
UCHWAŁA NR  XXVI/216/2021 
RADY GMINY SKARBIMIERZ 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skarbimierz na lata 2021-
2027 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U 
z 2021 roku poz.1372 ze zm.) i art.17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U 
z 2021 r. poz 2268) Rada Gminy Skarbimierz uchwala ,co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skarbimierz na lata 2021-
2027, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 
 

Marek Kołodziej 
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Wstęp 

Politykę społeczną zazwyczaj definiuje się, jako "działalność państwa, podmiotów 

samorządowych i pozarządowych organizacji zmierzająca do kształtowania odpowiednich 

warunków pracy i bytu, pożądanych struktur społecznych oraz stosunków społeczno-

kulturowych, w których przy aktywności ludzi będzie możliwe zaspokojenie potrzeb 

społeczeństwa na poziomie możliwym w danym okresie"1. Definicja ta wskazuje na główny cel 

polityki społecznej państwa- utrzymywanie rozwoju społecznego i gospodarczego.  

Podstawowym dokumentem planistycznym w sferze polityki społecznej  

na poziomie lokalnym jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych. Strategia ta jest 

dokumentem określającym najważniejsze kierunki interwencji w stosunku do 

zdiagnozowanych problemów społecznych występujących na terenie gminy i wskazuje 

priorytetowe kierunki działań oraz wytyczne dla ich realizacji. Opracowanie Strategii jest 

punktem wyjścia do opracowania szczegółowych programów, których realizacja ma 

przyczyniać się do rozwiązywania problemów społecznych oraz wyrównania szans 

społecznych mieszkańców gminy.  

Artykuł 17 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej nakłada na gminę 

obowiązek opracowania i realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

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

szczególnego ryzyka. Z kolei art. 16b wyżej wymienionej Ustawy określa kluczowe elementy, 

które powinna zawierać strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie. Dokument 

ten powinien składać się w szczególności z:  

1. diagnozy sytuacji społecznej gminy,  

2. prognozy zmian w zakresie objętym strategią, 

3. określenia: 

✓ celów strategicznych projektowanych zmian, 

✓ kierunków niezbędnych działań, 

✓ sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, 

✓ wskaźników realizacji działań. 

Niniejsza Strategia została opracowana dla Gminy Skarbimierz na lata 2021-2027.  

                                                 

1 K. Loranty, Bezpieczeństwo społeczne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004, s. 98. 
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MERYTORYCZNE OPRACOWANIE 

STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

Podstawa prawna Strategii 

 Opracowanie i realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika 

wprost z artykułu 17 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, który 

nakłada na gminę ten obowiązek. Poza tym, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Gminie Skarbimierz na lata 2021-2027 jest zgodna z dokumentami strategicznymi z zakresu 

polityki społecznej opracowanymi na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i 

lokalnym. Poniżej zaprezentowano spis podstawowych dokumentów strategicznych 

stanowiących podstawę i punkt odniesienia do powstania niniejszej Strategii.  

Dokumenty krajowe 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skarbimierz na lata 2021-

2027 uwzględnia zapisy dokumentów krajowych, w szczególności: 

✓ Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030,  

✓ Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, 

✓ Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu, 

✓ Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, 

✓ Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego. 

Dokumenty regionalne i lokalne 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skarbimierz na lata  

2021-2027 uwzględnia zapisy dokumentów regionalnych i lokalnych, między innymi takich 

jak: 

➢ Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego 2030; 

➢ Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Brzeskiego; 

➢ Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Skarbimierz. 
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DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE 

Charakterystyka Gminy 

Położenie 

 Gmina Skarbimierz to gmina wiejska. Należy do województwa opolskiego, powiatu 

brzeskiego. Od północy graniczy z gminą Lubsza i gminą miejską Brzeg, od wschodu z gminą 

Popielów i gminą Lewin Brzeski, od południa z gminą Olszanka i gminą Wiązów, a od zachodu 

z gminą Oława należącą do województwa dolnośląskiego. Terytorium Gminy Skarbimierz 

obejmuje 15 jednostek osadniczych o łącznej powierzchni 11.052 ha, to jest 110 km2 , co 

stanowi 12,61 % powierzchni powiatu brzeskiego oraz 1,17 % województwa opolskiego. W 

skład Gminy Skarbimierz wchodzą następujące jednostki osadnicze: Brzezina, Lipki, 

Małujowice, Pawłów, Łukowice Brzeskie, Zwanowice, Prędocin, Kopanie, Kruszyna, 

Zielęcice, Pępice, Bierzów, Skarbimierz, Żłobizna i Skarbimierz-Osiedle. 

Rysunek 1. Mapa Gminy Skarbimierz 

 

W gminie Skarbimierz i gminie Brzeg krzyżują się ważne linie kolejowe, drogi kołowe 

i rzeczne o znaczeniu nie tylko wojewódzkim, ale również krajowym i międzynarodowym –E-

40, a na pograniczu gminy autostrada A-4.W centrum gminy położone jest Osiedle 

Skarbimierz, którego obszar ogółem  wynosi 600 ha. Jest to teren przejęty od wojsk Federacji 
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Rosyjskiej, który obecnie ulega intensywnemu zagospodarowaniu. Osiedle ma zabudowę 

miejską. 

Demografia  

Gmina Skarbimierz ma 8 357 mieszkańców, z czego 49,8% stanowią kobiety, a 50,2% 

mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców wzrosła o 19,0%. Średni wiek 

mieszkańców wynosi 38,9 lat i jest znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców 

województwa opolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski2.  

Gmina Skarbimierz ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 8. Odpowiada to 

przyrostowi naturalnemu 0,98 na 1000 mieszkańców gminy Skarbimierz. W 2019 roku urodziło 

się 76 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 

346 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych 

do liczby zgonów wynosi 0,63 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie 

mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2 https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Skarbimierz 

3 https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Skarbimierz#statystyki-urodzen 
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Wykres 1. Przyrost naturalny w gminie Skarbimierz w latach 1995-2019. 

 

 

Wraz ze spadkiem liczby ludności również niepokojący trend występuje w strukturze 

ludności. W ciągu ostatnich lat spada liczba ludności w wieku przedprodukcyjnych i 

produkcyjnym natomiast odwrotna proporcja występuje wśród ludności w wieku 

poprodukcyjnym. Ta tendencja prowadzi do stałego starzenia się społeczeństwa na terenie 

Gminy. 63,8% mieszkańców gminy Skarbimierz jest w wieku produkcyjnym, 19,8% w wieku 

przedprodukcyjnym, a 16,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. 
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Wykres 2. Ekonomiczne grupy wiekowe. 

 

 

Warunki życia 

W gminie Skarbimierz na 1000 mieszkańców w 2019 roku pracowało 392osób. 33,6% 

wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 66,4% mężczyźni.  

Bezrobocie rejestrowane w gminie Skarbimierz wynosiło w 2020 roku 8,0% (10,2% 

wśród kobiet i 6,1% wśród mężczyzn).  

W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Skarbimierz 

wynosiło 4 546,01 PLN, co odpowiada 87.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

brutto w Polsce.  

Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Skarbimierz 962 osób wyjeżdża do 

pracy do innych gmin, a 299 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo 

przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -663.  

18,5% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Skarbimierz pracuje w sektorze 

rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,4% w przemyśle i budownictwie, 

a 18,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i 

gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność 

finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)4.  

 

 

                                                 

4 https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Skarbimierz#rynek-pracy 

19,8%

63,8%

16,4%

wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny
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Wykres 3. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Skarbimierz w latach 2002-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 4 Porównanie średniego wynagrodzenia na terenie województwa opolskiego, powiatu brzeskiego i gminy Skarbimierz  

- stan na 31.12.2019 rok 
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Na terenie Gminy Skarbimierz funkcjonują trzy jednostki świadczące podstawową opiekę 

zdrowotną. Są to:  

✓ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Trzy Kotwice” s.c. E Tuła-

Granat P.Bednarz A.Szpak;  

✓ Zakład Usług Medycznych „KAMMED” Sp. z o.o.; 

✓ Przychodnia POZ i Specjalistyczna, ul. Topolowa w Skarbimierzu. 

Oprócz jednostek świadczących podstawową opiekę zdrowotną, na terenie Gminy 

Skarbimierz funkcjonuje jeden punkt apteczny na terenie Skarbimierz Osiedle.  

Pandemia COVID- 19 znacząco wpłynęła na zmianę funkcjonowania całego świata –można 

przypuszczać, że skutki makrospołeczne i makrogospodarcze w poszczególnych regionach 

świata są podobne, różnią się jednak natężeniem i sposobami radzenia sobie z nimi. Jak wynika 

z Raportu „Polskie miasta w czasach pandemii” Polskiego Instytutu Ekonomicznego5, 

pandemia uderzyła w warunki życia mieszkańców w miastach, najbardziej zaś w służbę 

zdrowia, gdyż to na niej spoczęła główna walka o zdrowie i życie mieszkańców. Zaburzyła też 

dotychczasowe funkcjonowanie placówek edukacyjnych i zdecydowanie pogorszyła sytuację 

bytową mieszkańców. Jedyny obszar tworzący warunki życia – który uległ poprawie– to 

bezpieczeństwo sanitarne. W związku z lockdownem gospodarczym, który został ogłoszony 

                                                 

5 Polski Instytut Ekonomiczny, Polskie miasta w czasach pandemii, Warszawa 2020. 
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nie tylko w Polsce (strategię zamrożenia gospodarki zastosowały też inne kraje), niepewne stały 

się źródła utrzymania. Niektórzy utracili pracę, co przełożyło się na pogorszenie sytuacji 

materialnej rodzin. Chociaż trudno jednoznacznie przewidzieć długofalowe skutki pandemii w 

odniesieniu do warunków życia mieszkańców, to ponad 40% ich przedstawicieli ocenia, że w 

związku z pandemią COVID- 19 sytuacja bytowa mieszkańców pogorszyła się, chociaż aż 39% 

uważa, że się nie zmieniła. Podobne nastroje odzwierciedlone zostały w badaniu Związku 

Banków Polskich przeprowadzonym w listopadzie 2020 r., z którego wynika, że aż 40% 

Polaków zauważa pogorszenie swojej sytuacji finansowej w ostatnich trzech miesiącach, 

natomiast nieco ponad połowa badanych nie odnotowała znaczących zmian. 
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Oświata 

 Gmina Skarbimierz posiada nowoczesną infrastrukturę oświatową, obejmująca 

wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W Skarbimierzu-Osiedlu znajduje się 

Zespół Szkół. W strukturę Gminnego Zespołu Szkół wchodzi 

1) Gminna Szkoła Podstawowa w Skarbimierzu-Osiedle, która liczyła w roku szkolnym 

2019/2020 23 oddziały, w których uczyło się 495 uczniów; 

2) Szkoła Filialna w Lipkach z oddziałem przedszkolnym, która liczyła 7 oddziałów, w 

których uczyło się 77 dzieci oraz 2 oddziały przedszkolne, z 40 dzieci; 

3) Szkoła Filialna w Łukowicach Brzeskich z jednym oddziałem, w którym uczyło się 18 

osób; 

4) Gminne Przedszkole Publiczne w Skarbimierzu-Osiedle z 6 oddziałami, w których 

uczyło się 110 dzieci.  

Wszystkie szkoły posiadają wystarczającą liczbę klas lekcyjnych odpowiednio 

wyposażonych. Budynki szkolne i otoczenie wokół zarządzane przez dyrektorów jednostek 

oświatowych spełniają podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy. Z roku 

na rok w coraz szerszym zakresie wykorzystuje się sprzęt elektroniczny w celu uatrakcyjnienia 

procesu dydaktycznego. Uwzględniając ten fakt placówki na bieżąco doposażone są w 

nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Każda placówka dysponuje salami lekcyjnymi, 

pracownią komputerową biblioteką, świetlicą dostępem do internetu.  

Baza lokalowa jest zróżnicowana, z różnymi warunkami do pracy dydaktycznej.  

Na bieżąco jednak jest ulepszana w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy. 

Dodatkowo podejmowane są działania w pozyskiwaniu środków z różnych źródeł dzięki czemu 

następuje ciągłe doposażanie placówek w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe. Na bieżąco 

realizowane są różnorodne projekty edukacyjne, szkoleniowe dla nauczycieli, a także dotyczące 

sprzętu i wyposażenia.  

Na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne 

lub materiały ćwiczeniowe wydano z dotacji celowej 61.671,29 zł. Łączna liczba uczniów 

objętych dotacją celową wynosi 571. W 2020 r. zrealizowano wydatki inwestycyjne z zakresu 

oświaty na kwotę 2 332 624,38 zł. W miejscowości Skarbimierz-Osiedle zakończono budowę 

przedszkola oraz zrealizowano modernizację pomieszczeń w budynku po byłym w gimnazjum. 

W szkole podstawowej w Lipkach zamontowano monitoring oraz wykonano na jej terenie 

chodnik wewnętrzny. 
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Kultura i sport 

Na terenie Gminy Skarbimierz instytucją kultury jest Gminna Bibliotek Publiczna, która 

powstała w 2008 roku. Zasób biblioteki wynosił w tym czasie cztery filie biblioteczne oraz 

zespół ambitnych, młodych ludzi. Oprócz działalności bibliotecznej, pracownicy biblioteki, 

rozpoczęli realizację ambitnych planów ukierunkowanych na organizowaniu imprez 

okolicznościowych, zajęć artystycznych i edukacyjnych, a także widowisk estradowych. 

Dyrektor wraz ze współpracownikami stworzył pierwsze grupy artystyczne, pierwsze 

spektakle, wyjazdy z dziećmi na ferie i wakacje, konkursy okolicznościowe, zajęcia i spotkania 

integracyjne dla dorosłych. Działania te sprawiły, że gminna biblioteka pełniła nie tylko funkcję 

czytelniczą, ale stała się najważniejszą instytucją kultury w gminie. Gminna Biblioteka 

Publiczna w Skarbimierzu poza swoją statutową działalnością organizuje rocznie ok. 120 

różnorodnych imprez, w których uczestniczą tysiące osób, a także prowadzi dziesiątki 

różnorodnych zajęć artystycznych, edukacyjnych i środowiskowych, które gromadzą setki 

chętnych uczestników. 

Gminna Biblioteka Publiczna współpracuje z instytucjami działającymi na terenie 

gminy, z Gminnym Zespołem Szkół w Skarbimierzu, z Radą Osiedla Skarbimierz i z 

poszczególnymi radami sołeckimi, parafiami, zwłaszcza z parafią w Skarbimierzu – Osiedle, 

Małujowicach i Lipkach (duża ilość wspólnych imprez), instytucjami powiatu brzeskiego, 

wojskiem, policją, strażą pożarną, stowarzyszeniami, chórem Cantate Domino, sąsiednimi 

instytucjami kultury i wszystkimi innymi ludźmi których celem jest rozwój i dobro człowieka. 

Dzięki tej współpracy Gminna Biblioteka Publiczna może zaproponować mieszkańcom gminy 

coraz bogatszą ofertę. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu stara się pozyskiwać środki finansowe 

składając wnioski do różnorodnych instytucji. W opiniowanym okresie realizowano i 

zakończono projekt „Utworzenia filii GBP w Żłobiźnie – modernizacja części budynku oraz 

pomieszczeń po byłej szkole rolniczej w Żłobiźnie”. Został on wcześniej pozytywnie 

rozpatrzony przez Instytut Książki w Krakowie i otrzymał ostateczna akceptację Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 1 199 989,00 zł. Projekt rozliczono do końca 

lipca 2020. 

Na terenie Gminy Skarbimierz funkcjonuje sieć placówek, które bezpośrednio 

podlegają bibliotece. Należy tutaj zaliczyć takie miejsca jak: 

• Hala Widowiskowo-Sportowa w Żłobiźnie - bezpłatne użytkowanie,  
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• filia biblioteczna w Lipkach,  

• filia biblioteczna w Łukowicach Brzeskich,  

• świetlica wiejska w Łukowicach Brzeskich,  

• hala sportowa w Łukowicach Brzeskich,  

• filia biblioteczna w Zwanowicach,  

• filia biblioteczna w Małujowicach,  

• filia biblioteczna z czytelnią, siedziba biura, sale do zajęć artystycznych w Żłobiźnie 

- własność. 

Gmina Skarbimierz podnajmuje kilka miejsc bezpłatnie, do prowadzenia działań 

merytorycznych. Wchodzą tutaj w skład takie miejsca jak: 

• Hala gimnastyczna, sale do zajęć merytorycznych Gminnego Zespołu Szkół w 

Skarbimierzu Osiedle,  

• Wiejski Dom Kultury w Brzezinie,  

• Dom Ludowy w Lipkach,  

• Dom Ludowy w Pępicach,  

• Dom Ludowy w Małujowicach,  

• Dom Ludowy w Kruszynie,  

• Świetlica wiejska w Prędocinie,  

• Dom Ludowy w Zwanowicach,  

• Dom Ludowy w Zielęcicach,  

• Dom Ludowy w Pawłowie. 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Skarbimierze zatrudniona została w pełni 

wykwalifikowana kadra obejmująca 13 pracowników.  

Przy GBP w Skarbimierzu działają grupy amatorskiego ruchu artystycznego, takie jak 

grupy taneczne („Minimki”, „Densiaki”, „Urwisy”, „Lejdiss”, „Agentki”), taneczno-wokalne 

(„Loża”), wokalne („Loża mini”, „Melodia”, „Nutki”, „Gama”). Jednocześnie organizowane są 

spotkania sekcji plastycznej  i teatralnej oraz spotkania chóru ,,Cantate Domino”. 

W okresie sprawozdawczym do 31 grudnia 2020 r., Gminna Biblioteka Publiczna w 

Skarbimierzu zorganizowała wraz ze współpracownikami 90 różnorodnych imprez. Ogółem, 

uczestniczyło w nich blisko 8000 osób. Wszystkie imprezy realizowano zgodnie z planem 

działalności kulturalnej.  
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W gminie ciągle podejmowane są starania, aby baza sportowa była jak najlepiej 

przystosowana do potrzeb mieszkańców. Rozbudowa infrastruktury sportowej przyczyni się do 

poprawy warunków uprawiania sportu, co w niedługim czasie zaowocuje osiąganiem coraz 

lepszych wyników przez młodzież oraz zwiększenia masowości sportu w gminie. Tworzenie 

warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne 

jednostek samorządu terytorialnego. Podstawową formą wspierania sportu przez gminy na 

swoim terenie jest przekazywanie dotacji klubom sportowym. W gminie Skarbimierz dotacja 

jest przekazywana dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. 

Na terenie gminy prowadzone są następujące Ludowe Zespoły Sportowe: 

• LZS Lipki,  

• LZS Łukowice Brzeskie,  

• LZS Kruszyna – Prędocin,  

• LZS Pawłów,  

• LZS KS Skarbimierz-Osiedle,  

• LZS Zwanowice,  

• LZS Żłobizna,  

• UKS Junior Skarbimierz-Osiedle,  

• UKS JUDO Sakura Skarbimierz,  

• UKS Lider Skarbimierz,  

• UKS Kolarstwo - Skarbimierz. 

Propagowaniu i rozwoju kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem 

problematyki środowiska wiejskiego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych realizowane są 

poprzez wychowanie fizyczne, sport, rekreację ruchową, kluby i związki sportowe w oparciu o 

możliwości sprzętowe oraz uzyskaną pomoc organizacyjną i materialną. W związku z tym na 

terenie gminy Skarbimierz organizowano imprezy sportowe takie jak: mecze ligowe, turnieje 

piłkarskie, lekkoatletyczne, tenisa stołowego, turnieje wielobojowe, pucharowe, gry i zabawy. 

W omawianym okresie trenerzy drużyn piłkarskich regularnie przeprowadzali treningi na 

murawie i w halach sportowych. Zakupiono potrzebny sprzęt oraz stroje sportowe dla 

zawodników, a także opłacono przejazdy zawodników poszczególnych drużyn na mecze 

ligowe, turnieje, sparingi, umowy zlecenia, ekwiwalenty sędziowskie, badania lekarskie 

zawodników, licencje, ubezpieczenia, utrzymanie boisk sportowych i inne. 
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Pomoc społeczna 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Instytucja 

ta wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i 

umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka (art. 2 pkt 1 i art. 3 pkt 

1 ustawy o pomocy społecznej). 

Za całokształt problematyki społecznej i koordynację działań w tym zakresie 

odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarbimierzu. Ośrodek realizuje 

zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym i zlecone Gminie w zakresie pomocy 

społecznej zgodnie z ustaleniami Rady Gminy. Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Skarbimierzu, realizowane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.) obejmują działania osłonowe i aktywizujące, w celu 

umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są one w stanie rozwiązać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc 

społeczna dąży do usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Poszerzanie zakresu wsparcia oraz pojawianie się nowych narzędzi w pracy socjalnej czyni ten 

proces bardziej efektywnym. 

Zadania te Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje poprzez: 

➢ tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym 

rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

➢ analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, 

➢ przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, 

➢ pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych 

osób i rodzin, 

➢ pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom  

i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w 

społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 

Do najważniejszych zadań realizowanych przez GOPS należy zaliczyć pracę socjalną. 

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. W 

rozumieniu ustawy o pomocy społecznej praca socjalna oznacza działania podejmowane na 

rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym i jest prowadzona 
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z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności 

życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań 

instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności. W pracy 

socjalnej wykorzystuje się właściwe dla tej działalności metody i techniki, stosowane z 

poszanowaniem godności osób i ich prawa do samostanowienia.  

