacz4cego ograniczenia wystqpujqcychna terenie gminy problem6w spolecznych. Jego .fuk,.,n bqdzie znacz4cy wzrostpoziomu Lycia obywateli oraz integracja lokalnel' spolecznosci. Gminie zas pozwoli naograniczenie wydatk6w na szeroko rozumian4 pomoc sporecznq i skierowanie wiqkszejilo6ci Srodk6w na modernizacjq i rozw6j.
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