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarbimierzu praca socjalna realizowana 

jest m.in. poprzez: pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków i dodatków 

do zasiłków rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, a także informowanie osób i rodzin o 

możliwościach skorzystania z ulg i uprawnień. Praca socjalna to także pomoc w racjonalnym 

gospodarowaniu budżetem – wspólne planowanie wydatków z pracownikiem socjalnym 

poprzez ustalanie hierarchii potrzeb oraz praca socjalna na rzecz poprawy warunków 

mieszkaniowych. 

Pracownicy socjalni pomagali w uregulowaniu sytuacji mieszkaniowej klientów, 

udzielali porad, pomagali w dostosowaniu mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, a 

także w  uzyskaniu usług w zakresie wymiany bądź napraw w mieszkaniu oraz sprzętów 

gospodarstwa domowego. Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny była 

realizowana poprzez: wsparcie, edukacje, poradnictwo w obszarze opieki i wychowania dzieci, 

w tym pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, pomoc w 

rozwiązywaniu i łagodzeniu konfliktów rodzinnych, wsparcie dla osób doznających przemocy, 

udzielanie informacji o poradnictwie specjalistycznym i motywowanie do skorzystania z grup 

pomocowych. W przypadku sytuacji kryzysowej w rodzinie świadczono pomoc w zakresie 

uzyskania miejsca w placówce interwencji kryzysowej.  

Kolejnymi zadaniami realizowanymi w ramach pracy socjalnej są: angażowanie 

społeczności lokalnej w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb osób i rodzin, przyznawanie i 

wypłacanie świadczeń określonych w Ustawie o pomocy społecznej, analizowanie zjawisk, 

które wywołują potrzebę korzystania ze świadczeń pomocy społecznej oraz rozbudowywanie 

infrastruktury socjalnej.  

Ośrodek oferuje również pomoc w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z usług mogą korzystać także 

osoby, które nie są klientami Ośrodka. Odpłatność za usługi jest zależna od dochodu osoby 

zgłoszonej do opieki.  
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Rodziny mające trudności w pełnieniu ról opiekuńczych i wychowawczych na terenie 

gminy Skarbimierz są wspierane przez asystenta rodziny, który pomaga w przezwyciężaniu 

trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Zadaniem asystenta rodziny 

jest przede wszystkim udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym 

w uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego. Oznacza to pomoc bardzo 

wszechstronną – od pomocy w codziennych obowiązkach domowych - uczeniu racjonalnego 

gospodarowania, żywienia, sprzątania itp. do pomocy przy poszukiwaniu zatrudnienia, 

załatwianiu spraw urzędowych, rozwiązywaniu problemów i konfliktów, które występują w 

rodzinie. Zadaniem asystenta jest również wzbudzenie w podopiecznych wiary w swoje 

możliwości oraz motywowanie do podejmowania działań do tej pory uznawanych  

za niemożliwe, uświadomienie im, że to od nich zależy los ich rodziny.  

Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej polega na 

realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, udziału w 

konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz na 

realizacji programów osłonowych. W 2020 roku  gmina Skarbimierz uczestniczyła w takich 

programach jak: 

1) Program: Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020. 

Celem programu jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla 

gminnego i powiatowego w rozwoju systemu wsparcia rodzin, w tym zwiększenie 

dostępu do usług asystenta rodziny w gminie. W ramach programu Gmina Skarbimierz 

otrzymała dotację ze środków budżetu państwa środki w kwocie 1700,00 zł. 

2) Program rządowy: Posiłek w szkole i w domu: GOPS Skarbimierz wzorem lat 

ubiegłych, realizuje rządowy program Posiłek w szkole i w domu który ma za zadanie 

ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia w szczególności wśród dzieci i młodzieży 

oraz osób dorosłych z gospodarstw domowych o najniższych dochodach i znajdujących 

się w szczególnie trudnej sytuacji, osób starszych i niepełnosprawnych. W 2020 roku w 

ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania pomocą w formie 

zapewnienia posiłków objęto 36 osób na łączną kwotę 13.494 W przypadku braku 

możliwości zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku było 

nieuzasadnione ze względu na sytuację osobistą lub rodzinna GOPS przyznawał pomoc 

finansową w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności 

. pomoc w tej formie otrzymało 45 rodzin. wypłacono zasiłki celowe na 108. 430 zł. 
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3) Lokalny koszyk usług (projekt Kooperacji 3D): W ramach realizowanego w 

partnerstwie z ROPS w Opolu projektu Kooperacja 3D - model wielosektorowej 

współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin którego celem jest wypracowanie i 

wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a 

podmiotami innych polityk sektorowych. 

4) Projekt Nie sami Dzielni: rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby 

niesamodzielne w ramach realizacji projektu Z tego rodzaju wsparcia korzystało 

codziennie w 2020 roku 11 osób. Posiłki przygotowywane oraz dowożone były przez 

Bar Mleczny w Brzegu. 

Dodatkowo w gminie Skarbimierz zlecono organizacji pozarządowej PCK w Brzegu w 

trybie zamówień publicznych wykonanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi .Usługi opiekuńcze zlecono PCK Brzeg na 

kwotę 64.961 zł., specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi na 

kwotę 19.995 zł. Realizacja usług przez organizacje pozarządowe w znacznym stopniu 

przyczyniła się do poprawy jakości realizowanych usług a także do wzrostu liczby osób 

korzystających z tej formy pomocy. Jednocześnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

prowadzi systematyczną współpracę ze Schroniskiem Brata Alberta w zakresie dystrybucji 

żywności z Banku Żywności. 

Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe 

Bezpieczeństwo publiczne to ogół instrumentów służących ochronie ludności przed 

incydentami zakłócającymi funkcjonowanie obywateli w społeczeństwie zgodne z przyjętymi 

normami prawno-obyczajowymi.  

 W gminie Skarbimierz bezpieczeństwo publiczne zapewnia Straż Gminna. Do jej 

głównych zadań należy ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad 

porządkiem ruchu drogowego oraz współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w celu 

utrzymania bezpieczeństwa podczas zgromadzeń i imprez publicznych. Straż Gminna w 

Gminie Skarbimierz w roku 2020 działała do października, obecnie nie funkcjonuje a cześć 

zadań wykonywanych przez te jednostkę przeniesiono do Referatu Rolno-Inwestycyjnego. 

 

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze efekty działań SG do października 2020 roku :: 

Wykroczenia: Ilość 
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Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 11 

Wykroczenia przeciwko instytucjom, państwowym i samorządowym 0 

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 7 

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 59 

Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 10 

Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych 

0 

Ustawie o ochronie zwierząt 7 

Ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacj 2 

Z ustawy o odpadach i ochronie środowiska 8 

Tabela 1 Efekty działań Straży Gminnej do października 2020 

 

Interwencje podjęte na zgłoszenie i własne dotyczyły: Ilość 

Zwierzęta domowe martwe 8 

Zwierzęta dzikie martwe 25 

Nieporozumienia sąsiedzkie 11 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 7 

Zlecone przez prac. Gminy 22 

Dot. Śmieci 16 

Dot. Ochrony środowiska 14 

Uszkodzenie lub zniszczenie mienia 2 

Niewłaściwe utrzymanie zwierząt 4 

Zanieczyszczenie drogi 17 

Zakłócenia porządku 2 

Spalanie odpadów 3 

Inne 8 
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Tabela 2 Interwencje podjęte na zgłoszenie i własne Straży Gminnej do października 2020 r. 

W roku 2020 na terenie gminy Skarbimierz działało pięć jednostek OSP tj. OSP Pępice, 

OSP Łukowice Brzeskie, OSP Zwanowice, OSP Lipki a także Jednostka Ratownictwa 

Specjalistycznego OSP Skarbimierz.  

Głównym zadaniem postawionym przed ochotniczymi strażami pożarnymi z terenu 

Gminy Skarbimierz było prowadzenie działań związanych z pandemią COVID-19. Jednostki 

zostały wyposażone w zestawy do dezynfekcji min. opryskiwacze spalinowe. Jednym z 

ważniejszych zadań w roku 2020 był zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych. OSP 

Łukowice Brzeskie będąc planowaną do włączenia do KSRG została w pierwszej kolejności 

wskazana do zakupu nowego samochodu. Dofinansowanie z budżetu Gminy Skarbimierz 

wyniosło 250 000 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 810 000 zł. W wyniku przetargu 

zakupiono samochód Volvo z napędem 4x4 ze zbiornikiem 4200 litrów wody. Dzięki 

pozyskanej dotacji w wyniku konkursu „Bitwa na wozy”, gdzie Gmina Skarbimierz w drugiej 

turze wyborów uzyskała najlepszy wynik frekwencyjny został zakupiony nowy samochód dla 

OSP Zwanowice   
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Diagnoza problemów społecznych w ujęciu działania instytucji pomocy społecznej 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa.  

Zadania pomocy społecznej są określone Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku.  

Zgodnie z jej postanowieniem, głównym celem pomocy społecznej ma być umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie takich sytuacji życiowych, którym nie są w stanie podołać 

przy użyciu własnych środków, możliwości i uprawnień. Realizacja zadań została podzielona 

tutaj pomiędzy organy administracji publicznej. Ogólne zadania (strategiczne) związane z 

realizacją polityki społecznej wykonuje województwo.  Powiat odpowiada za zadania o 

charakterze specjalistycznym. Z kolei gmina realizuje tzw. usługi podstawowe, czyli np. 

funkcjonowanie domów pomocy społecznej, ośrodków wychowawczych, pomoc rzeczowa, 

zasiłki docelowe przyznawane na zaspokojenie podstawowych potrzeb, udzielanie schronienia 

i posiłku, zasiłki na pokrycie wydatków powstałych w skutek zdarzeń losowych itd. 

Na terenie Gminy Skarbimierz zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane  

są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarbimierzu. Na podstawie art. 7 ustawy o 

pomocy społecznej osobom i rodzinom udziela się świadczeń społecznych  w szczególności z 

powodu:  

✓ ubóstwa,  

✓ sieroctwa,  

✓ bezdomności,  

✓ bezrobocia,  

✓ niepełnosprawności,  

✓ długotrwałej lub ciężkiej choroby,  

✓ przemocy w rodzinie,  

✓ potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,  

✓ potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,  

✓ bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,  

✓ trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,  

✓ trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,  

✓ alkoholizmu lub narkomani,  

✓ zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej  

✓ klęski żywiołowej lub ekologicznej.  
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 W Gminie Skarbimierz na dzień 31.12.2020 r. wsparciem systemu pomocy społecznej 

objęto 102 rodziny, w których było łącznie 151 osób. Świadczenia otrzymywało 134 osób, w 

tym 70 długotrwale. Wywiady środowiskowe przeprowadzono z 98 97 rodzinami, w których 

łącznie było 98 osób. Z dwiema osobami zawarto również kontrakty społeczne.  

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez GOPS 

 Zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń, zasady i tryb ich udzielania 

oraz organizację pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej oraz akty wykonawcze do tej ustawy.  

W ramach zadań własnych i zleconych realizowanych przez Gminę ustala się prawo do 

świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Podstawowym działaniem Ośrodka jest praca socjalna 

i świadczenie usług socjalnych. Świadczenia materialne stanowią jedynie uzupełnienie tych 

działań. 

Do świadczeń pieniężnych zaliczają się: 

✓ zasiłek stały, 

✓ zasiłek okresowy, 

✓ zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, 

✓ zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, 

✓ pomoc dla rodzin zastępczych, 

✓ pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, 

✓ świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka 

polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, 

✓ wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd. 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, 

których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza: 

➢ na osobę samotnie gospodarującą 701,00 zł.; 

➢ na osobę w rodzinie 528,00 zł. 

 

Do świadczeń niepieniężnych zaliczają się: 

✓ praca socjalna, 

✓ bilet kredytowany, 

✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
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✓ składki na ubezpieczenia społeczne, 

✓ pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, 

✓ sprawienie pogrzebu, 

✓ poradnictwo specjalistyczne, 

✓ interwencja kryzysowa, 

✓ schronienie, 

✓ posiłek, 

✓ niezbędne ubranie, 

✓ usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych 

domach pomocy, 

✓ specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, 

✓ mieszkanie chronione, 

✓ pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, 

✓ opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

✓ pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu 

chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie 

rzeczowej dla osób usamodzielnianych, 

✓ szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki 

adopcyjno-opiekuńcze. 

Przyczyny kwalifikujące do świadczeń z pomocy społecznej 

 

Długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność 

Problem długotrwałej choroby dotyczy osób, które z powodu posiadanego schorzenia 

pozostają przez długi czas pod opieką lekarską, a choroba, na którą cierpią, często nie jest 

możliwa do całkowitego wyleczenia, a jedynie minimalizowane są jej objawy. Ciężka choroba 

natomiast to taka, która zagraża życiu człowieka. Otrzymanie pomocy społecznej z powodu 

długotrwałej choroby jest uzależnione również od tego, w jakim stopniu posiadane schorzenie 

utrudnia życie wnioskodawcy. Uwzględniane są takie okoliczności jak: wydatki ponoszone w 

związku z zakupem leków, wydatki związane z wyjazdami do specjalistów, utrudnienie w 

podjęciu zatrudnienia. 

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

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych definiuje osoby niepełnosprawne, jako osoby, których 
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stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub 

uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania 

pracy zawodowej. Osoby niepełnosprawne to również te, które uzyskały orzeczenie o 

całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów oraz dzieci 

posiadające orzeczenie o niepełnosprawności przed ukończeniem 16 roku życia. 

Samotnej osobie niepełnosprawnej oraz przewlekle chorej, która wymaga pomocy 

innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc 

w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza 

pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju 

niepełnosprawności (jak np. wspieranie nabywania i rozwoju umiejętności niezbędnych do 

samodzielnego życia, pomoc w życiu społecznym, w załatwianiu spraw urzędowych  

i uzyskaniu zatrudnienia, wspieranie procesu leczenia i rehabilitacja fizyczna). Usługi te są 

świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym (posiadające np. 

kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, pedagoga, psychologa, 

pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, rehabilitanta). 

Usługi opiekuńcze przyznaje ośrodek pomocy społecznej, ustalając jednocześnie ich 

zakres, okres i miejsce świadczenia. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze określa uchwała rady gminy (oprócz opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, których wysokość określa rozporządzenie 

Ministra Polityki Społecznej). W 2020 roku GOPS w Skarbimierz w ramach usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług przeznaczono kwotę 64 961 zł.  

Pełnoletniej osobie niepełnosprawnej całkowicie niezdolnej do pracy 

przysługuje zasiłek stały z pomocy społecznej, jeżeli: 

• jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej  

w przypadku osoby samotnej, 

• jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie. 

Zasiłek stały jest ustalany jest w wysokości różnicy między odpowiednim kryterium 

dochodowym a dochodem osoby samotnie gospodarującej lub dochodem na osobę w rodzinie 

(nie może być jednak niższy niż 30 zł). 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7519BADC-738A-4B16-AC18-1B0B81B2E336. Podpisany Strona 27



      

 

28 

 

Proces starzenia się społeczeństwa powoduje zapotrzebowanie na podstawowe usługi 

opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania. Rzutuje to bezpośrednio na kierunek pomocy 

społecznej. Dla Gminy, wskaźniki te pozwalają prognozować liczbę osób wymagających 

pomocy w postaci usług podstawowych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym 

psychiatrycznych, asystentury, pomocy sąsiedzkiej, opieki wytchnieniowej. Głównym 

powodem wzrostu zapotrzebowania na usługi jest izolacja w czasie pandemii, brak 

zainteresowania potrzebującymi członkami rodziny, samotność, brak dostępności do lekarzy.  

Bezradność opiekuńczo- wychowawcza; potrzeba ochrony macierzyństwa 

Rolą rodziny jest zapewnienie dziecku opieki oraz jego wychowanie w celu 

przygotowania go do życia w społeczeństwie. Środowisko rodzinne jest pierwszym 

środowiskiem wychowawczym w życiu dziecka, w którym uczy się nawiązywać kontakty z 

innymi ludźmi i zdobywa pierwsze doświadczenia z dziedziny współżycia społecznego. Na 

środowisko rodzinne składają się: struktura rodziny, atmosfera wychowawcza w domu, 

warunki materialne i zdrowotne, stopień wykształcenia rodziców i ogólna struktura środowiska. 

 Rodzina jednak nie zawsze prawidłowo wykonuje powyższe zadania. Bezradność 

występować może w kwestii prowadzenia gospodarstwa domowego– problem z zapewnieniem 

żywności, odzieży, mieszkania itp. Bezradności tej nie należy jednak mylić z problemem 

posiadania przez rodzinę niewystarczających środków finansowych na zabezpieczenie tych 

potrzeb, gdyż w tym wypadku niezaspokojenie ich nie musi występować w parze z 

nieprawidłowym pełnieniem funkcji opiekuńczo-wychowawczych. O bezradności w 

prowadzeniu gospodarstwa domowego powinno mówić się w odniesieniu do rodzin, które 

posiadają wystarczające środki finansowe na zabezpieczenie podstawowych potrzeb, lecz 

środkami tymi dysponują w nieodpowiedni sposób.  

Nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny jest częstym powodem zaniedbywania przez 

dzieci nauki, nierealizowania obowiązku szkolnego, demoralizacji oraz niskiej samooceny. 

Brak specjalistycznego wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu opieki 

nad dziećmi i ich wychowaniu powoduje potencjalne zagrożenie związane z koniecznością 

umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo - wychowawczych w dalszym ciągu stanowią znaczny odsetek klientów 

pomocy społecznej. Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu oraz problemy 

w pełnieniu ról rodzicielskich współistnieją z innymi trudnościami takimi jak: uzależnienie od 

alkoholu i środków psychoaktywnych, przemoc domowa, przestępczość, zaburzenia 
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równowagi systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, małżeńskich, zawodowych. 

Ważne jest zatem systematyczne monitorowanie tych środowisk przez pracowników 

socjalnych, wspieranie ze strony asystentów rodziny, pedagogów szkolnych oraz 

przedstawicieli innych grup zawodowych kontaktujących się z rodziną. Specyfika rodzin 

niewydolnych wychowawczo wymaga od służb pomocowych zintegrowania działań 

skierowanych na dziecko i rodzinę w sposób wielodyscyplinarny. 

Obowiązek wspierania rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji, niemogącej 

realizować funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie 

ustalonym ustawą, spoczywa przede wszystkim na jednostkach samorządu terytorialnego oraz 

organach administracji rządowej. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

podzieliła zadania gminy i powiatu. Po stronie gminy jest praca z rodzinami biologicznymi, zaś 

działania powiatu skupiają się przede wszystkim na pracy  

z rodzinami zastępczymi. Gmina zapewnia wsparcie rodzinom przeżywającym trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczych poprzez działania wspomagające 

rodziców, mających problemy w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich, tak, aby zapobiec 

doprowadzeniu do sytuacji, w której dziecko, ze względu na jego dobro, zostałoby umieszczone 

w opiece w pieczy zastępczej.  

Efektem podejmowanych działań w ramach systemu ma być zapewnienie rodzinie takiej 

pomocy, która wyeliminuje zagrożenie zabrania dziecka z rodziny biologicznej. Obowiązek ten 

realizowany powinien być we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami 

pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także 

kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. Wspieranie rodziny 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych to zespół 

planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych 

funkcji. 

Wspieranie rodziny prowadzone jest za jej zgodą (wyjątek – Postanowienie Sądu)  

z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. W przypadku, gdy 

GOPS poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i 

dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli z przeprowadzonej analizy wynika konieczność 

przydzielenia asystenta rodziny wówczas wnioskuje do kierownika GOPS o jego przydzielenie.  
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GOPS w Skarbimierzu, zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej realizuje Gminny Program Wspierania Rodziny. 

Podstawowym założeniem Programu jest skuteczne wspieranie rodzin w przywracaniu im 

zdolności do pełnienia ich zadań.  

Z kolei prawo do świadczeń pomocy społecznej z powodu potrzeby ochrony 

macierzyństwa lub wielodzietności oznacza objęcie pomocą społeczną kobiet w ciąży i rodzin 

wychowujących dzieci. Rodzina wielodzietna to rodzina, w której skład wchodzi troje i więcej 

dzieci 

Do roku 2017, Ustawa z 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej była 

jedynym podstawowym aktem prawnym, który definiował różnorodne formy wsparcia rodziny 

na poziomie gminy. W grudniu 2016 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 

kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W ślad za programem została 

uchwalona Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wspomniane dokumenty 

zaczęły obowiązywać w styczniu 2017 roku. „Za życiem” wspiera rodziny z osobami 

niepełnosprawnymi, a w szczególności wychowujące niepełnosprawne dzieci.  

Proponowana przez rząd pomoc obejmuje kompleksowe rozwiązania dotyczące 

wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, usług 

wspierających i rehabilitacyjnych oraz wsparcia mieszkaniowego. Zgodnie z nowymi 

przepisami rodzinom, w których urodzi się dziecko z ciężką i nieodwracalną 

niepełnosprawnością albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, która powstała  

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe 

świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Ustawa „Za życiem” przewiduje również m. in. że 

przewodnikiem po systemie wsparcia dla rodzin, w których urodzą się dzieci z 

niepełnosprawnością lub ciężką chorobą, będzie asystent rodziny, którego zadaniem będzie 

koordynowanie dostępnej pomocy. Ustawa ma również znacznie usprawnić dostęp do 

świadczeń zdrowotnych.  

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i ulg przysługujący rodzinom wielodzietnym  

tj. rodzinom mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 

r.ż. gdy uczą się lub studiują oraz bez ograniczeń wiekowych — w przypadku dzieci 

legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny mogą korzystać 
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z uprawnień, jakie znajdują się w katalogu ulg i zwolnień zamieszczonym na stronie 

internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.  

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł 

jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.  Świadczenie 

dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie  

20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole,  świadczenie przysługuje do 

ukończenia przez nie 24. roku życia.  

Rządowy program "Rodzina 500+" jest najbardziej znaczącą i realnie odczuwalną 

pomocą finansową ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. W ramach tego 

programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w 

wysokości 500 zł. na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. 
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Ubóstwo 

Ubóstwo określa się, jako stan warunków bytowych uniemożliwiający zaspokajanie 

podstawowych potrzeb, funkcji życiowych. Przyczyny i konsekwencje ubóstwa często trudno 

od siebie oddzielić. Zarówno skutkiem jak i czynnikiem mogą być np. dezintegracja rodziny, 

rozwój przestępczości, marginalizacja, nierówny start dzieci i młodzieży, patologie społeczne 

czy niepełnosprawność.  

Dodatkowo, nieodpowiednia działalność organów państwowych może zniechęcać do 

poprawy swojej sytuacji materialnej (np. płaca minimalna) czy też prowadzić do bierności i 

niezaradności życiowej (system zasiłków i świadczeń) całych grup społecznych. Zagrożenie 

ubóstwem dotyczy zwłaszcza rodzin wielodzietnych i niepełnych, kręgów patologii społecznej, 

osoby niepełnosprawne, grupy mniejszościowe, ludzi posiadających niskie kwalifikacje 

zawodowe, migrantów, ludzi starych. Analizując problem ubóstwa nie możemy pominąć 

dynamicznie zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Sytuacja 

epidemiologiczna, w jakiej znalazła się Polska od marca 2020 roku z powodu pandemii 

COVID-19 i związane z nią ograniczenia w istotny sposób wpłynęły na rynek pracy, wysokość 

wynagrodzeń, ceny i inne zjawiska, takie jak m.in. izolacja społeczna czy przemoc domowa, w 

sposób bezpośredni i pośredni związane z występowaniem ubóstwa. Prawdopodobnie 

utrzymująca się niekorzystna sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w znacznym stopniu 

przyczyni się do zwiększenia zasięgu ubóstwa w skali całego kraju. 

Wieloletni gminny program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie 

Skarbimierz realizowany jest w głównej mierze poprzez pokrycie kosztów posiłków 

spożywanych przez dzieci w szkołach i przedszkolu, dowóz posiłków do szkół na terenie gminy 

oraz pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłków i żywności. Strategicznym celem 

programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich 

dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.  

Bezrobocie 

Bezrobociem określa się stan, w którym część zasobów pracy w wieku produkcyjnym 

jest zdolna do pracy, poszukuje jej, ale nie znajduje zatrudnienia. Innymi słowy, to efekt 

nierównowagi pomiędzy podażą na pracę a jej popytem. Na bezrobocie mają wpływ dwa 

rodzaje czynników: płacowe i pozapłacowe. Pierwsze są mechanizmem regulacji rozmiaru 

bezrobocia płacą realną. Czynniki pozapłacowe natomiast ograniczają popyt na pracę lub 

zwiększają jej podaż. Ten rodzaj zagrożenia społecznego niesie za sobą nie tylko negatywne 
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konsekwencje dla osoby bezrobotnej pogarszając sytuację materialną, czy niekorzystnie 

wpływając na jej kapitał społeczny, ale także dla gospodarki kraju.  Bezrobocie prowadzi do 

utraty produkcji, państwo zostaje obciążone finansowo, ponieważ następuje wzrost wydatków 

na świadczenia socjalne, a także słabnie kapitał ludzki. 

Sytuację pozostawania bez pracy, wskutek długotrwałej bezczynności, bezrobotny 

może traktować, jako sposób na życie. Wydłużający się okres bez zatrudnienia może 

spowodować, iż bezrobotni będą bardziej skłonni zaakceptować swoją sytuację. Sprzyja to 

tendencji do godzenia się na niższy standard życia, na uzależnienie od pomocy innych, do 

zmniejszenia aktywności poszukiwania. Długotrwałe pozostawanie bez pracy stwarza 

zagrożenie patologią społeczną, zmniejsza szansę znalezienia zatrudnienia, a tym samym 

powoduje degradację materialną i izolację społeczną jednostki6.  

W ostatnim czasie ogromnym zagrożeniem dla rynku pracy stała się pandemia COVID-

19, która od marca 2020 roku spowodowała duże utrudnienia w funkcjonowaniu i rozwoju 

wielu dziedzin naszej gospodarki. Długo utrzymujący się stan epidemii będzie rodził różnego 

rodzaju problemy, może prowadzić do upadania instytucji, firm, przedsiębiorstw, zakładów 

pracy lub ograniczenia ich działalności. W ślad za tym zacznie zmniejszać się liczba wolnych 

miejsc pracy, a miejsca pracy już istniejące będą likwidowane. Konsekwencją takiej sytuacji 

może być wzrost liczby rejestrujących się osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 

Uzależnienia 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), uzależnienie to psychiczny  

i fizyczny stan wynikający z interakcji między żywym organizmem a substancją chemiczną (do 

których należą: alkohol, narkotyki, nikotyna, leki) charakteryzujący się zmianami i innymi 

reakcjami takimi jak: konieczność przyjmowania danej substancji w sposób ciągły lub 

okresowy w celu doświadczania jej wpływu na psychikę lub by uniknąć objawów 

towarzyszących odstawieniu substancji. 

Alkoholizm jest chorobą spowodowaną nadużywaniem napojów alkoholowych, z którą 

wiążą zarówno konsekwencje zdrowotne dla uzależnionej osoby, jak również stanowi ona 

problem socjalny i przyczynia się do występowania patologii społecznych. Zjawisko 

alkoholizmu jest ściśle powiązane z występowaniem przestępczości, wypadkami w pracy, 

wypadkami drogowymi. Nadużywanie alkoholu przez któregoś z rodziców osłabia więzi 

                                                 

6  Kozłowska B., Długotrwałe bezrobocie [w:] „Rynek pracy”, nr 1, Studia i Opracowania, KUP, Warszawa 2001. 
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rodzinne i skutkuje występowaniem dysfunkcji w pełnieniu ról rodzicielskich, a także często 

jest przyczyną stosowania przemocy domowej. Nadużywanie alkoholu stanowi dziś 

bezsprzecznie jeden z poważniejszych problemów. Zjawisko to stwarza problem złożony  

i trudny do przezwyciężenia dla wielu mieszkańców naszej gminy i to nie zależnie od płci, 

wieku ani poziomu wykształcenia. Ostatnio sprzyjającym czynnikiem do spożywania alkoholu 

stała się izolacja ze względu na pandemię wirusa Covid-19. 

Podstawowe kierunki działań określone w Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skarbimierz w 2020 r. odpowiadały 

zadaniom nałożonym na gminy przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii. Jednym z realizatorów 

programu jest Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

gminy Skarbimierz.  

Przemoc w rodzinie 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

przemoc w rodzinie (zwana także potocznie przemocą domową), to jednorazowe albo 

cyklicznie powtarzające się, umyślne działanie lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony 

zdrowia i życia, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (małżonek, wstępny, 

zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku 

przysposobienia oraz jej małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu),  a także innych 

osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących narażające te osoby  w szczególności na 

niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, 

wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a 

także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Wyróżnia się 

przemoc fizyczną (naruszenie nietykalności fizycznej), przemoc psychiczną (naruszenie 

godności osobistej), przemoc seksualną (naruszenie intymności), przemoc ekonomiczną 

(naruszenie własności) oraz zaniedbanie (naruszenie obowiązku do opieki ze stronny osób 

bliskich).  

Jednym z nadrzędnych i długofalowych celów polityki prorodzinnej państwa jest 

tworzenie warunków do pełnego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz 

zapobieganie występowaniu postaw i zachowań aspołecznych, grożących patologiami, w tym 

przemocą domową. Do zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o 
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przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, należy w szczególności tworzenie gminnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:  

✓ opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;  

✓ prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu 

opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie;  

✓ zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 

wsparcia; 

✓ tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

Działania na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie mają charakter 

interdyscyplinarny, a więc opierają się na współpracy służb, które dysponując wiedzą, 

doświadczeniem, narzędziami oraz kompetencjami w danej dziedzinie łączą swoje siły, celem 

udzielenia kompleksowej pomocy rodzinie. 

Próbą podjęcia celowych, zamierzonych oraz jednolitych działań na rzecz zapobiegania 

przemocy w rodzinie jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie. Ustawa ta została uchwalona w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz inicjowania i wspierania działań polegających na podnoszeniu 

świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. Nadano 

działaniom z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ramy prawne, podnoszące tym 

samym rangę zadań realizowanych przez instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe.  

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024 w Gminie Skarbimierz jest realizacją Ustawy z dnia 

29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015r., poz. 1390 z późn. 

zm.), zgodnie z którą do zadań własnych gminy należy opracowywanie programów ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie.  Program jest skierowany nie tylko do różnego rodzaju służb 

społecznych, instytucji czy organizacji pozarządowych, ale także do lokalnej społeczności 

Gminy Skarbimierz oraz do wszystkich tych, którzy na co dzień są świadkami przemocy, 

doznają przemocy lub też ją stosują. Celem programu, do osiągnięcia którego ma pośrednio 

przyczynić się realizacja zadań zaplanowanych w programie, jest ograniczenie skali problemu 
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i skutków przemocy domowej. Cele zawarte w programie odnoszą się do całego systemu 

zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie. 
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Diagnoza problemów społecznych w ujęciu badań ankietowych mieszkańców 

Gminy Skarbimierz 

 

Cele i ogólne założenia badania 

Niniejsza diagnoza społeczna realizowana na zlecenie Urzędu Gminy, ma na celu ukazanie 

skali problemów uzależnień na terenie gminy Skarbimierz. Zakres działań badawczych odnosił 

się do zidentyfikowania następujących kwestii: 

1) zidentyfikowania problemów uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

mieszkańców, 

2) zidentyfikowania przyczyn lub czynników wywołujących sytuacje problemowe, 

3) określenia skali oraz zakresu problemów uzależnień, 

4) zidentyfikowania skutków występujących problemów, 

5) pokazania rozwiązań mających na celu wyjaśnienie sytuacji problemowej lub 

złagodzenie jej skutków. 

 

Problematyka badania 

Zakres prac badawczych odnosił się do zdiagnozowania następujących problemów: 

Problemu alkoholowego (alkoholizmu) – według WHO to ,,wszelki sposób picia, który 

wykracza poza miarę tradycyjnego i zwyczajowego spożycia albo poza ramy obyczajowego, 

przyjętego w całej społeczności, picia towarzyskiego bez względu na czynniki,   które    do    tego   

prowadzą”7.    Problem    alkoholowy    jest    jednym    z najpoważniejszych 

najpowszechniejszych  problemów  społeczeństwa  polskiego, w związku z tym tej kwestii 

poświęcono najwięcej miejsca w niniejszej diagnozie. 

Problemu narkotykowego (narkomania)  – według ustawy z  dnia 29 lipca 2005 r.  o  

przeciwdziałaniu  narkomanii,  narkomania  to:   ,,stałe  lub   okresowe  używanie   w celach 

niemedycznych środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub 

nowych substancji psychoaktywnych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie 

od nich”8. W niniejszym raporcie zwrócono uwagę przede wszystkim na następujące kwestie 

                                                 
7 T. Pilch, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, str. 92, 

8 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r. poz. 1030), 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7519BADC-738A-4B16-AC18-1B0B81B2E336. Podpisany Strona 37



      

 

38 

 

związane z owym zjawiskiem: rozpowszechnienie  i dostępność narkotyków oraz dopalaczy, 

skala problemu wśród dorosłych mieszkańców, dzieci i młodzieży szkolnej na terenie gminy. 

Problemu nikotynowego (nikotynizm) – jest zjawiskiem, które polega na regularnym 

zażywaniu tytoniu, w skład którego wchodzi nikotyna – silna trucizna oraz szereg innych 

substancji, które wykazują negatywny wpływ na nasz organizm. Niniejsza diagnoza ma na celu 

ukazanie skali uzależnienia oraz dostępności dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie gminy, 

a także skali problemu wśród dorosłych mieszkańców gminy. 

Zjawisko przemocy na terenie szkoły  oraz domu  – przemoc jest intencjonalnym    i    

zamierzonym     działaniem    człowieka,    które    ma    na    celu     kontrolowanie i 

podporządkowanie ofiary. Definicja przemocy w rodzinie wg ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mówi, że: „ przemoc w rodzinie należy rozumieć 

jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub  zaniechanie naruszające prawa albo 

dobra osobiste osób najbliższych lub innych osób wspólnie zamieszkujących lub 

gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, 

zdrowia, narażające szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące 

cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”. Niniejsza diagnoza ukazuje skale, 

przyczyny oraz rodzaj problemu. 

 

Uzasadnienie i wybór techniki badawczej 

Istotą badania było poznanie opinii oraz postaw względem wybranych problemów społecznych: 

problemu alkoholowego, nikotynowego, narkotykowego oraz przemocy domowej i 

rówieśniczej. W tym celu zdecydowano się na przeprowadzenie komplementarnych badań, 

zrealizowanych wśród dwóch grup społecznych: dorosłych mieszkańców gminy i uczniów. 

Każda grupa respondentów wniosła coś nowego względem badanych zagadnień i pozwoliła na 

ich lepszą diagnozę oraz głębsze zrozumienie. 

W badaniach zastosowano triangulację technik badawczych. Koncepcja badania 

uwzględniła zapewnienie trafności i rzetelności planowanych działań. Wiązała się z tym przede 

wszystkim triangulacja źródeł danych, polegająca na pozyskaniu informacji z różnych 

środowisk. 
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Diagnozę problemów społecznych na terenie gminy Skarbimierz rozpoczęto od 

przeprowadzenia badań wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców. Badania wśród 

mieszkańców zostały wykonane zgodnie z metodologią ilościową, za pomocą metody PAPI 

(Paper And Pen Personal Interview). Jest to wywiad bezpośredni realizowany przy użyciu 

papierowej ankiety). Wykorzystana technika badawcza opierała się na bezpośrednim 

komunikowaniu się ankietera z respondentami, przy wykorzystaniu ustrukturyzowanego 

narzędzia badawczego, jakim był kwestionariusz ankiety. W przypadku uczniów zastosowano 

badanie ankietowe za pomocą ankiety internetowej (CAWI- Computer Assisted Web 

Interviews). Przed przystąpieniem do ankietowania dzieci i młodzieży szkolnej, za każdym 

razem uzyskiwano zgodę dyrekcji placówki szkolnej na przeprowadzenie badania, udzielano 

informację o całkowitej anonimowości oraz o zasadach wypełniania kwestionariuszy, by 

zminimalizować ryzyko występowania braków danych. 

 

 

 

 

 

Metody ilościowe 

METODOLOGIA 
Badanie różnych grup 
mieszkańców gminy 

Standaryzowane 
narzędzie badawcze 

(ankieta) 
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Dobór próby 

Badania zostały przeprowadzane w styczniu 2019 roku. W badaniu łącznie 

wzięło udział 275 osób. Zróżnicowany dobór próby umożliwił pogłębienie badanych 

zjawisk związanych bezpośrednio z zagrożeniami społecznymi na terenie gminy oraz 

uzyskanie informacji i opinii z różnych środowisk. Poniższa tabela przedstawia 

szczegółową strukturę próby badawczej: 
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Narzędzia badawcze 

Kwestionariusz ankiety użyty do zebrania danych miał podobną konstrukcję niezależnie od 

badanej grupy. Składał się z pytań zamkniętych jednego lub wielokrotnego wyboru. Ze względu 

na specyfikę poszczególnych grup dokonano spersonalizowania pytań, dostosowując ich 

charakter do profilu respondenta. Ankieta wypełniana była samodzielnie, co ma niebagatelną 

rolę w badaniu postaw i opinii względem delikatnych kwestii. Za każdym razem przed 

przystąpieniem do badania, uczestnicy zostali poinformowani o pełnej anonimowości, został 

wyjaśniony cel oraz instrukcja wypełniania kwestionariusza. 

Wyniki  przedstawione  w   raporcie    mają    charakter   procentowy.    Ewentualne   

dysproporcje   związane    są  z zaokrągleniem do liczb całkowitych (maksymalnie +/- 1%). 

Przeprowadzone badanie diagnozujące problemy społeczne składało się z kilku etapów, 

które zostały przedstawione poniżej. 

 

 

 

 

• planowanie badania diagnozującego problemy 

• określenie obszarów tematycznych 

I ETAP • określenie możliwości realizacji diagnozy 

II ETAP 

• określenie problemu badawczego 

• wybór metod i technik badawczych 

• opracowanie harmonogramu 

• dobór próby 

III ETAP 

proces zbierania danych 

analiza i interpretacja danych 

IV 
 

• opracowanie wniosków i rekomendacji 

• opracowanie raportu z badania 
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Badanie dorosłych mieszkańców gminy Skarbimierz 

W niniejszym rozdziale został przedstawiony problem uzależnień od alkoholu, 

papierosów i narkotyków oraz problem przemocy z perspektywy dorosłych mieszkańców 

gminy. Badaniu poddane zostały takie kwestie jak opinie respondentów na temat form 

przemocy, skali tego zjawiska, pogląd mieszkańców na temat przemocy domowej, 

częstotliwość spożywania alkoholu, sięgania po papierosy i substancje psychoaktywne przez 

badanych, a także opinia respondentów na temat działań profilaktycznych. 

Struktura badanej grupy 

W badaniu diagnozującym problemy społeczne na terenie gminy Skarbimierz, wzięło 

udział 70 mieszkańców. Większość stanowią kobiety (83%), natomiast 17% badanej 

społeczności to mężczyźni. 

Wykres 5 Płeć respondentów 

 

Analiza struktury badanej grupy pokazuje, iż badani mieszkańcy są mocno 

zróżnicowani pod względem wieku. Najliczniejszą grupę stanowią respondenci między 46-55 

rokiem życia (37%) oraz w wieku 36-45 (36%). Mniejszą aktywnością w badaniu sondażowym 

wykazali się respondenci między 56-65 rokiem życia (13%) i 26-35 rokiem życia (11%). 

Najmniejszą grupą osób biorących udział w badaniu są mieszkańcy do 25 roku życia (3%). W 

badaniu nie wzięły udziału osoby powyżej 65 roku życia. 

 

83%

17%

kobiety mężczyźni
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Wykres 6 Wiek respondentów 

 

37% badanych legitymuje się wykształceniem średnim lub pomaturalnym. 31% ukończyło 

szkołę wyższą, a 30% zawodową. Osoby z wykształceniem podstawowym stanowią 1% 

badanych osób. 

Wykres 7 Wykształcenie respondentów 

 

53% osób biorących udział w badaniu zatrudnionych jest w instytucji publicznej (rządowej lub 

samorządowej), 41% pracuje w przedsiębiorstwie prywatnym (jako pracownik), natomiast 3% 

3%

11%

36%
37%

13%

0%
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40%
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37%
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jest na emeryturze lub rencie. Najmniejszy udział w badaniu mają respondenci prowadzący 

własną działalność gospodarczą (1%) oraz osoby bezrobotne (1%). 

Wykres 8 Miejsce zatrudnienia 

 

Większość badanych mieszkańców  ocenia  swoją  sytuację  materialną  dobrze  (49%),  ale  w 

opinii znacznej części respondentów nie jest ona ani dobra, ani zła (40%). 3% badanych 

wskazało, iż jest ona zła, zaś 9% określa ją na bardzo dobrą. 

Wykres 9 Jak ocenia Pan/i swoją sytuację materialną? 

 

1%

3%

0%

1%

41%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

osoba bezrobotna

emeryt/rencista

rolnik

własna działalność gospodarcza
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Zdecydowana większość mieszkańców biorących udział w badaniu jest zamężna/żonaty (89%). 

7% to panny/kawalerowie, 1% stanowią osoby rozwiedzione, a 3% wdowy/wdowcy. 

Wykres 10 Stan cywilny 

 

 

Problem alkoholowy z perspektywy dorosłych mieszkańców 

Problemy związane z używaniem alkoholu, występują zarówno w obszarze zdrowia 

fizycznego jak i psychicznego. Negatywne konsekwencje dotykają nie tylko osoby uzależnione, 

ale także ich rodziny i osoby w środowisku lokalnym. Oprócz tego, że alkoholizm jest często 

przyczyną przemocy domowej, powoduje wiele szkód społecznych, takich jak zakłócanie 

porządku publicznego, przemoc, ubóstwo czy bezrobocie. W celu zapobiegania niekorzystnym 

konsekwencjom z tym związanych, konieczne jest sprawdzenie skali problemu wśród 

dorosłych ludzi oraz na tej podstawie zaprojektowanie działań profilaktycznych. 

Pierwsza część pytań, skierowanych do dorosłych mieszkańców gminy, dotyczyła 

spożywania alkoholu, celem rozpoznania skali problemu uzależnienia od napojów 

wysokoprocentowych. Dorosłym mieszkańcom, zadano pytanie o to, jak często spożywają 

alkohol. Największa  część respondentów zadeklarowała, że pije kilka razy w roku (46%). 21% 

spożywa napoje wysokoprocentowe kilka razy w miesiącu, a 4% kilka razy w tygodniu. 1% 

badanych pije alkohol codziennie, a abstynencję deklaruje 27% mieszkańców. 

 

3%

1%

89%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

wdowa/wdowiec

rozwiedziony/rozwiedziona
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Wykres 11 Jak często spożywa Pan/i alkohol? 

 

Następne pytanie dotyczyło rodzaju napoju, który mieszkańcy gminy piją najczęściej. 

Większość ankietowanych wskazała wino (61%), piwo (37%) i wódkę (31%). Nieco mniej 

popularne w wyborze dorosłych mieszkańców gminy są: nalewki (14%), likiery (14%) i alkohol 

własnej roboty (4%). 

Wykres 12 Jaki rodzaj alkoholu pije Pan/i najczęściej? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

1%

4%

21%

46%

27%

codziennie kilka razy w tygodniu kilka razy w miesiącu kilka razy w roku nie piję alkoholu
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37%

31%

14%
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W diagnozie picia ryzykownego i szkodliwego, obok częstotliwości spożywanych trunków, 

istotnym wskaźnikiem tego problemu są także dzienne porcje spożycia alkoholu. Spożycie 

alkoholu opisywać można w gramach wypitego alkoholu lub też posługując się miarą porcji 

standardowej. Przyjmuje się, że w Europie porcja taka zawiera zwykle 10g czystego alkoholu. 

Porcja standardowa alkoholu (tzn. 10g czystego, 100% alkoholu) zawarta jest w ok. 250ml piwa 

o mocy 5%, w ok. 100ml wina o mocy 12% oraz w ok. 30ml wódki o mocy 40%. Analiza 

materiału badawczego pokazuje, że większość mieszkańców w dniu, w którym spożywa 

alkohol, wypija 1-2 porcji tego napoju (44%). 33% wskazało na 3-4 porcji, 19% na 5-7 porcji, 

natomiast po 2% badanych wskazało, że pije 8-10 porcji lub 11-13 i więcej. 

Wykres 13 Ile porcji alkoholu wypija Pan/i w ciągu całego dnia, w którym Pan/i pije? Porcja to szklanka piwa (250 ml), lampka 

wina (100ml), kieliszek wódki (30ml). 

 

Większość respondentów jako powód sięgania po napoje wysokoprocentowe podaje picie dla 

towarzystwa (65%). W dalszej kolejności respondenci wskazywali na przyczyny takie jak: 

dobry smak alkoholu (30%), chęć lepszej zabawy (9%), aby zapomnieć o problemach oraz żeby 

złagodzić stres (7%). 22% mieszkańców zadeklarował brak konkretnego powodu. Pod 

wpływem znajomych, po alkohol sięga 2% respondentów. Innymi powodami, dla których 

mieszkańcy sięgają po alkohol są uroczystości rodzinne oraz praca. 
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Wykres 14 Z jakich powodów sięga Pan/i po alkohol? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Mieszkańcy najczęściej spożywają alkohol w domu (65%) oraz u znajomych (57%). Znacznie 

mniejsza część wskazała na pub/restaurację/kawiarnie (15%) i na świeże powietrze (2%). 

Wykres 15 Gdzie najczęściej spożywa Pan/i alkohol? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Następnie respondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy zdarzyło im 

się wykonywać obowiązki w pracy pod wpływem alkoholu. Wszyscy mieszkańców 

zadeklarowali, iż nigdy nie pracowało w stanie nietrzeźwości. 

Wykres 16 Czy zdarzyło się Panu/i wykonywać obowiązki w pracy pod wpływem alkoholu? 

 

Większość respondentów nie kierowało nigdy pojazdem pod wpływem alkoholu (95%), jednak 

warto zwrócić uwagę na to, że 5% przyznaje, iż raz im się to zdarzyło. 

Wykres 17 Czy zdarzyło się Panu/i kierować pojazdem pod wpływem alkoholu? 
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Żaden z mieszkańców biorących udział w badaniu nie został nigdy zatrzymany za prowadzenie 

pojazdu w stanie nietrzeźwości. 

Wykres 18 Czy był Pan/i kiedykolwiek zatrzymany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości? 

 

47% mieszkańców było świadkiem sytuacji, w której ktoś prowadził pojazd pod wpływem 

alkoholu, przy czym 33% widziało to rzadko, 13% - czasami, a 1% - często. 

Wykres 19 Czy zdarzyło się Panu/i być świadkiem sytuacji, w której kto prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu? 
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W celu sprawdzenia wiedzy mieszkańców gminy, na temat konsekwencji spożywania alkoholu, 

zostali oni poproszeni o odpowiedź na pytanie, czy picie napojów wysokoprocentowych w 

ciąży, ma wpływ na rozwój dziecka. Pozytywny jest fakt, że zdecydowana większość 

mieszkańców odpowiedziała twierdząco na to pytanie (91%). Warto jednak zwrócić uwagę, iż 

4% nie ma wiedzy na ten temat, a 4% uważa, że spożywanie alkoholu nie ma wpływu na rozwój 

dziecka. 

Wykres 20 Czy według Pana/i picie alkoholu w ciąży ma wpływ na rozwój dziecka? 

 

Respondenci mieli również określić, czy zauważyli kiedykolwiek na terenie ich  miejscowości, 

kobiety w ciąży spożywające alkohol. 69% deklaruje, że nigdy nie było świadkiem takiej 

sytuacji, a 20% ankietowanych nie umiało odpowiedzieć na to pytanie. Niepojący jest fakt, że 

aż 11% mieszkańców przyznaje, iż widziało kobiety pijące napoje wysokoprocentowe, co 

wskazywać może na występowanie na terenie gminy problemów w tym zakresie. 
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Wykres 21 Czy widział/a Pan/i kobiety w ciąży spożywające alkohol na terenie Pana/i miejscowości? 

 

Według 24% mieszkańców, spożycie alkoholu na przestrzeni kilku lat na terenie ich 

miejscowości jest stałe. Tylko 1% ankietowanych uważa, że picie przez mieszkańców maleje, 

a 31% nie umie tego określić. Aż 43% badanych uważa, że spożycie alkoholu na przestrzeni lat 

wzrasta. 

Wykres 22 Proszę ocenić czy spożywanie alkoholu na przestrzeni kilku lat w Pana/i miejscowości: 
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Problem nikotynowy z perspektywy dorosłych mieszkańców 

Kolejna część ankiety miała na celu zbadanie skali zjawiska palenia papierosów przez 

mieszkańców. Spośród badanych osób 76% przyznaje, że nigdy tego nie robi, a 16% deklaruje, 

że sięga po papierosa codziennie. Zdecydowanie mniejsza liczba mieszkańców wskazuje, że 

pali kilka razy w roku (6%) lub kilka razy w tygodniu (3%). 

Wykres 23 Jak często pali Pan/i papierosy? 

 

Wśród palących papierosy mieszkańców, 29% nie wie ile wypala dziennie papierosów, 

ponieważ nie pali codziennie, a 12% pali dziennie mniej niż 5 sztuk. 18% respondentów 

deklaruje, iż sięga po papierosa między 16 a 25 razy lub nie liczy ich ilości. 24% osób pali od 

6 do 15 papierosów dziennie. 
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Wykres 24 Ile sztuk papierosów dziennie Pan/i wypala? 

 

Najwięcej osób sięga po papierosy dla przyjemności (60%). Część mieszkańców pali 

najczęściej dla towarzystwa (27%), przy alkoholu (20%), w stresie (13%) oraz ze 

znudzenia/zabicia czasu (7%). 

Wykres 25 Kiedy najczęściej sięga Pan/i po papierosy? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Respondenci, którzy palą papierosy zostali zapytani o to, czy kiedykolwiek próbowali rzucić 

palenie. Znaczna część próbowała zerwać z nałogiem jednokrotnie (40%) lub wiele razy (40%). 

10% mieszkańców zamierza spróbować rzucić palenie, podczas gdy 10% nigdy tego nie 

próbowało. 

Wykres 26 Czy próbował Pan/i kiedykolwiek rzucić palenie? 

 

Zdecydowana większość mieszkańców ocenia palenie papierosów za szkodliwe. W ocenie 70% 

jest ono bardzo szkodliwe, a zdaniem 27% - szkodliwe. 1% oceniło palenie jako mało 

szkodliwe, a 1% jako nieszkodliwe. 
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Wykres 27 Jak ocenia Pan/i szkodliwość palenia papierosów dla zdrowia? 

 

 

Problem narkotykowy z perspektywy dorosłych mieszkańców 

Kolejnym ważnym zagadnieniem, który został poddany zbadaniu, był problem 

uzależnienia od środków psychoaktywnych. W celu sprawdzenia, czy dany problem występuje, 

respondentom zadano pytanie o to, jak często zażywają tego typu substancje. Wszyscy 

respondenci deklarują, że nie zażywali środków psychoaktywnych. 
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Wykres 28 Jak często zażywa Pan/i środki psychoaktywne (narkotyki, dopalacze, leki w celu odurzenia)? 

 

W zamierzeniu diagnozy problemu narkotykowego w gminie, było również sprawdzenie 

dostępności środków psychoaktywnych w społeczności lokalnej. W tym celu poproszono 

wszystkich badanych o ocenę możliwości pozyskania narkotyków na terenie ich miejscowości. 

Warto  zwrócić uwagę na to, że zdaniem 10% mieszkańców takie substancje   w obszarze 

miejsca ich zamieszkania, jest łatwo pozyskać. Znaczny odsetek badanych nie ma wiedzy na 

ten temat (63%), zdaniem 3% są one całkowicie niedostępne, a według 24% - trudno dostępne. 
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Wykres 29 Jak ocenia Pan/i możliwość pozyskania narkotyków na terenie Pana/i miejscowości? 

 

Kolejne pytanie było podobne do poprzedniego, ale dotyczyło dopalaczy. Wyniki kształtują się 

podobnie jak w przypadku dostępności narkotyków. 67% mieszkańców nie wie, jaka jest 

możliwość  pozyskania  takich  substancji,  a  21%  uważa,  że  są   one   trudno   dostępne.  W 

opinii 10% mieszkańców, dopalacze na terenie ich miejscowości jest łatwo pozyskać. 1% 

ankietowanych uważa, że dopalacze są całkowicie niedostępne. 

Wykres 30 Jak ocenia Pan/i możliwość pozyskania dopalaczy na terenie Pana/i miejscowości? 
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Respondentom zostało również zadane pytanie, o znajomość miejsc na terenie ich 

miejscowości, gdzie można pozyskać narkotyki lub dopalacze. Większość mieszkańców nie 

zna takich miejsc (94%). 3% deklaruje, że mogłoby zakupić takie substancje na osiedlu, 

natomiast 1% wskazało na dyskotekę i siłownię. 

Wykres 31 Czy zna Pan/i miejsca w swojej miejscowości, gdzie można zakupić narkotyki lub dopalacze? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Problem przemocy z perspektywy dorosłych mieszkańców 

Kolejny blok tematyczny dotyczy problemu przemocy. Zbadaniu poddane zostały takie 

kwestie jak skala występowania tego problemu, a także stosunek respondentów do stosowania 

kar fizycznych wobec dzieci. 

Mieszkańców poproszono o określenie, czy znają kogoś w swoim otoczeniu, kto jest 

osobą doświadczającą przemocy w swoim domu. 23% odpowiedziało twierdząco na to pytanie, 

zaś 40% nie ma wiedzy na ten temat, a 37% badanych nie zna takiej osoby. 
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Wykres 32 Czy zna Pan/i kogoś w swoim otoczeniu, kto jest osobą doświadczającą przemocy w swoim domu? 

 

Zdaniem   większości    mieszkańców    problem    przemocy    w    rodzinie    związany   jest z 

piciem alkoholu (83%). Część respondentów uważa, że jej źródłem są: choroby (47%), 

zażywanie narkotyków (33%), dopalaczy (33%), a także wykluczenie społeczne (20%) i 

zażywanie leków (16%). 

Wykres 33 Czy Pana/i zdaniem problem przemocy domowej związany jest z: 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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W kolejnym pytaniu respondenci mieli odpowiedzieć na pytanie, czy doznali kiedyś przemocy. 

16% mieszkańców gminy przyznaje, że jej doświadczyło. 

Wykres 34 Czy zdarzyło się Panu/i doświadczyć przemocy? 

 

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali, że doznali kiedyś przemocy, zostali poproszeni o określenie 

jej rodzaju. 73% osób wskazała na przemoc psychiczną, a 64% na przemoc fizyczną. 

Wykres 35 Jakiego rodzaju przemocy Pan/i doznała? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Na pytanie o osobę stosującą przemoc, najwięcej respondentów wskazało na partnera/partnerkę 

(70%) oraz na tatę (40%). Pojedyncze osoby wskazały na mamę (10%) oraz bliżej 

niesprecyzowaną osobę. 

Wykres 36 Kto stosował wobec Pana/i przemoc? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Interesowało nas również, czy respondenci stosowali kiedykolwiek przemoc wobec drugiej 

osoby. Dwóch mieszkańców odpowiedziało na te pytanie twierdząco. 
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Wykres 37 Czy kiedykolwiek doszło do sytuacji, gdzie zastosował/a Pan/i zachowania przemocowe wobec drugiej osoby 

 

Większość osób, deklarujących stosowanie wobec drugiej osoby przemocy określiła, iż była to 

przemoc psychiczna lub fizyczna. 

Tabela 3 Jakiego rodzaju zastosował Pan/i przemoc? 

Odpowiedź % Liczba odp. 

psychiczna 100% 2 

fizyczna 50% 1 

seksualna 0% 0 

ekonomiczna 0% 0 

zaniedbanie 0% 0 

nie wiem 0% 0 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Zachowania przemocowe, do których przyznają się respondenci, zastosowane były przez 

wobec rodzeństwa, rodziców i partnera/partnerki. 

Tabela 4 W stosunku do kogo zastosowałeś zachowania przemocowe? 

Odpowiedź % Liczba odp. 

partner/partnerka 50% 1 

rodzeństwo 50% 1 

rodzice 50% 1 

dziadkowie 0% 0 

inne osoby 0% 0 

dziecko/dzieci 0% 0 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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W momencie stosowania przemocy respondenci przyznali, iż nie byli pod wpływem innych 

środków psychoaktywnych, niż tych wymienionych w kafeterii odpowiedzi. 

Wykres 38 Stosując przemoc był/a Pan/i pod wpływem środków psychoaktywnych? 

 

70% mieszkańców uważa, że nie ma żadnych okoliczności usprawiedliwiających stosowanie 

przemocy. 29% nie posiada wiedzy na ten temat. 

Wykres 39 Czy Pana/i zdaniem istnieją okoliczności usprawiedliwiające stosowanie przemocy? 

 

100%

0% 0% 0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

nie byłem/am pod
wpływem

alkohol narkotyki dopalacze inne, jakie?

1%

70%

29%

tak nie nie wiem

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7519BADC-738A-4B16-AC18-1B0B81B2E336. Podpisany Strona 64



      

 

65 

 

Respondenci zostali zapytani również o to, czy ich zdaniem kary fizyczne  zastosowane wobec 

dzieci, są dobrą metodą wychowawczą. Zdaniem ponad połowy ankietowanych (69%) nie jest 

to dobry sposób. Niepojący jest fakt, że 3% mieszkańców uważa stosowanie przemocy, jako 

dobry środek wychowawczy, a 29% nie umie odpowiedzieć na to pytanie, co może wynikać z 

niewiedzy na temat konsekwencji bycia ofiarą przemocy w okresie dzieciństwa. 

Wykres 40 Czy Pana/i zdaniem stosowanie kar fizycznych w stosunku do dzieci jest dobrą metodą wychowawczą? 

 

Działania profilaktyczne 

W celu pozyskania wiedzy na temat zaufania mieszkańców do określonych miejsc, 

zapytano ankietowane osoby o to, gdzie zwróciłyby się w razie takich problemów. 

Największym zaufaniem wśród respondentów cieszy się rodzina (66%). W dalszej kolejności 

respondenci wskazywali na Policję (50%), Telefon Zaufania (31%), lekarza (23%), pomoc 

znajomych (20%), Ośrodek Pomocy Społecznej (16%), punkty konsultacyjne (11%). Najmniej 

odpowiedzi padło na szukanie pomocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej (4%) oraz na 

radzenie sobie z problemem samemu (3%). 
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Wykres 41 Do kogo zwróciłby się Pan/i o pomoc w razie problemu uzależnień lub/i przemocy w rodzinie? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Mieszkańcy gminy czerpią wiedzę dotyczącą konsekwencji nadużywania substancji 

psychoaktywnych głównie z telewizji i Internetu (67%). 16% wskazało na prasę, 13% na 

znajomych, 7% na lekarz, a 6% na rodzinę. 23% badanych stwierdziło, iż nie zdobywa takich 

informacji. 
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Wykres 42 Skąd czerpie Pan/i informacje o konsekwencjach nadużywania substancji psychoaktywnych? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Większość mieszkańców (59%) nie wie jakie działania podejmuje gmina w celu ograniczenia 

popytu na zażywanie narkotyków lub dopalaczy. 21% badanych wie, że gmina organizuje różne 

zajęcia dla dzieci i młodzieży, a 19% wykłady. Nieco mniejszy odsetek respondentów wskazał 

na akcje informacyjne za pośrednictwem ulotek, plakatów, broszur itp. (17%), warsztaty 

profilaktyczne dla dzieci (14%), kampanie profilaktyczne (11%) i festyny/imprezy/pikniki 

profilaktyczne (9%). Najmniej respondentów wskazało na filmy w telewizji i Internecie (4%) 

oraz na spoty radiowe (4%). 
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Wykres 43 Jakie działania według Pana/i podejmuje gmina, aby ograniczyć popyt na zażywanie narkotyków lub dopalaczy? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Mieszkańcy gminy zostali również poproszeni o ocenę stopnia zaangażowania władz 

lokalnych, związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych  mieszkańców.  Tylko  4% 

procent ankietowanych uważa, że działania prowadzone są bardzo dobrze, a zdaniem 10% 

dobrze. 13% respondentów ocenia poczynania w tym zakresie jako dostateczne, 24% jako 

niedostateczne, a 27% mieszkańcom trudno odpowiedzieć na to pytanie. Pozostali respondenci 

nie mają wiedzy na ten temat (21%). 
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Wykres 44 Jak ocenia Pan/i stopień zaangażowania władz lokalnych, związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych 

mieszkańców? 

 

Większość mieszkańców biorących udział w badaniu nie jest pewnych, czy zna dane 

kontaktowe do instytucji pomocowych, do których można się zgłosić w razie problemów, ale 

wie gdzie znaleźć takie informacje (51%). 27% zna dobrze tego typu dane i wie gdzie szukać 

pomocy, 14% zna je bardzo dobrze, a 7% nie zna adresów, ani telefonów do miejsc, w których 

można uzyskać pomoc i nie wie, gdzie jej szukać. 

Wykres 45 Czy zna Pan/i dane kontaktowe do instytucji pomocowych, gdzie można zgłosić się w razie problemów? 
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Badanie uczniów na terenie gminy Skarbimierz 

W   niniejszym rozdziale przedstawiony  został  problem  uzależnień  i  przemocy z 

perspektywy uczniów szkół podstawowych i III klas gimnazjum. Pytania zawarte w 

kwestionariuszu ankiety, miały na celu zbadanie opinii respondentów na temat alkoholu i 

narkotyków, oszacowanie skali występowania problemu uzależnień wśród młodych 

mieszkańców oraz sprawdzenie skali przemocy domowej, rówieśniczej i cyberprzemocy. 

Struktura badanej grupy 

W badaniu diagnozującym problemy społeczne na terenie gminy Skarbimierz, wzięło 

udział 205 uczniów. Badania zostały przeprowadzone wśród uczniów szkół podstawowych 

oraz III klas gimnazjum. Kwestionariusze ankiet wypełniło 45% dziewczynek i 55% chłopców. 

Wykres 46 Płeć 

 

Największą grupą respondentów są uczniowie IV klasy szkoły podstawowej (22%). Nieco 

mniejszy udział w badaniu mają uczniowie klasy VIII (21%) i V (20%). Najmniej ankiet 

wypełniły osoby uczęszczające do VII klasy szkoły podstawowej (13%), VI klasy (12%) oraz 

III klasy gimnazjum (11%). 
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Wykres 47 Klasa 

 

46% uczniów biorących udział w badaniu ma 11-13 lat. Wiek 33% badanych mieści się w 

przedziale 14-16 lat, 19% w przedziale 8-10 lat, natomiast 2% ma więcej niż 17 lat. 

Wykres 48 Wiek 
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Problem alkoholowy z perspektywy uczniów 

Następne pytania skierowane do dzieci i młodzieży, dotyczyły problemu alkoholowego wśród 

uczniów. W celu oszacowania skali problemu spożywania napojów wysokoprocentowych 

przez młodych mieszkańców gminy, zadano pytanie o to, czy ich rówieśnicy piją alkohol. 26% 

respondentów odpowiedziało twierdząco na to pytanie, zdaniem 47% takie sytuacje nie mają 

miejsca, natomiast 26% nie ma wiedzy na ten temat. 

Wykres 49 Czy osoby w Twoim wieku piją alkohol? 

 

Kolejne pytanie miało na celu zobrazowanie rozmiaru zjawiska spożywania 

napojów wysokoprocentowych przez dzieci i młodzież w gminie. Odpowiedzi 

respondentów pokazują, że po alkohol sięgnęło 25% ankietowanych, natomiast 75% 

deklaruje, że nigdy nie piło alkoholu. 
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Wykres 50 Czy próbowałeś/aś pić alkohol? 

 

Uczniowie, którzy mają za sobą inicjację alkoholową, w większości po raz pierwszy spożywali 

alkohol w wieku 14-16 lat (53%) i 11-13 lat (31%), natomiast 10% miało wówczas 8-10 lat. 

Wykres 51 W jakim wieku zacząłeś pić alkohol? 

 

Zdecydowana większość uczniów próbowała szampana (78%). Respondenci sięgali również po 

piwo (73%), wino (45%), wódkę (47%) oraz likiery i nalewki (37%). 14% ankietowanych 

wskazuje na inny rodzaj alkoholu. W odpowiedziach podają, że pili również whisky i bimber. 
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Wykres 52 Jaki rodzaj alkoholu próbowałeś? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Kolejne pytanie dotyczyło okoliczności spożywania po raz pierwszy alkoholu przez uczniów. 

Większość respondentów miało inicjację alkoholową w czasie uroczystości rodzinnej (43%), 

ale znaczny odsetek badanych wskazał również na podwórko ze znajomymi (35%). Nieco 

mniej odpowiedzi padło na imprezę towarzyską (22%). Najmniej uczniów próbowało pić 

alkohol pod nieobecność rodziców (14%) i na dyskotece (10%). W innych okolicznościach, po 

raz pierwszy piło alkohol 20% respondentów. W odpowiedziach podają głównie, iż był to 

sylwester. 
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Wykres 53 W jakich okolicznościach spożyłeś/aś alkohol po raz pierwszy? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Większość uczniów nie miało przykrych doświadczeń związanych ze spożywaniem alkoholu 

(80%), jednak 10% badanych wskazuje na problemy w szkole, 4% na problemy finansowe, zaś 

6% na inne bliżej niesprecyzowane doświadczenia. 

Wykres 54 Czy miałeś jakieś przykre doświadczenia związane ze spożywaniem alkoholu? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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W kolejnym pytaniu uczniowie zostali poproszeni o określenie w jaki sposób otrzymali lub 

zdobyli  alkohol.  Znaczna  część  respondentów  (63%)  –  została   nim   poczęstowana,  25% 

dostało od starszych kolegów lub zakupiła alkohol sama. 19% podkradło alkohol rodzicom, a 

13% poprosiło inną osobę o kupno. W innych bliżej nieokreślonych okolicznościach alkohol 

zdobyło 8% badanych. 

Wykres 55 Jak otrzymałeś/zdobyłeś alkohol? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Jak wynika z odpowiedzi udzielonych przez uczniów, duży odsetek rodziców wie, że ich dzieci 

próbowały pić alkohol. Przyznało to aż 73% uczniów. 
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Wykres 56 Czy rodzice wiedzą, że próbowałeś alkoholu? 

 

Spośród rodziców, którzy wiedzą,  że  ich  dzieci  spożywały  alkohol,  33%  przeprowadziło z 

dzieckiem rozmowę, 35% nie zareagowało, a 18% zdenerwowało się i wyznaczyło karę. 

Wykres 57 Jak Twoi rodzice zareagowali na spożywanie przez Ciebie alkoholu? 

 

Następne  pytanie  miało  na  celu  sprawdzenie  dostępności  alkoholu  dla  młodych  ludzi   w 

gminie. 19% uważa, że zdobycie napojów wysokoprocentowych byłoby łatwe, a 53% nie ma 
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wiedzy na ten temat. Zdaniem tylko 28% uczniów zdobycie alkoholu na terenie ich 

miejscowości byłoby trudne. 

Wykres 58 Gdybyś chciał zdobyć alkohol w swojej miejscowości byłoby to: 

 

Problem nikotynowy z perspektywy uczniów 

Kolejne pytania dotyczyły problemu palenia papierosów przez dzieci i młodzież. W celu 

oszacowania skali tego zjawiska, poproszono uczniów o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy 

ich rówieśnicy palą papierosy. Duży odsetek respondentów odpowiedział twierdząco (39%), 

21% nie ma zdania na ten temat, a według 40% uczniów - ich rówieśnicy nie palą papierosów. 
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Wykres 59 Czy osoby w Twoim wieku palą papierosy? 

 

Uczniowie zostali poproszeni również o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy zdarzyło im się 

palić papierosy. Większość respondentów nigdy tego nie robiła (85%), 9% próbowało kilka 

razy, a 4% uczniów pali od czasu do czasu. 

Wykres 60 Ile razy w życiu (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się próbować palić papierosy? 

 

Spośród osób, które deklarują, że paliły papierosy 26% uczniów sięgnęło po nie w ciągu 

ostatnich 30 dni 1-2 razy, 19% pali codziennie, a 16% wiele razy (więcej niż 6). 
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Wykres 61 Jak często paliłe(a)ś papierosy w ciągu OSTATNICH 30 DNI? 

 

Problem narkotykowy z perspektywy uczniów 

Kolejny  blok  pytań  dotyczył  używania  przez   młodzież   substancji  psychoaktywnych.   W 

pierwszym pytaniu uczniowie zostali zapytani o to, czy kiedykolwiek próbowali zażywać 

narkotyki, dopalacze lub inne środki psychoaktywne. Odpowiedzi na postawione pytanie 

pokazują, że wszyscy respondenci nie zażywało nigdy takich substancji. 

Wykres 62 Czy próbowałeś kiedykolwiek zażywać narkotyki/dopalacze/inne środki psychoaktywne? 
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Kolejne pytanie miało na celu sprawdzenie dostępności narkotyków na terenie gminy 

Skarbimierz. Znaczna część respondentów stwierdziła, że nie ma wiedzy na ten temat (59%). 

35% uczniów uważa, że zdobycie takich substancji byłoby trudne, a 6% określa jako łatwe. 

Wykres 63 Gdybyś chciał zdobyć narkotyki w swojej miejscowości byłoby to: 

 

Uczniowie zostali również poproszeni o określenie stopnia dostępności dopalaczy w ich 

miejscowości. Podobnie jak w przypadku pytania o dostępność narkotyków - 5% twierdzi, że 

zdobycie takich substancji byłoby łatwe, 36% określa jako trudne, a 59% nie ma zdania na ten 

temat. 
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Wykres 64 Gdybyś chciał zdobyć dopalacze w swojej miejscowości byłoby to: 

 

Przeważająca część respondentów nie zna miejsc w swojej miejscowości, gdzie mogłaby kupić 

narkotyki lub  dopalacze  (89%).  Część  osób  wskazuje  jednak  na  konkretną  osobę, u której 

można je zdobyć (6%), osiedle (4%), centrum miejscowości (1%), dyskotekę (1%) oraz szkołę 

lub przed szkołą (1%). 

Wykres 65 Czy znasz miejsca w swojej miejscowości, gdzie można kupić narkotyki lub dopalacze? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Większość  uczniów  uważa,  że  zażywanie  narkotyków  jest  szkodliwe   dla   zdrowia.  81% 

udzieliło odpowiedzi zdecydowanie tak, a 14% - raczej tak. Warto zwrócić uwagę na fakt, że 

1% uważa, że narkotyki raczej nie są szkodliwe, 1% uczniów trudno to ocenić. 

Wykres 66 Czy uważasz, że zażywanie narkotyków jest szkodliwe dla zdrowia? 

 

W przypadku pytania o szkodliwość dopalaczy dla zdrowia, 85% respondentów stwierdziło, że  

takie  substancje  są  zdecydowanie  szkodliwe,  a  zdaniem  12%  -  raczej  szkodliwe.  1% 

udzieliło odpowiedzi „raczej nie”, natomiast 1% uczniów trudno odpowiedzieć na to pytanie. 
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Wykres 67 Czy uważasz, że zażywanie dopalaczy jest szkodliwe dla zdrowia? 

 

Uczniów poproszono również o odpowiedź na pytanie, jakie mogą być negatywne 

konsekwencje związane z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i papierosów. 

Respondenci najczęściej wskazywali na zaburzenia zdrowia fizycznego i psychicznego (79%). 

Innymi konsekwencjami według badanych są kolejno według liczby wskazań: obniżenie 

efektywności nauki (53%), nieodpowiednie towarzystwo (51%), pogorszenie relacji 

rodzinnych (51%), poważne kłopoty finansowe (40%), a także pogorszenie relacji koleżeńskich 

(33%). Warto zwrócić uwagę na to, że 12% nie wie jakie mogą być negatywne konsekwencje, 

a 4% uważa, że takowe nie występują. 
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Wykres 68 Jakie według Ciebie mogą być negatywne konsekwencje związane z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, 

dopalaczy i papierosów? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Badani  uczniowie czerpią wiedzę dotyczącą narkotyków  i  dopalaczy głównie z  telewizji i 

Internetu (51%). 25% pozyskuje informacje na ten temat od nauczycieli, 18% od rodziny, zaś 

12% od znajomych. Warto zwrócić uwagę na to, że aż 36% badanych uczniów nie zdobywa 

wiedzy na temat tych substancji. 

Wykres 69 Skąd czerpiesz wiedzę dotyczącą narkotyków i dopalaczy? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Na  temat  działania  i  szkodliwości  środków  takich  jak  alkohol,  narkotyki,  dopalacze       i 

papierosy, uczniowie rozmawiali głównie z rodzicami (58%) i nauczycielami (50%). 

Zdecydowanie mniej odpowiedzi padło na pedagoga, psychologa szkolnego (23%), 

koleżanki/kolegów (14%) oraz inne osoby (2%). 15% samemu pozyskuje informacje na ten 

temat, natomiast 20% przyznaje, iż nikt z nimi o tym nie rozmawiał. 

Wykres 70 Kto rozmawiał z Tobą na temat działalni i szkodliwości środków takich jak alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

W przypadku problemów związanych z alkoholem, narkotykami lub dopalaczami, większość 

uczniów zwróciłaby się do rodziców/opiekunów (71%). 26% prosiłoby o pomoc nauczycieli, 

20% kolegów/koleżanki, a 20% Policji. Mniejszą popularnością cieszy się Telefon Zaufania 

(16%), Ksiądz (9%), Ośrodek Pomocy Społecznej (7%) oraz Ośrodek Interwencji  Kryzysowej 

(4%). Znaczna część osób nie wie gdzie zwróciłaby się mając problem związany z alkoholem, 

narkotykami lub dopalaczami (13%). 
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Wykres 71 Do kogo zwróciłbyś się o pomoc mając problem związany z alkoholem, narkotykami lub dopalaczami? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Problem przemocy z perspektywy dzieci i młodzieży 

Kolejny blok tematyczny dotyczył problemu przemocy. Pierwsze pytanie miało na celu 

oszacowanie skali problemu przemocy wśród dzieci i młodzieży w gminie. Uczniów spytano 

więc o to, czy zdarzyło im się doświadczyć przemocy. 38% respondentów odpowiedziało 

twierdząco na to pytanie. 
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Wykres 72 Czy zdarzyło Ci się doświadczyć przemocy? 

 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że spośród uczniów, którzy odpowiedzieli twierdząco na 

poprzednie pytanie, ponad połowa doświadczyła przemocy ze strony kolegów ze szkoły (53%). 

18% wskazało na znajomych, 16% na tatę, 12% na brata, 11% na mamę, a 9% na siostrę. 

Wykres 73 Kto stosował wobec Ciebie przemoc? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Często zdarza się, że osoba która stosuje przemoc, znajduje się pod wpływem substancji 

psychoaktywnych, spytano więc uczniów o ich doświadczenia z tym związane. 74% 

respondentów stwierdziło, że osoba, która stosowała przemoc nie była pod wpływem żadnej 

substancji, a 17% nie zna odpowiedzi na to pytanie. 3% uczniów wskazało na alkohol, a po 1% 

na dopalacze i narkotyki. 

Wykres 74 Czy osoba, która stosowała wobec Ciebie przemoc była pod wpływem: 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Niepokojący jest fakt, że w opinii aż 57% uczniów - w ich szkole występuje przemoc. Duża 

część respondentów stwierdziła, iż nie ma wiedzy na ten temat (28%), a 15% twierdzi, że 

przemoc nie występuje. 
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Wykres 75 Czy w Twojej szkole występuje problem przemocy między uczniami? 

 

Uczniowie zostali zapytani również o to, czy stosowali przemoc wobec innych. Znaczna część 

badanych odpowiedziała przecząco (72%), jednak 28% przyznało się do stosowania przemocy. 

Wykres 76 Czy samemu zdarzyło Ci się stosować przemoc wobec innych? 

 

Spośród osób, którzy odpowiedzieli twierdząco na poprzednie pytanie, najwięcej uczniów 

deklaruje, że stosowało przemoc wobec rówieśników (78%). Pozostałe odpowiedzi padły na 

rodzeństwo (20%), inne osoby, przy czym w odpowiedziach podają głównie kolegów (11%). 
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Wykres 77 Wobec kogo zdarzało Ci się stosować przemoc? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

W celu oszacowania skali przemocy w rodzinie w gminie Skarbimierz, uczniowie zostali 

zapytani o to czy znają kogoś, kto jest ofiarą przemocy w swoim domu. 6% deklaruje, że zna 

taką osobę, a 29% trudno odpowiedzieć na to pytanie. 

Wykres 78 Czy znasz kogoś w swoim otoczeniu, kto jest ofiarą przemocy w swoim domu? 

 

78%

20%

11%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

wobec rówieśników wobec rodziceństwa innych osób, jakich? wobec rodziców

65%

29%

6%

nie trudno powiedzieć tak

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7519BADC-738A-4B16-AC18-1B0B81B2E336. Podpisany Strona 91



      

 

92 

 

Kolejne pytania dotyczyły zjawiska cyberprzemocy. Według większości uczniów, 

cyberprzemoc jest to publikowanie obraźliwych treści na czyiś temat (77%). Wielu 

respondentów wskazało również na agresję elektroniczną (52%), naruszanie czyjejś 

prywatności (50%) oraz na naśmiewanie się z kogoś (41%). Warto zwrócić uwagę na to, że 

10% nie ma wiedzy na ten temat. 

Wykres 79 Czym według Ciebie jest cyberprzemoc? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Uczniowie zostali również poproszeni o odpowiedź na pytanie, co według nich przyczynia się 

powstawania cyberprzemocy. Najwięcej odpowiedzi padło na chęć zemsty (57%) i poczucie 

anonimowości w Internecie (44%). W dalszej kolejności uczniowie wskazywali na chęć 

dotarcia do dużej liczby odbiorców/zdobycie popularności (36%) oraz na łatwość dostępu do 

Internetu i portali społecznościowych (27%). W 12% uczniowie twierdzą, że to brak 

możliwości wyciągnięcia konsekwencji przyczynia się do powstawania cyberprzemocy. Warto 

zwrócić uwagę na to, iż 21% badanych respondentów nie wie co jest przyczyną cyberprzemocy. 
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Wykres 80 Co według Ciebie przyczynia się do powstawania cyberprzemocy? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Następnie badanym zostało zadane pytanie, czy zdarzyło im się doświadczyć cyberprzemocy. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że 22% uczniów deklaruje, iż doświadczyło aktów przemocy  w 

sieci. 

Wykres 81 Czy zdarzyło Ci się doświadczyć cyberprzemocy? 
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W celu oszacowania skali zjawiska cyberprzemocy, uczniom zadano również pytanie o to, czy 

stosowali kiedykolwiek cyberprzemoc. Zjawisko to przybiera w gminie stosunkowo małe 

rozmiary, jednak wymaga podjęcia działań, gdyż 8% deklaruje, iż stosowało cyberprzemoc. 

Wykres 82 Czy stosowałeś cyberprzemoc? 

 

Działania profilaktyczne z perspektywy dzieci i młodzieży  

Ostatni  blok   tematyczny  dotyczył   spostrzegania  działań  profilaktycznych  przez   dzieci  i 

młodzież. W pierwszym pytaniu uczniowie zostali poproszeni o wskazanie najciekawszych  i  

najefektywniejszych  według  nich  zajęć.  Najwięcej  odpowiedzi  padło  na  pogadanki      z 

wychowawcą (46%). W dalszej kolejności uczniowie wskazywali na zajęcia warsztatowe    z 

psychologiem, pedagogiem lub innym specjalistą (44%), zajęcia z przedstawicielem Policji 

(31%) oraz spektakl lub musical profilaktyczny (22%). 3% badanych wskazało na inne formy 

zajęć np. zajęcia z ratownikiem medycznym. 
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Wykres 83 Jaka forma zajęć profilaktycznych jest wg Ciebie najciekawsza/ najefektywniejsza? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

W celu realizacji jak najskuteczniejszych działań profilaktycznych, uczniów spytano również 

o to, jakich zajęć profilaktycznych brakuje w ich szkole. Według  40% badanych nie ma        w 

wystarczającej ilości zajęć warsztatowych z psychologiem, pedagogiem lub innym specjalistą, 

zdaniem 33% brakuje zajęć z przedstawicielem Policji, 31% wskazało na spektakl lub musical 

profilaktyczny. 28% uznało, że brakuje zajęć z wykorzystaniem form multimedialnych. 

Wykres 84 Jakiego rodzaju zajęć profilaktycznych brakuje w Twojej szkole? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Zdaniem 49% uczniów prowadzone zajęcia profilaktyczne spełniają swoje zadanie ponieważ 

badani wiele się dowiedzieli i były one ciekawe. Warto zwrócić uwagę, że aż 36% 

respondentów nie brało udziału takich zajęciach, a 15% uważa, że nie wniosły one nic nowego 

i były nieciekawe. 

Wykres 85 Czy Twoim zdaniem prowadzone zajęcia profilaktyczne spełniają swoje zadanie? 

 

Wnioski i rekomendacje 

 

Przeprowadzona diagnoza oraz analiza danych umożliwiła:  

1) rozpoznanie sytuacji dorosłych mieszkańców gminy, ich opinii i postaw względem 

uzależnień od substancji psychoaktywnych, 

2) zapoznanie się z problemami uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej, 

szczególnie ich postaw i doświadczeń związanych z wybranymi zagrożeniami 

społecznymi oraz uzależnieniami, 

W oparciu o dokonaną analizę problemów społecznych zostały sformułowane 

rekomendacje. Poniżej znajduje się podsumowanie wniosków z badania diagnozującego 

aktualne problemy alkoholowe, narkotykowe oraz przemocy na terenie gminy 

Skarbimierz wraz z rekomendacjami co  do  dalszych działań profilaktycznych  

skierowanych  do uczniów i mieszkańców gminy oraz instytucji, których celem jest 

profilaktyka. 
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DOROŚLI MIESZKAŃCY 

 
 

Skala spożywania alkoholu 

przez dorosłych mieszkańców 

• 73% mieszkańców spożywa napoje alkoholowe. 

• Większość mieszkańców pije okazjonalnie (kilka 

razy w roku). 

• 4% spożywa napoje wysokoprocentowe kilka razy 

w tygodniu, a 1% - codziennie. 

 
 

Rodzaj spożywanego alkoholu 

• Najpopularniejszym rodzajem spożywanego przez 

dorosłych mieszkańców alkoholu jest wino (61%). 

• Popularne w wyborze respondentów jest również 

piwo i wódka. 

 
 

Ilość spożywanego alkoholu 

• 44% mieszkańców w dniu, w którym spożywa 

alkohol, wypija 1-2 porcji tego napoju. 

• Aż 56% wypija duże ilości alkoholu (powyżej 3 

porcji). 

 

 

Prowadzenie pojazdów w 

stanie nietrzeźwości 

• 5% mieszkańców (spośród tych, którzy 

zadeklarowali spożywanie alkoholu) raz zdarzyło się 

kierować pojazdem pod wpływem alkoholu. 

• Aż 47% respondentów było świadkiem sytuacji, w 

której ktoś prowadził pojazd pod wpływem 

alkoholu. 

Wykonywanie obowiązków 

służbowych w stanie 

nietrzeźwości 

• Mieszkańcy przyznali, że nigdy nie wykonywali 

swoich obowiązków w pracy w stanie nietrzeźwości. 

 
 

Spożywanie napojów 

alkoholowych przez kobiety w 

ciąży 

• 4% mieszkańców uważa, że picie alkoholu w ciąży 

nie ma wpływu na rozwój dziecka oraz 

zadeklarowało brak wiedzy w tym zakresie. 

• 11% badanych widziało kobiety w ciąży 

spożywające alkohol na terenie ich miejscowości. 

WNIOSKI 

Znaczny odsetek mieszkańców gminy Skarbimierz spożywa napoje wysokoprocentowe – 

abstynencje zadeklarowało tylko 27%. Problem alkoholowy w gminie nie jest alarmujący, gdyż 

większość osób pije okazjonalnie, jednak wymaga podjęcia działań profilaktycznych na 

poziomie uniwersalnym, bowiem 4% spożywa napoje wysokoprocentowe kilka razy w 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7519BADC-738A-4B16-AC18-1B0B81B2E336. Podpisany Strona 97



      

 

98 

 

tygodniu, a 1% - codziennie. Warto poszerzyć wiedzę mieszkańców również na temat 

konsekwencji spożywania napojów alkoholowych przez kobiety w ciąży, gdyż znaczna ich 

część wykazała się niewiedzą w tym zakresie. Duża część mieszkańców widziała również na 

terenie gminy kobiety spożywające alkohol. 

W związku z powyższym rekomenduje się podjęcie następujących działań: 

✓ Przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej negatywnych 

skutków zdrowotnych, społecznych i prawnych wynikających z 

nadużywania alkoholu, a także mechanizmów uzależnienia. W tym celu 

skuteczne mogą okazać się rozpowszechniane wśród mieszkańców ulotki, 

broszury lub rozmieszczone na terenie gminy plakaty i bilbordy. Aby 

dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, warto rozpocząć nadawanie 

spotów reklamowych bądź audycji na temat problemu uzależnienia od 

alkoholu. 

✓ Aby zwiększyć skuteczność prowadzonych działań profilaktycznych zaleca 

się inicjować  współpracę   pomiędzy   instytucjami   oraz   organizacjami   

działającymi w obszarze uzależnień, organizowanie szkoleń i kursów 

mających na celu podnoszenie kompetencji zatrudnionej kadry oraz 

zaangażowanie tych podmiotów w prowadzenie kampanii społecznych. 

✓ Kampania powinna uwzględniać również informację dla mieszkańców 

gminy, na temat możliwych form pomocy w przypadku uzależnienia od 

alkoholu (także jeśli chodzi o kogoś znajomego lub członka rodziny). 

✓ Aby zapobiegać rozwijaniu się uzależnienia u osób przekraczających 

dopuszczalną dla nieryzykownego picia dzienną dawkę alkoholu, zaleca się 

tworzenie kampanii mających na celu informowanie oraz edukowanie 

mieszkańców na temat konsekwencji spożywania dużych ilości alkoholu. 

✓ Przydatny dla mieszkańców może być Test Rozpoznawania Zaburzeń 

Związanych z Piciem Alkoholu, który umieszczony jest na stronie 

Państwowej Agencji Do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Dzięki niemu można sprawdzić stopień szkodliwości spożywania alkoholu 

przez daną osobę. 

Link do strony: http://www.parpa.pl/images/file/Autodiagnoza_1.pdf 

✓ Zaleca się również szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek w zakresie 
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rozpoznawania wzorów spożywania alkoholu przez pacjentów i 

podejmowania interwencji wobec osób pijących alkohol ryzykownie  i  

szkodliwie,  a  także  przeprowadzenie  szkoleń w zakresie doskonalenia 

zawodowego dla pracowników lecznictwa odwykowego. 

✓ Implikacje    prawne    zawarte    są    w    Ustawie    o    wychowaniu    w    

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 

r., gdzie art. 17 ust. 

1 mówi: Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają 

obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi 

uzasadnione podejrzenie, że stawił się on w pracy w stanie po spożyciu 

alkoholu albo spożył alkohol w trakcie pracy. Okoliczności stanowiące 

podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości. 

Ustawodawca określa również, kto przeprowadza kontrolę stanu 

trzeźwości, art. 17 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy: Na żądanie kierownika 

zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie 

pracownika, o którym mowa w ust. 1, badanie stanu trzeźwości pracownika 

przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku 

publicznego. Zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby 

zdrowia. Do badania stanu trzeźwości stosuje się przepisy, wydane na 

podstawie art.47 ust.2. 

✓ Podjęcie działań skierowanych zarówno do pracodawców, jak i 

pracowników, których celem     będzie      przedstawienie      konsekwencji      

prawnych      związanych    z podejmowaniem pracy w stanie 

nietrzeźwym oraz zagrożeń wynikających z takiej sytuacji. 

✓ Szkolenia dla kadry kierowniczej w zakresie adekwatnego reagowania i 

interwencji wobec pracowników. 

✓ Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat konsekwencji 

prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, w postaci ulotek, plakatów, 

a także filmów edukacyjnych, które będą przedstawiać historie ludzi, 

skazanych za jazdę pod wpływem alkoholu i skutki tego zachowania. 

✓ Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach (wśród starszych 

uczniów) na terenie gminy, poświęconych bezpieczeństwu na drogach, z 

uwzględnieniem właściwych zachowań i postaw wobec uczestnictwa w 
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ruchu drogowym pod wypływem napojów alkoholowych. 

✓ Przydatne dla mieszkańców może być rekomendowane przez Państwową 

Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Alkoholowe 

Liczydełko, które umożliwi mieszkańcom sprawdzenie czy stężenie 

alkoholu w ich krwi nie przekracza dopuszczalnej normy. Link - 

https://www.alkoholoweliczydelko.pl/ 

✓ Przy realizacji działań profilaktycznych pomocne mogą być materiały i 

filmy udostępnione na stronie internetowej Krajowej Rady Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego. Link do strony: http://www.krbrd.gov.pl/pl/nasze-

kampanie/ 

✓ Przeprowadzenie kampanii informującej o skutkach picia w ciąży, jak 

również zapoznanie  mieszkańców  z  tematyką  FASD  –  alkoholowego  

zespołu  płodowego  i uświadomienie kobietom w ciąży konieczności 

unikania nawet śladowych ilości alkoholu. 

✓ Przydatne mogą być plakaty lub ulotki, które będą zawierać informację na ten temat. 

✓ Działania edukacyjne na ten temat, powinny być prowadzone również w 

ramach opieki okołoporodowej. Skuteczne w tym zakresie może okazać się 

nawiązanie współpracy  z  oddziałami  położniczymi  i   zachęcenie   ich   do   

angażowania   się w kampanie społeczne i działania zapobiegawcze. 

 

PROBLEM NIKOTYNOWY 

 

 

Skala palenia papierosów 

przez dorosłych 

mieszkańców 

• 25% mieszkańców pali papierosy. 

• 16% sięga po wyroby nikotynowe codziennie, a 3% - kilka 

razy w tygodniu 

 

Próby rzucenia palenia 

przez mieszkańców 

• Spośród mieszkańców, którzy zadeklarowali palenie 

papierosów, większość próbowała zerwać 

z nałogiem. 

Wiedza na temat palenia 

papierosów 
• Większość mieszkańców ocenia palenie jako szkodliwe 

dla zdrowia. 
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WNIOSKI 

Problem palenia papierosów przez mieszkańców gminy nie jest powszechny, bowiem 

stosunkowo niski odsetek respondentów zadeklarował palenie. Warto zwrócić uwagę na to, że 

16% mieszkańców deklaruje, iż codziennie sięga po wyroby nikotynowe. Większość 

respondentów uważa, że palenie papierosów jest szkodliwe oraz próbowało skończyć z 

nałogiem. 

W związku z powyższym rekomenduje się podjęcie następujących działań: 

✓ Należy podjąć działania profilaktyczne wykorzystując przy tym strategię 

informacyjną, mającą na celu edukację mieszkańców z zakresu 

szkodliwości nikotyny na zdrowie palacza i osób w jego najbliższym 

otoczeniu. 

✓ informacje zachęcające do  rzucenia  palenia  oraz  sposoby  i  metody,  które  

mogą  w tym pomóc. 

 

PROBLEM NARKOTYKOWY 

 

Skala zażywania narkotyków • Respondenci nie zażywali nigdy 

żadnych substancji psychoaktywnych. 

 

 

 

 
Dostępność substancji psychoaktywnych 

dla mieszkańców 

• 10% respondentów uważa, że narkotyki i 

dopalacze na terenie ich miejscowości są 

łatwo dostępne. 

• Większa część badanych jednak nie wie, 

czy narkotyki (63%) lub dopalacze 

(67%)są dostępne w ich mieście. 

• 94% mieszkańców nie zna miejsc gdzie 

mogłaby zakupić narkotyki lub 

dopalacze. 
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WNIOSKI 

Problem narkotykowy w gminie nie jest znaczący, gdyż nikt nie sięgał po substancje 

psychoaktywne. Niepokojący jest odsetek respondentów uznających narkotyki i dopalacze jako 

łatwe do pozyskania. 

W związku z powyższym rekomenduje się podjęcie następujących działań: 

✓ Działania profilaktyczne odbywające się na poziomie uniwersalnym, 

dotyczące konsekwencji   zdrowotnych,   społecznych   i    prawnych   

zażywania   narkotyków   i dopalaczy. Działania powinny mieć szeroki 

zasięg, który będzie możliwy do zrealizowania za pomocą kampanii 

informacyjno-edukacyjnej przy użyciu ulotek, plakatów i artykułów 

umieszczanych w lokalnej prasie, mediach oraz miejscach publicznych. 

✓ Rozpowszechnienie ulotek na temat możliwych form pomocy w przypadku 

doświadczania problemów z nadużywaniem lub uzależnieniem od środków 

psychoaktywnych. Ulotki powinny być pozostawione w miejscach 

publicznych takich jak: kościół, szpitale, przychodnie itp. 

 

PROBLEM PRZEMOCY 

 

 

 

 

 

 

 
 

Skala przemocy 

• 23% zna kogoś w swoim otoczeniu, kto 

jest osoba doświadczającą przemocy w 

swoim domu. 

• 16% dorosłych mieszkańców 

zadeklarowało doznanie kiedykolwiek 

przemocy. Była to przemoc fizyczna lub 

psychiczna. 

• 3% mieszkańców przyznało się do 

zastosowania przemocy (w stosunku do 

rodzeństwa/rodziców lub partnera) 
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Stosunek do przemocy 

• 1% mieszkańców uważa, że istnieją 

okoliczności usprawiedliwiające 

stosowanie przemocy. 

• Zdaniem 3% respondentów stosowanie 

kar fizycznych w stosunku do dzieci jest 

dobrą metodą wychowawczą, a 29% 

zadeklarowało brak wiedzy na ten temat. 

 

WNIOSKI 

Problem przemocy w gminie jest alarmujący i wymaga podjęcia działań profilaktycznych, gdyż 

duża część mieszkańców zna kogoś w swoim otoczeniu, kto jest osoba doświadczającą 

przemocy lub sama takowej doznała. Warto zwrócić uwagę na to, że znaczna część badanych 

nie wie, czy stosowanie kar fizycznych w stosunku do dzieci jest dobrą  metodą wychowawczą. 

W związku z powyższym rekomenduje się podjęcie następujących działań: 

✓ Zwrócenie szczególnej uwagi na wsparcie kadry pracującej w 

instytucjach pomocowych, w zakresie rozwijania ich kompetencji i 

umiejętności pracy z rodzinami borykającymi się z problemem przemocy, 

czy też uzależnieniami. 

✓ Upowszechnienie informacji o miejscach w lokalnej społeczności, w 

których świadczona jest pomoc medyczna, psychologiczna, prawna, 

socjalna oraz zawodowa osobom dotkniętym przemocą, za pomocą ulotek, 

plakatów, broszur i stron internetowych. 

✓ Przeprowadzenie warsztatów z różnych form samoobrony dla ofiar 

przemocy, zaś dla sprawców, należy zorganizować warsztaty z zachowań 

asertywnych oraz z poprawnej komunikacji, w celu nauczenia ich kontroli 

nad własnym zachowaniem. 

✓ Zorganizowanie dla mieszkańców warsztatów, których  celem będzie 

zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, poprzez ukazanie 

sposobów komunikowania się z osobą stosującą przemoc, naukę 

asertywnych form radzenia sobie z osobą agresywną oraz poprzez wskazanie 

innych możliwości, które mogą pomóc ofiarom przemocy. Zaleca się 

również, aby podczas warsztatów mieszkańcy uczeni byli w jaki sposób 
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reagować, jeśli znają osobę doświadczającą przemocy. 

✓ Pracę podmiotów i organizacji biorących udział w procedurze Niebieskiej 

Karty może ułatwić plakat udostępniony na stronie www.niebieskalinia.pl. 

Ilustruje on schemat  przebiegu  całej  procedury  i  ma   za   zadanie  ułatwić  

szybką   orientację w kolejnych etapach jej realizacji. Plakat ten może służyć 

jako pomoc również osobom dotkniętym problemem przemocy. 

✓ Skutecznym rozwiązaniem może być również prowadzenie w placówkach 

leczenia uzależnień, wstępnej diagnozy zjawiska przemocy domowej u 

nowych pacjentów, bowiem badania pokazują, że w rodzinach z problemem 

uzależnienia od alkoholu, nierzadko dochodzi do przemocy. W załączniki 

nr 2 znajduje się kwestionariusz oceny ryzyka występowania przemocy 

wobec dorosłego i propozycja algorytmu postępowania w przypadku 

podejrzenia przemocy w rodzinie wobec osoby dorosłej, który można 

rozpowszechnić wśród pracowników ochrony zdrowia. 

✓ Nawiązanie   współpracy   z   przedstawicielami   służb   realizujących   

zadania   z zakresu przeciwdziałania przemocy i wymiaru 

sprawiedliwości, która ma na celu kierowanie osób stosujących przemoc w 

rodzinie lub środowisku lokalnym do uczestnictwa w oddziaływaniach 

zmierzających do zniwelowania problemu. Pomocne może być 

przeprowadzenie interdyscyplinarnych spotkań, konferencji lub szkoleń, na 

których obecni będą przedstawiciele wszystkich służb. 

✓ Ważne w zapobieganiu problemom przemocy jest również podnoszenie 

kompetencji służb i przedstawicieli instytucji realizujących działania 

zapobiegawcze tego typu problemom. 

✓ Warto tworzyć, wspierać i finansować miejsca pomocy dorosłym i 

dzieciom oferujących kompleksową pomoc: psychologiczną, terapeutyczną, 

socjoterapeutyczną, socjalną w przypadku doświadczenia przemocy w 

rodzinie (np. punkty konsultacyjne). Informacje o tych miejscach powinny 

być rozpowszechnione na stronach Internetowych i w miejscach 

publicznych. 

Zaleca się zwiększenie świadomości rodziców na temat negatywnych 

konsekwencji stosowania agresji w procesie wychowania, przy 

jednoczesnej edukacji w zakresie innych skutecznych i bezpiecznych dla 
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rozwoju dziecka metod wychowawczych, poprzez warsztaty i zajęcia 

organizowane dla rodziców oraz przy wykorzystaniu strategii    

informacyjnej,    zarówno    w    środkach    masowego    przekazu,    jak      i 

w społeczności lokalnej. 

✓ Rekomenduje się również prowadzenie lokalnych kampanii społecznych, 

które będą obalać mity i stereotypy na temat przemocy w rodzinie, a także 

będą opisywać mechanizmy przemocy w rodzinie i uświadamiać ich 

społeczną szkodliwość. 

 

PROFILAKTYKA 

Znaczna część mieszkańców ma trudności w ocenie stopnia zaangażowania władz 

lokalnych, związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych mieszkańców lub ocenia 

je niedostatecznie. 7% mieszkańców stwierdziło, że nie zna danych kontaktowych do instytucji 

pomocowych i nie wie gdzie szukać pomocy w razie problemów. 

✓ W działalności zapobiegawczej problemom społecznym, warto wykorzystać 

współczesne media tj. telewizja i Internet, za pomocą których można dotrzeć 

do jak najszerszej liczby osób, zwłaszcza, iż większość mieszkańców 

pozyskuje wiedzę z tych właśnie źródeł. 

✓ Zaleca się zwiększenie zasięgu i częstotliwości prowadzonych działań 

profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania problemom społecznym, a 

także informowanie mieszkańców o podejmowanych działaniach. 
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Uczniowie szkół 

 

PROBLEM ALKOHOLOWY 

 

Skala spożywania alkoholu 

przez dzieci i młodzież 

• 26% młodych mieszkańców uważa, że ich rówieśnicy 

piją alkohol. 

• 25% uczniów spożywało alkohol. 

Wiek inicjacji alkoholowej • 53% uczniów sięgnęło po alkohol po raz pierwszy w 

wieku 14-16 lat , a 31% mając 11-13 lat. 

Rodzaj spożywanego 

alkoholu 

• Większość młodych ludzi sięgnęło po szampana, ale 

znaczny odsetek badanych pił również piwo. 

Okoliczności spożycia 

alkoholu po raz pierwszy 

• Większość młodych ludzi spożywała alkohol w czasie 

uroczystości rodzinnej, 35% sięgnęła po napoje 

wysokoprocentowe ze znajomymi na podwórku. 

• Znaczna część młodych mieszkańców gminy została 

poczęstowana alkoholem. 

Możliwości zdobycia 

alkoholu przez osoby 

niepełnoletnie w gminie 

• 20% wszystkich respondentów oceniła możliwość 

zdobycia alkoholu jako łatwe. 

 

WNIOSKI 

Problem alkoholowy wśród młodych mieszkańców gminy nie jest znaczący, gdyż spożycie 

alkoholu zadeklarowała 1/4 respondentów, a większość z nich sięgnęła po napoje 

wysokoprocentowe podczas uroczystości rodzinnej, została nim poczęstowana, a znaczny 

odsetek respondentów przyznaje, że ich rodzice wiedzą o spożyciu przez nich alkoholu. 

Wszystko to wskazuje na fakt, iż uczniowie próbowali alkohol za zgodą członka rodziny 

podczas jakiejś rodzinnej imprezy. Pomimo tego należy podjąć działania profilaktyczne, 

zapobiegające dalszemu rozwojowi problemu. 
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W związku z powyższym rekomenduje się podjęcie następujących działań: 

✓ Działania o  możliwie  najszerszym  spektrum,  docierającym  do  wszystkich  

dzieci  i młodzieży w gminie, w celu obniżenia liczby uczniów inicjujących 

we wczesnych latach picie alkoholu. Skuteczne mogą okazać się np. 

profilaktyczne godziny wychowawcze, w czasie których opiekunowie będą 

podejmować działania profilaktyczne: realizacja rekomendowanych 

programów, wykorzystanie źródeł multimedialnych, spotkania z ekspertami 

np. osobami pracującymi z uzależnionymi. 

✓ Zastosowanie w działaniach profilaktycznych skierowanych do dzieci i 

młodzieży strategii   informacyjnej,   w   celu   poszerzenia   wiedzy      na   

temat    przyczyn    i konsekwencji picia alkoholu oraz umożliwienia młodym 

ludziom, podejmowania racjonalnych wyborów, popartych znajomością 

zagadnień związanych z używaniem napojów wysokoprocentowych. By 

działania z zakresu strategii informacyjnej, przynosiły oczekiwane rezultaty, 

powinny być realizowane przez kompetentne osoby, które  cechuje   

wiarygodność,   umiejętność   wybudzania   zaufania   wśród   dzieci   i 

młodzieży i budowania z nimi pozytywnej relacji. Przekazywane informacje, 

muszą być rzetelne oraz dostosowane do etapu rozwojowego uczniów. 

✓ Przydatne mogą okazać się ulotki i plakaty rozpowszechniane wśród dzieci 

młodzieży. 

✓ Rozpowszechnianie wśród uczniów informacji na temat form pomocy w 

przypadku posiadania w rodzinie osoby uzależnionej. Ważną rolę w diagnozie 

dzieci dotkniętych tym problem, odgrywają nauczyciele, wychowawcy i 

opiekunowie w placówkach, którzy poprzez obserwację i dyskretne wywiady 

powinny zwracać uwagę na symptomy świadczące o tym, że dziecko cierpi z 

powodu uzależnionego członka rodziny. Pomocne mogą okazać się również 

warsztaty psychologiczne (np. podczas godzin wychowawczych) polegające 

na pracy nad samooceną, budowaniem zaufania, ćwiczeniem różnego rodzaju 

umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w grupie, gry i zabawy 

pomagające w budowaniu więzi z innymi ludźmi, uczące norm z innymi 

ludźmi, dające szanse na budowanie pozytywnego wizerunku własnego, a 
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także wycieczki, które będą pomagać budować relacje interpersonalne i 

pokazywać weselszy, otwarty świat. 

✓ Przeprowadzenie szkoleń dla rodziców, podczas których przekazana im 

będzie wiedza, na temat problemu picia napojów wysokoprocentowych, 

skutków wczesnej inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz możliwości jej 

zapobiegania. Rodzice powinni zostać również przeszkoleni, w zakresie 

reagowania, w przypadku spożywania alkoholu przez dziecko. Warto 

skorzystać z darmowego przewodnika Jak rozmawiać  z dzieckiem o alkoholu? 

Dostępnego na stronie trzymajpion.pl. Istotne jest dotarcie do jak największej 

liczby rodziców. 

✓ Wykorzystywanie   strategii   alternatyw   –   angażowanie   dzieci   i   

młodzieży    w atrakcyjne, bezpieczne aktywności (np. sportowe, artystyczne, 

plastyczne), które dopasowane będą do możliwości i potrzeb odbiorców. 

✓ Podnoszenie kompetencji nauczycieli, pedagogów szkolnych, oraz osób 

pracujących w świetlicach celem zwiększenia efektywności działań. 

✓ Prowadzenie zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży mających na celu 

budowanie więzi pomiędzy uczniami oraz poczucie bezpieczeństwa i zaufania, 

gdyż to stanowi między innymi czynnik chroniący podejmowania zachowań 

ryzykownych przez dzieci i młodzież. 

✓ Inwestowanie w sprzęt i niezbędne materiały potrzebne do podwyższenia 

jakości działań. 

✓ Podjęcie działań, mających na celu zapobieganie wczesnej inicjacji 

alkoholowej przez dzieci i młodzież. Przydatne w tym przypadku, będzie 

zastosowanie w działaniach profilaktycznych strategii edukacyjnej, która ma 

na celu rozwijanie ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych. 

Zaleca się realizowanie ćwiczeń, gier psychoedukacyjnych, czy warsztatów, 

które będą rozwijały asertywność, uczyły nawiązywania relacji z innymi 

ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów lub podnoszenia 

poczucia własnej wartości. 

✓ Podjęcie działań profilaktycznych na poziomie uniwersalnym 

wśród dzieci i młodzieży, w związku z tym zaleca się przeprowadzenie 

programu rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych (PARPA) – „UNPLUGGED”. Celem głównym 
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programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, 

tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku 12-14 lat.  

PROBLEM NIKOTYNOWY 

 

 
Skala palenia 

papierosów przez dzieci 

i młodzież 

• 39% młodych mieszkańców uważa, że ich rówieśnicy palą 

papierosy. 

• 85% nigdy nie paliło papierosów. 

• 9% respondentów paliło papierosy (próbowało kilka razy). 

• W ciągu ostatnich 30 dni 26% uczniów sięgnęło po 

papierosy 1-2razy. 

  

WNIOSKI 

Palenie papierosów przez młodych mieszkańców gminy nie jest powszechne, bowiem tylko 

14% sięgnęło po wyroby nikotynowe, a spośród tych osób większość próbowała kilka razy. 

Działania profilaktyczne powinny odbywać się na poziomie uniwersalnym. 

W związku z powyższym rekomenduje się podjęcie następujących działań: 

✓ Prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu strategii informacyjnej, 

poprzez przekazywanie  wiedzy   na   temat   szkodliwości   palenia   

papierosów.   Pomocne  w realizacji tej strategii, może być zaproszenie 

wykwalifikowanej osoby (np. lekarza), który w profesjonalny sposób 

przekaże uczniom odpowiedni zasób wiedzy, na temat skutków 

podejmowania takiego zachowania. 

✓ Aby zapobiegać sięganiu przez młodzież po papierosy, zaleca się również 

propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia, poprzez 

przedstawianie korzyści za tym idących oraz możliwości tego osiągnięcia, a 

także poprzez rozpowszechnianie na ten temat atrakcyjnych ulotek, 

plakatów oraz zapewnianie uczniom możliwości uczestnictwa w zajęciach 

sportowych (warto dopilnować, aby uczestnictwo w zajęciach sportowych 

wiązało się również z nauką dzieci i młodzieży zasad Fair Play, 

współdziałania w grupie oraz zdrowego współzawodnictwa). 

✓ Przedstawienie dzieciom i młodzieży gry edukacyjnej „Nie, bo tak”, której 
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celem jest podnoszenie świadomości na temat szkodliwości alkoholu, oraz 

opóźnienie inicjacji, rezygnacji lub ograniczenia korzystania z alkoholu 

przez nieletnich. Aplikacja jest do pobrania w Sklepie Play, pod hasłem: 

@niebotakgame. 

✓ Ograniczanie dostępności papierosów dla dzieci i młodzieży poprzez 

szkolenia dla sprzedawców wyrobów nikotynowych z zakresu 

przestrzegania zakazu sprzedaży papierosów osobom nieletnim oraz 

konsekwencji moralnych i prawnych za tym idących. 

Przydatne  w  zapobieganiu  podejmowania  zachowań   ryzykownych  przez  

dzieci    i młodzież, może być realizacja programu rekomendowanego 

przez Państwową Agencję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

(PARPA) – Spójrz inaczej. Celem tego programu jest rozwijanie 

umiejętności psychospołecznych uczniów, tworzenie warunków do 

rozwoju umysłu, empatii i zdolności przyjmowania perspektywy drugiego 

oraz zachęcanie do zdrowego stylu życia poprzez zwiększanie wiedzy o 

własnym ciele, negatywnych wpływach społecznych oraz decyzjach 

prozdrowotnych. Szczegółowe informacje na ten temat w załączniku nr 4. 

Realizację programu mogą Państwo zlecić Ośrodkowi Psychoprofilaktyki 

Nowa Perspektywa. Wszelkie  informacje  w  tym  zakresie  uzyskają  

Państwo  dzwoniąc  pod  nr  tel.  534 303 240 lub 12 422 82 30 

 

PROBLEM NARKOTYKOWY 

 

Skala zażywania narkotyków 

lub dopalaczy przez dzieci i 

młodzież 

• Nikt z uczniów nie przyznał się do zażywania 

narkotyków, dopalaczy lub innych środków 

psychoaktywnych 

 
Dostępność środków 

psychoaktywnych dla młodzieży 

• 6% ocenia możliwość zdobycia narkotyków jako 

łatwe. W przypadku dopalaczy jest to 5%. 

• 89% nie zna miejsca w swojej miejscowości, gdzie 

może kupić narkotyki lub dopalacze. 
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Wiedza uczniów na temat 

uzależnień 

• Większość uczniów uważa zażywanie narkotyków 

lub dopalaczy za bardzo szkodliwe. 

• Dla większości młodych ludzi uzależnienia od 

środków psychoaktywnych wiążą się z 

zaburzeniami zdrowia fizycznego i psychicznego. 

• Wiedzę dotyczącą narkotyków i dopalaczy młodzi 

ludzie czerpią przede wszystkim z telewizji i 

Internetu. 

 

WNIOSKI 

Problem zażywania substancji psychoaktywnych przez młodych mieszkańców gminy nie jest 

alarmujący. Duża część uczniów nie czerpie informacji dotyczących narkotyków i dopalaczy, 

co domaga się zastosowania szerokich działań profilaktycznych na poziomie uniwersalnym. 

W związku z powyższym rekomenduje się podjęcie następujących działań: 

✓ Prowadzenie działań profilaktycznych w szkole, mających na celu 

przekazywanie wiedzy na temat konsekwencji społecznych, zdrowotnych i 

prawnych zażywania narkotyków. Pomóc w tym, mogą ulotki, broszury czy 

plakaty, zawierające informacje na ten temat, a także zaproszenie osób, które 

mają za sobą negatywne doświadczenia związane z uzależnieniem od 

narkotyków i przekażą dostosowane do wieku i poziomu rozwoju uczniów - 

informację na ten temat. 

✓ Przeprowadzenie   szkoleń/warsztatów    dla    rodziców,    na    temat    

reagowania w przypadku zażywania przez dzieci środków 

psychoaktywnych, rozpoznawania czy dziecko zażywa takie substancje, do 

kogo należy się zgłosić w przypadku doświadczenia tego problemu oraz jak 

rozmawiać z dzieckiem w przypadku podejmowania przez niego zachowań 

ryzykownych. 

✓ Podjęcie obserwacji, w celu identyfikacji uczniów zażywających środki 

psychoaktywne. W tym celu pomocne będzie poszerzenie wiedzy 

pracowników szkoły, na temat wykrywania objawów stosowania substancji 

odurzających. Przydatny w tym zakresie może być materiał udostępniony na 

stronie Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, która 
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zawiera przykłady objawów mogących wskazywać  na  używanie  przez  

dzieci  i  młodzież  narkotyków.  Link  do  strony: 

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=490267. 

✓ W celu zapobiegania rozwijaniu się uzależnienia, wśród uczniów 

zażywających narkotyki, zaleca się stosowanie działań profilaktycznych z 

zakresu strategii alternatyw, poprzez stworzenie okazji do zaprzestania 

podejmowania zachowania ryzykownego, dzięki atrakcyjnym propozycjom 

zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Zaleca się również 

współpracę z rodzicami tych uczniów    i stały kontakt pedagoga szkolnego 

z dziećmi i młodzieżą zażywającą substancje psychoaktywne. 

✓ Przeprowadzenie działań mających na celu informowanie dzieci i 

młodzieży na temat instytucji, gdzie mogą szukać  pomocy.  Ulotki,  plakaty 

powinny być  umieszczone  w widocznych miejscach zarówno w szkołach, 

jak i innych instytucjach publicznych, a także powinny zawierać dane 

kontaktowe do instytucji pomocowych. 

✓ Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa prowadzi warsztaty 

profilaktyczne pt. Narkotyki, które dotyczą szkodliwości używek takich 

jak narkotyki czy dopalacze. Warsztat ukazuje dzieciom i młodzieży 

zagrożenia jakim są substancje tego   typu.   Dzięki   interaktywnej   pracy   

z   psychologiem   obalane   są   mity,      a  przedstawiane  fakty  dotyczące  

przedmiotowych  substancji.  Podczas  interakcji   z prowadzącym, młodzież 

ćwiczy takie umiejętności jak: zdolność twórczego myślenia, zdolność 

asertywnej odmowy, czy zdolność przewidywania konsekwencji własnych 

zachowań. Warsztat dostosowany jest do wieku uczniów. Wszelkie 

informacje w tym zakresie uzyskają Państwo dzwoniąc pod nr tel. 534 303 

240 lub   12 422 82 30. 
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PROBLEM PRZEMOCY 

 

 

 

 

 

 
Skala przemocy rówieśniczej 

• 38% młodych mieszkańców zadeklarowało 

doznanie kiedykolwiek przemocy. 

• Spośród tych osób większość doświadczyła 

przemocy ze strony kolegów ze szkoły. 

• Aż 57% wszystkich respondentów przyznało, że w 

ich szkole występuje problem przemocy miedzy 

uczniami. 

 
Skala przemocy domowej 

• 6% respondentów zna kogoś w swoim otoczeniu, 

kto jest ofiarą przemocy w swym domu. 

• 20% uczniów stosowało przemoc wobec 

rówieśników. 

 
Cyberprzemoc 

• 22% przyznaje, iż doświadczyło cyberprzemocy, 

natomiast 8% zadeklarowało jej stosowanie. 

 

WNIOSKI 

Problem przemocy w gminie jest znaczący bowiem więcej niż 1/3 uczniów przyznaje, że jej 

doświadczyła. Szczególnie dostrzegalnym rodzajem przemocy jest przemoc rówieśnicza. 

Większość uczniów doznało jej ze strony kolegów ze szkoły i aż ponad połowa uważa, że w 

ich szkole występuje przemoc. Warto również pochylić się nad zjawiskiem cyberprzemocy i 

poszerzyć wiedze uczniów zarówno na temat istoty tego problemu, jak i konsekwencji jej 

stosowania dla ofiary i sprawcy. 

W związku z powyższym rekomenduje się podjęcie następujących działań: 

✓ Przeprowadzenie zajęć, mających na celu poszerzenie wiedzy z zakresu 

problematyki przemocy. Zakres kierowanej do uczniów informacji, oprócz 

konsekwencji stosowania przemocy, powinien zawierać również treści na 

temat szerokiego spektrum  rodzajów  przemocy.  Zaleca  się  stosowanie  

różnych  technik  i metod, które będą w atrakcyjny i aktywny sposób 

przekazywały informację. Skuteczne w tym przypadku mogą być metody takie 

jak: psychodrama (odgrywanie scenek na temat zachowań przemocowych, 
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które pomogą wczuć się w doświadczenia osób będących ofiarą agresji); 

"burza mózgów" (stworzenie listy wszystkich zachowań będących aktem 

przemocy); praca w grupach (znalezienie wspólnych pomysłów rozwiązań 

problemu przemocy). 

✓ Na stronie: http://brpd.gov.pl/aktualnosci/powiedzmy-stop-szkolnej-agresji 

znajdują materiały w postaci spotu TV, spotu radiowego oraz plakatu, które 

pochodzą z najnowszej kampanii społecznej Rzecznika Praw dziecka 

„Powiedzmy STOP szkolnej agresji”, które można kopiować i 

rozpowszechniać. Warto wykorzystać je podczas przeprowadzanych zajęć 

w szkole na temat przemocy rówieśniczej. 

✓ Przekazanie uczniom wiedzy, na temat możliwych form pomocy w 

przypadku doświadczania   przez   nich   przemocy   zarówno   w   szkole   

jak   i   w   domu,       a także w jaki sposób mogą reagować, jeśli będą 

świadkiem agresji. 

✓ Wprowadzenie na terenie szkoły, jasnych zasad zachowania  

i konsekwencji ich nieprzestrzegania, a także rozpowszechnianie tych reguł 

przez nauczycieli, pracowników    szkoły,     poprzez     informowanie  

i     umieszczenie     plakatów  w niektórych miejscach budynku szkoły. 

✓ Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w klasach takich jak: 

doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze stresem, wzmacnianie poczucia 

własnej wartości, rozwijanie umiejętności asertywnego zachowania się. 

✓ Skuteczne mogą okazać się również spotkania z policją mające na celu 

uświadomienie dzieci i młodzieży o tym, jakie zachowania są aktem 

przemocy i jakie niosą za sobą konsekwencje (ważne, aby funkcjonariusze 

byli przeszkoleni w zakresie prowadzenia zajęć profilaktycznych). 

✓ Zajęcia i warsztaty integracyjne w klasach. Mają one na celu wzmacnianie 

więzi pomiędzy rówieśnikami i wpływanie na pozytywny klimat szkoły, 

który jest ważnym czynnikiem chroniącym przed podejmowaniem 

zachowań ryzykownych. 

✓ Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, które będą rozwijały u nich 

kompetencje kierowania klasą oraz umiejętności właściwego reagowania na 

niekorzystne zachowania uczniów, wzmacniania pożądanych zachowań  

i formułowania oczekiwań wobec uczniów. 
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✓ Warto przeprowadzić z uczniami warsztaty, podczas których poszerzą oni 

wiedzę na temat zjawiska cyberprzemocy i rozległych negatywnych 

konsekwencji jej stosowania.  Zaleca się także,  uświadomienie uczniom  

gdzie mogą uzyskać pomoc  w przypadku bycia ofiarą lub świadkiem tego 

typu przemocy. 

✓ Zapoznanie z poradnikiem udostępnionym przez Ośrodek Rozwoju  

i Edukacji - Jak reagować na cyberprzemoc . Poradnik dostępny jest pod 

adresem www.ore.edu.pl w zakładce „kształcenie i wychowanie –> 

wychowanie i profilaktyka -> bezpieczeństwo w sieci”. Zawarte w nim 

informacje mogą być pomocne w realizacji dla uczniów zajęć związanych z 

tą tematyką i przy organizowaniu innych działań zapobiegawczych. 

PROFILAKTYKA 

Aż 35% respondentów nie brało udziału w zajęciach profilaktycznych, a 15% uważa, że nie 

wniosły one nic nowego i były nieciekawe. 

✓ Rekomenduje się organizowanie i finansowanie dla przedstawicieli 

placówek pracujących z dziećmi i młodzieżą szkoleń obejmujących 

zagadnienia dotyczące skutecznych strategii profilaktycznych oraz 

podnoszące ich kompetencje w zakresie realizacji warsztatów i zajęć 

profilaktycznych (w tym programów rekomendowanych). 

✓ Zaleca się również częstsze realizowanie działań profilaktycznych w szkole. 
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Analiza SWOT 

Analiza SWOT to jedna z najbardziej popularnych i rozpowszechnionych metod 

analitycznych. Jej nazwa wywodzi się od pierwszych liter angielskich słów: Strengths- Mocne 

(silne) strony; Weakneeses- Słabe strony; Opportunities- Szanse; Threats- Zagrożenia. Analiza 

SWOT przeważnie wykorzystywana jest do oceny wewnętrznych i zewnętrznych 

uwarunkowań rozwojowych. Diagnoza i ocena szans oraz zagrożeń, wynikających z otoczenia, 

oraz potencjału wewnętrznego stanowi zbiór informacji na podstawie, których możliwe jest 

wytyczanie celów strategicznych. 

Analiza SWOT została oparta na informacjach zawartych w kompleksowej diagnozie 

sytuacji społecznej w Gminie. Stanowi ona podstawę do identyfikacji i określenia kierunków 

działań. Analizę SWOT dla Gminy Skarbimierz przedstawia tabela. 

Tabela 5 Analiza SWOT. 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

+ dobre rozpoznanie przez władze  

i instytucje lokalne istniejących 

problemów społecznych w gminie, 

+ dodatni przyrost naturalny 

+ współpraca instytucji oświatowych, 

kulturalnych oraz stowarzyszeń  

z instytucjami samorządu gminnego, 

+ regularna organizacja wydarzeń 

kulturalnych i sportowych, 

+ dobre połączenie komunikacyjne, 

+ promowanie zdrowego stylu życia wśród 

dzieci i młodzieży, 

+ realizowanie w szkołach podstawowych 

rekomendowanych programów 

profilaktyczno- wychowawczych, 

− brak świetlic środowiskowych, 

− utrzymująca się stopa bezrobocia, 

− spadek liczny ludności, 

− ograniczony dostęp do specjalistycznej 

opieki medycznej w gminie, 

− zbyt niskie wynagrodzenie 

pracowników, 

− niska stopa życiowa części 

mieszkańców, 

− brak dostępu do zajęć edukacyjno-

korekcyjnych dla sprawców przemocy, 

− brak placówek leczenia odwykowego 

oraz grup samopomocowych na terenie 

gminy, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7519BADC-738A-4B16-AC18-1B0B81B2E336. Podpisany Strona 116



      

 

117 

 

+ aktywna działalność Biblioteki 

Publicznej, 

+ wykwalifikowana kadra ośrodka 

pomocy społecznej i profesjonalne 

przygotowanie do pracy z osobami 

wymagającymi wsparcia,  

+ opieka nad osobami starszymi i 

niepełnosprawnymi, 

+ wykwalifikowani członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz GKRPA, 

+ opieka przedszkolna, 

+ stale modernizowana baza oświatowa, 

+ stale modernizowana baza rekreacyjno-

sportowa, 

+ zapewnienie posiłków dzieciom z terenu 

Gminy, 

+ system stypendialny dla uczniów, 

+ efektywna praca asystenta rodziny, 

+ niewielkie zagrożenie przestępczością, 

 

− brak skutecznej promocji gminy i jej 

walorów (przyrodniczych, 

turystycznych, krajobrazowych), 

− brak specjalistów do prowadzenia terapii 

grupowej i indywidualnej rodzin,  

w których występuje zjawisko przemocy 

w rodzinie. 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

+ wzrost świadomości społecznej 

dotyczącej problemów zdrowotnych  

i zagrożeń społecznych, 

+ możliwość korzystania z programów  

z zakresu pomocy społecznej 

współfinansowanych ze środków 

rządowych i unijnych, 

+ wzrost znaczenia organizacji 

pozarządowych w sektorze pomocy 

społecznej, 

+ realizacja przez GOPS programów  

z zakresu aktywizacji społeczno- 

zawodowej, 

+ wzrost przedsiębiorczości mieszkańców,  

+ rozwój współpracy pracowników 

pomocy społecznej z instytucjami 

sektora publicznego, organizacjami 

społecznymi oraz lokalną wspólnotą, 

+ niska popularność wyrobów 

nikotynowych, alkoholu oraz gier 

hazardowych wśród dorosłych 

mieszkańców, 

+ niska popularność wyrobów 

nikotynowych, substancji 

psychoaktywnych wśród dzieci  

i młodzieży, 

+ walory turystyczne i krajobrazowe 

gminy, 

− wzrost liczby rodzin będących 

beneficjentami pomocy społecznej, 

− zjawisko długotrwałego bezrobocia, 

− negatywne tendencje demograficzne- 

starzenie się społeczeństwa, 

− wykluczenie społeczne osób starszych  

i niepełnosprawnych, 

− rosnące zapotrzebowanie na usługi 

społeczne wynikające ze starzenia się 

społeczeństwa i wzrostu liczby osób 

niepełnosprawnych i wymagających 

opieki, 

− zagrożenia funkcjonowania rodziny  

w związku z problemem uzależnień, 

bezrobocia, długotrwałego ubóstwa  

i przemocy, 

− niekorzystne wzorce zachowań (agresja, 

przemoc, uzależnienia) płynące  

z nowoczesnych mediów, 

− wzrost dostępności substancji 

psychoaktywnych dla dzieci  

i młodzieży oraz pojawianie się nowych 

rodzajów uzależnień, 

− występowanie zjawiska wyuczonej 

bezradności i uzależnienia od pomocy 

społecznej, 
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− ograniczenia prawne oraz brak 

stabilności przepisów, trudności w ich 

interpretacji, 

− zjawisko przemocy w rodzinie, 

− zjawisko przemocy rówieśniczej  

w szkołach, 

− nieumiejętność zagospodarowania czasu 

wolnego przez dzieci i młodzież 

szkolną, 

− uzależnienie od komputera i nowych 

technologii (zwłaszcza wśród dzieci  

i młodzieży), 

− zjawisko cyberprzemocy, 

− rosnący wraz z wiekiem odsetek 

uczniów mających za sobą inicjację 

alkoholową, 

− skutki społeczne i gospodarcze pandemii 

Covid-19. 
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STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  

W GMINIE SKARBIMIERZ NA LATA 2021-2027 

Misja i prognoza zmian w zakresie objętym Strategią 

Celem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skarbimierz 

jest wyznaczenie priorytetowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania określonych 

problemów społecznych oraz poprawa sytuacji mieszkańców. Punktem wyjścia dla 

opracowania strategii jest diagnoza stanu faktycznego, analiza danych wynikających ze 

specyfiki gminy. Zebrany materiał źródłowy oraz wyniki badań przeprowadzonych wśród 

mieszkańców Gminy Skarbimierz pozwoliły wskazać grupę najważniejszych problemów 

społecznych w gminie. Realizacja zadań zawartych w strategii planowana jest na lata 2021– 

2027, co powinno zapewnić możliwość długofalowych działań. 

 W Strategii wyróżniono: 

➢ misję gminy- stanowi cel nadrzędny przy planowaniu działań rozwojowych w gminie; 

➢ cele strategiczne- wskazują najważniejsze obszary, których wsparcie jest niezbędne  

dla rozwiązywania problemów społecznych w gminie; 

➢ cele operacyjne- są celami szczegółowymi dla celów strategicznych, zawierają 

propozycje kierunków działań niezbędnych do osiągnięcia poszczególnych  

celów operacyjnych. 

Misja Gminy Skarbimierz na lata 2021-2027 brzmi: 

 

  

Dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców  

Gminy Skarbimierz, poprzez stwarzanie im możliwości  

rozwoju osobistego, wzmacnianie potencjału rodzin, 

przeciwdziałanie marginalizacji  

i wykluczeniu społecznemu  

oraz pobudzanie lokalnej aktywności. 
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Na podstawie dostępnych danych sformułowano prognozę rozwoju sytuacji społecznej  

w Gminie Skarbimierz. W układzie celów strategicznych przedstawia się ona następująco: 

1. Efektywny system wsparcia i opieki nad rodziną i dzieckiem 

Prognozuje się:  

✓ stałe potrzeby rodzin dysfunkcyjnych w zakresie usług socjalnych i opiekuńczych 

świadczonych przez instytucje pomocy społecznej; 

✓ utrzymanie odpowiedniego poziomu życia mieszkańców, umożliwiającego 

zaspokajanie najpilniejszych potrzeb, w tym potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży; 

✓ potrzebę wsparcia rodzin przez asystenta rodziny; 

✓ występowanie zjawiska przemocy w rodzinie i potrzebę jego minimalizacji; 

✓ potrzebę specjalistycznej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie; 

✓ potrzebę podnoszenia świadomości społecznej w zakresie występowania zjawiska 

przemocy i sposobów jego przeciwdziałania; 

✓ stałe zapotrzebowanie na usługi edukacyjne dotyczące problemu przemocy  

oraz przeciwdziałania uzależnieniom; 

✓ zapewnienie dostępności dla rodzin niewydolnych opiekuńczo – wychowawczo do 

wsparcia grupowego w zakresie kompetencji społecznych niezbędnych do 

prawidłowego wypełniania roli rodzica; 

✓ wzrost świadomości rodziców na temat złych konsekwencji stosowania kar cielesnych 

wobec dzieci; 

✓ brak integracji społecznej rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu 

ubóstwa, bezradności opiekuńczo-wychowawczej, bezrobocia, uzależnień i przemocy; 

✓ potrzebę zapewnienia dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków życia i rozwoju; 

✓ popularyzację rodzin wspierających;  

✓ wzmacnianie ról i kompetencji wszystkich członków rodziny. 
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2. Zapewnienie systemu pomocy, wsparcia i aktywizacji  seniorom,  

osobom niepełnosprawnym oraz dotkniętym długotrwałą chorobą 

Prognozuje się:  

✓ zwiększanie się potrzeb w zakresie usług socjalnych i opiekuńczych w stosunku  

do osób starszych, niepełnosprawnych oraz dotkniętych długotrwałą chorobą; 

✓ zagrożenie izolacją społeczną i samotnością osób starszych, niepełnosprawnych  

oraz dotkniętych długotrwałą chorobą; 

✓ stały wzrost na przestrzeni lat udziału osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie 

ludności; 

✓ poprawę jakości życia i włączenie społeczne osób z niepełnosprawnością, dotkniętych 

długotrwałą chorobą oraz seniorów; 

✓ zwiększenie zasobów lokalowych dostosowanych do potrzeb mieszkańców 

zapewnienie warunków służących możliwie pełnej integracji osób niepełnosprawnych 

oraz zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych; 

✓ utrzymywanie się trudności w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych i seniorów  

ze względu na występowanie barier osobistych, społecznych i funkcjonalnych; 

✓ poprawę stanu zdrowia i sprawności fizycznej, w tym szczególnie osób starszych; 

✓ zwiększenie dostępu do usług specjalistycznych i opiekuńczych w środowisku 

zamieszkania oraz w formach instytucjonalnych – domu pomocy społecznej, ośrodkach 

wsparcia w stosunku do osób starszych, niepełnosprawnych oraz dotkniętych 

długotrwałą chorobą; 

✓ promowanie pomocy sąsiedzkiej i idei wolontariatu; 

✓ promowanie funkcjonowania rodzin wielopokoleniowych. 
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3. Zapobieganie problemom społecznym, takim jak: ubóstwo, uzależnienia i bezrobocie 

oraz ich negatywnym następstwom 

Prognozuje się:  

✓ utrzymywanie się potrzeby niesienia pomocy osobom długotrwale pozostającym  

bez pracy oraz osobom z wyuczoną bezradnością; 

✓ zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego najuboższych mieszkańców Gminy, 

✓ wzmocnienie kompetencji i potencjału osób, które ubiegają się o zatrudnienie, 

✓ utrzymywanie się potrzeby udzielania pomocy i wsparcia osobom i rodzinom 

znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, zagrożonych wykluczeniem 

społecznym,  

✓ wzrost potrzeby zapewnienia pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich 

rodzin,  

✓ konieczność podniesienia poziomu profilaktyki w zakresie rozwiązywania problemów 

przemocy oraz przeciwdziałania uzależnieniom. 

4. Rozwój aktywności społecznej mieszkańców gminy oraz wspieranie rozwoju lokalnych 

inicjatyw 

Prognozuje się:  

✓ wzrost aktywności i integracji społecznej mieszkańców gminy; 

✓ rozwój aktywnych form integracji społecznej mieszkańców; 

✓ poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców o charakterze 

kulturalnym; 

✓ poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców Gminy o charakterze 

sportowo-rekreacyjnym; 

✓ zwiększenie dostępności oraz jakości usług publicznych 

✓ utrzymywanie się potrzeby tworzenia warunków służących rozwojowi osobistemu oraz 

pobudzania pasji i zainteresowań aktywnego udziału w kulturze. 
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Przedstawione powyżej prognozy pozwalają zdefiniować system działań, a zatem strategię, 

która powinna być zrealizowana, aby ograniczyć skutki zagrożeń społecznych w środowisku 

lokalnym gminy.  

Wprowadzanie zmian społecznych na terenie Gminy Skarbimierz poprzez realizację celów 

i zadań strategicznych, zaowocuje ograniczeniem skutków rozpoznanych problemów 

społecznych, intensyfikacją rozwoju społecznego w gminie oraz poprawą jakości życia 

mieszkańców. Prognozuje się, że realizowane działania zaktywizują i zachęcą mieszkańców do 

udziału w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych. 

Osiągnięcie prognozowanych zmian będzie możliwe przy zaangażowaniu wszystkich 

instytucji działających na terenie gminy, podmiotów społecznych i gospodarczych oraz 

przedstawicieli społeczności lokalnej. 
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Realizacja Strategii  

Cele i kierunki działań 

Wdrażanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skarbimierz na lata 2021 - 2027 opierać będzie na realizacji 

czterech celów strategicznych. Bazują one na zidentyfikowanych wcześniej uwarunkowaniach rozwojowych Gminy (a więc przede wszystkim 

posiadanych wewnętrznych atutach i pojawiających się w otoczeniu szansach, ale także uwzględniając najistotniejsze wewnętrzne problemy i 

zewnętrzne zagrożenia) i wytyczają główne kierunki jej dalszego rozwoju. 

CEL STRATEGICZNY 1: EFEKTYWNY SYSTEM WSPARCIA I OPIEKI NAD RODZINĄ I DZIECKIEM 

CEL OPERACYJNY KIERUNKI DZIAŁAŃ 
WSKAŹNIKI REALIZACJI 

(ROCZNE) 
REALIZATORZY 

1.1. Zapewnienie 

warunków do nabycia  

i podnoszenia 

kompetencji oraz 

umiejętności 

rodzicielskich, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem rodzin 

przejawiających 

trudności opiekuńczo- 

wychowawcze 

 

• Realizacja i kontynuacja Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny;  

• Realizacja działań z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej; 

• Inicjowanie i rozwój różnych form 

integracji rodzin ze społecznością 

lokalną wspieranie wypoczynku 

rodzinnego, organizowanie imprez 

integracyjnych  

i kulturalnych, festynów, pikników 

rodzinnych, spektakli, wycieczek  

i innych działań mających na celu 

integrację rodzin; 

• liczba rodzin korzystających 

z pomocy społecznej  

z powodu bezradności  

w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i formy 

ich wsparcia; 

• liczba osób objętych 

programami wczesnej 

interwencji; 

• liczba rodzin korzystających 

z pomocy społecznej z 

powodu potrzeby ochrony 

macierzyństwa; 

 

Jednostka realizująca: 

Gmina Skarbimierz – Rada 

Gminy, jako organ 

uchwałodawczy  

i Wójt Gminy, jako organ 

wykonawczy, GOPS, 

GKRPA 

Partnerzy: Instytucje 

rządowe, samorządowe, 

organizacje społeczne, 

organizacje pożytku 

publicznego, PCPR, 

ośrodek zdrowia, Policja, 

placówki oświatowe, 

Kościół 
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• Zwiększenie zakresu i liczby działań 

profilaktycznych i aktywnych form 

pomocy dziecku i rodzinie; 

• Udzielanie pomocy prawnej, 

psychologicznej, terapeutycznej, 

rehabilitacyjnej oraz innych form 

wsparcia rodzinom będącym w 

kryzysie; 

• Systematyczna współpraca Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej  

z placówkami oświatowymi w celu 

bieżącej analizy sytuacji dzieci  

i młodzieży uczęszczającej  

do szkół oraz rozwijania współpracy  

z rodzicami; 

• Budowanie międzyinstytucjonalnego 

systemu wczesnej interwencji; 

• Wspieranie rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w tym 

niewydolnych wychowawczo; 

• Zapewnienie rodzinom będącym  

w trudnej sytuacji materialnej 

wsparcia rzeczowego oraz 

finansowego, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa; 

 

 

 

• liczba rodzin w kryzysie 

korzystająca z wsparcia 

prawnego, 

psychologicznego, 

terapeutycznego, 

rehabilitacyjnego 

• liczba działań 

zapewniających system 

pomocy i wsparcia dla 

rodzin przejawiających 

trudności w zakresie 

pełnienia funkcji 

opiekuńczo – 

wychowawczych 

• liczba rodzin korzystających 

z bezpłatnego poradnictwa 

specjalistycznego; 

• liczba rodzin objętych pracą 

asystenta rodziny; 

• liczba imprez o charakterze 

kulturalnym; 

• liczba dzieci korzystających 

z dożywiania; 

• liczba stypendiów. 
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• Zapewnienie rodzinom 

przeżywającym trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych wsparcia asystenta 

rodziny i pracownika socjalnego. 

1.2. Wspieranie 

wszechstronnego 

rozwoju dzieci i 

młodzieży 

 

• Tworzenie placówek wsparcia 

dziennego dla dzieci i młodzieży 

działających w formie opiekuńczej, 

specjalistycznej lub pracy 

podwórkowej (np. koła zainteresowań, 

świetlice, kluby, ogniska 

wychowawcze, lub specjalistycznej 

lub pracy podwórkowej realizowanej 

przez wychowawcę); 

• Tworzenie oferty i infrastruktury 

aktywnego spędzania czasu wolnego 

dla dzieci i młodzieży, w tym  

w obszarze kultury, sportu i rekreacji 

• Realizacja systematycznych zajęć 

profilaktycznych dla młodzieży  

w aspekcie przeciwdziałania 

uzależnieniom od substancji, 

uzależnieniom behawioralnym oraz 

promujących zdrowy styl życia; 

• Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury szkolnej i obiektów 

edukacyjnych; 

• liczba dzieci korzystających 

z zajęć świetlicowych; 

• liczba świetlic wiejskich; 

• liczba projektów 

przeprowadzonych  

w świetlicach wiejskich; 

• liczba klubów i 

stowarzyszeń sportowych; 

• liczba prowadzonych zajęć 

pozalekcyjnych; 

• liczba zmodernizowanych 

obiektów szkolnych; 

• średnie wyniki nauczania  

w szkołach (%); 

• liczba obiektów szkolnych 

wyposażonych w nowy 

sprzęt i narzędzia 

edukacyjne; 

 

 

 

Jednostka realizująca: 

Gmina Skarbimierz – Rada 

Gminy, jako organ 

uchwałodawczy  

i Wójt Gminy, jako organ 

wykonawczy, GOPS, 

GKRPA 

Partnerzy: Instytucje 

rządowe, samorządowe, 

organizacje społeczne, 

organizacje pożytku 

publicznego, PCPR, 

ośrodek zdrowia, Policja, 

placówki oświatowe, 

Kościół 
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• Rozwój zajęć pozalekcyjnych 

kształtujących postawy kreatywne  

i aktywne dzieci i młodzieży; 

• Zapewnienie efektywnego nauczania 

języków obcych w szkołach;  

• Realizacja programów podnoszących 

wiedzę i kwalifikacje nauczycieli 

celem podniesienia jakości i poziomu 

nauczania; 

• Organizowanie konkursów, zawodów 

i imprez międzyszkolnych 

aktywizujących dzieci i młodzież,  

w szczególności w zakresie rekreacji  

i sportu; 

• Rozbudowa świetlic wiejskich oraz 

wykorzystanie ich jako lokalnych 

centrów kultury  

i aktywności przy wsparciu 

animatorów. 

• liczba działań 

aktywizujących dzieci  

i młodzież w szczególności 

w zakresie rekreacji  

i sportu; 

• liczba przeprowadzonych 

szkoleń dla nauczycieli  

z zakresu doskonalenia 

zawodowego; 

• liczba spotkań 

profilaktycznych z zakresu 

uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych, 

uzależnień behawioralnych 

oraz promujących zdrowy 

styl życia. 

 

1.3. Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie 

oraz zapewnienie 

ochrony i pomocy 

ofiarom przemocy w 

rodzinie 

 

• Realizacja i kontynuacja Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy,  

• Rozpowszechnianie informacji  

o podmiotach i miejscach 

świadczących pomoc ofiarom 

przemocy domowej; 

• liczba założonych 

Niebieskich Kart; 

• liczba rodzin korzystających 

z pomocy społecznej  

z powodu przemocy  

w rodzinie; 

• liczba organizacji 

pozarządowych 

działających w obszarze 

Jednostka realizująca: 

Gmina Skarbimierz – Rada 

Gminy, jako organ 

uchwałodawczy  

i Wójt Gminy, jako organ 

wykonawczy, GOPS, 

GKRPA, ZI 
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• Udzielanie kompleksowej pomocy dla 

ofiar przemocy w rodzinie, w tym 

realizacja procedury „Niebieska 

Karta”, wsparcie specjalistyczne 

indywidualne i grupowe,  

jak i zapewnienie miejsc 

noclegowych; 

• Współpraca z innymi podmiotami 

działającymi na terenie powiatu 

mająca na celu realizację działań 

zmierzających do ograniczenia 

zjawiska przemocy w rodzinie  

oraz monitoring zjawiska; 

• Wzmacnianie potencjału instytucji  

i organizacji realizujących zadania 

mające na celu przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie; 

• Tworzenie spójnych, opartych na 

aktualnej wiedzy i doświadczeniu 

praktycznym narzędzi pracy  

z osobami doświadczającymi 

przemocy oraz osobami stosującymi 

przemoc;  

• Podejmowanie działań 

interwencyjnych i zabezpieczających 

dzieci, które są ofiarami i świadkami 

przemocy w rodzinie; 

pomocy sprawcom  

i ofiarom przemocy  

w rodzinie; 

• liczba przeprowadzonych 

interwencji; 

• liczba dzieci, które objęto 

pomocą specjalistyczną; 

• liczba akcji społecznych  

na temat przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

 

Partnerzy: Instytucje 

rządowe, samorządowe, 

organizacje społeczne, 

organizacje pożytku 

publicznego, PCPR, 

ośrodek zdrowia, Policja, 

placówki oświatowe, sądy  

i prokuratura 
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• Podnoszenie świadomości społecznej 

w zakresie zjawiska przemocy  

i sposobów radzenia sobie z 

problemem poprzez: organizację akcji 

lokalnych lub przyłączenie się do 

ogólnokrajowych kampanii 

społecznych na temat 

przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. 

2. CEL STRATEGICZNY: ZAPEWNIENIE SYSTEMU POMOCY, WSPARCIA I AKTYWIZACJI SENIOROM, OSOBOM 

NIEPEŁNOSPRAWNYM ORAZ DOTKNIĘTYM DŁUGOTRWAŁĄ CHOROBĄ 

CEL OPERACYJNY KIERUNKI DZIAŁAŃ 
WSKAŹNIKI REALIZACJI 

(ROCZNE) 
REALIZATORZY 

2.1. Zapewnienie 

osobom starszym 

warunków służących 

zachowaniu aktywności 

i samodzielności oraz 

możliwie pełnej 

integracji 

 

• Zwiększanie dostępności usług 

opiekuńczych dla osób starszych; 

• Kierowanie osób starszych 

potrzebujących opieki do domów 

pomocy społecznej;  

• Udzielanie wsparcia osobom 

spełniającym kryteria ustawowe do 

pobytu w mieszkaniach chronionych;  

• Działalność wolontarystyczna na rzecz 

seniorów; 

• Organizacja wydarzeń oraz 

podejmowanie działań promujących 

• liczba osób starszych 

korzystających z różnych 

form wsparcia; 

• liczba działań 

zapewniających system 

pomocy i wsparcia dla osób 

starszych; 

• liczba organizacji 

pozarządowych 

działających w obszarze 

pomocy osobom starszym; 

Jednostka realizująca: 

Gmina Skarbimierz– Rada 

Gminy, jako organ 

uchwałodawczy  

i Wójt Gminy, jako organ 

wykonawczy, GOPS, 

Dzienny Dom „Senior- 

Wigor” 

Partnerzy: Instytucje 

rządowe, samorządowe, 

organizacje społeczne, 

organizacje pożytku 

publicznego, PFRON, 

PCPR, ośrodki zdrowia 
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integrację wewnątrz i między 

pokoleniową; 

• Wsparcie i promocja aktywności 

kulturalnej, fizycznej i rekreacyjnej 

osób starszych, w tym organizowanie 

cyklicznych imprez i spotkań 

integracyjnych, wycieczek, zajęć  

i warsztatów, programów na rzecz 

aktywizacji ludzi starszych i integracji  

ze środowiskiem; 

• Propagowanie działań związanych  

z „dobrym starzeniem się” 

pozwalających na jak najdłuższe 

zachowanie sprawności, 

samodzielności i aktywności w życiu 

społecznym i zawodowym; 

• Wspieranie rozwoju systemu opieki 

nad osobami 

niesamodzielnymi/zależnymi (osoby 

starsze, niepełnosprawne, dzieci) 

umożliwiającego aktywizację 

zawodową ich opiekunów; 

• Wspieranie i wzmacnianie pomocy 

sąsiedzkiej osób w podeszłym wieku; 

• Współpraca z instytucjami, 

organizacjami i kościołem w zakresie 

pomocy osobom starszym; 

• liczba mieszkańców 

angażująca się  

w wolontariat; 
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• Udzielanie pomocy finansowej  

i rzeczowej osobom starszym  

i ich rodzinom; 

• Praca socjalna z osobami starszymi. 

 

2.2. Inkluzja społeczna 

oraz poprawa 

warunków bytowych 

osób 

niepełnosprawnych 

oraz dotkniętych 

długotrwałą chorobą 

 

• Zwiększenie dostępności usług 

opiekuńczych dla osób 

niepełnosprawnych  

oraz dotkniętych długotrwałą chorobą; 

• Pomoc finansowa i rzeczowa dla osób 

niepełnosprawnych oraz dotkniętych 

długotrwałą chorobą, a także ich 

rodzinom i opiekunom;  

• Zintegrowane działania instytucji  

i organizacji pozarządowych na rzecz 

profilaktyki i rozwiązywania 

problemów osób dotkniętych 

długotrwałą chorobą oraz osób 

niepełnosprawnych, w tym  

z zaburzeniami psychicznymi; 

• Organizacja środowiskowych form 

wsparcia i integracji; 

• Działalność wolontarystyczna na rzecz 

osób niepełnosprawnych i dotkniętych 

długotrwałą chorobą; 

• Umożliwianie osobom 

niepełnosprawnym oraz dotkniętym 

długotrwałą chorobą aktywnego 

• liczba działań podjętych 

wspólnie z organizacjami 

pozarządowymi;  

• liczba mieszkańców 

angażująca się  

w wolontariat; 

• liczba rodzin korzystających 

z pomocy społecznej  

z powodu 

niepełnosprawności; 

• liczba rodzin korzystających 

z pomocy społecznej  

z powodu z powodu 

długotrwałej choroby; 

• liczba organizacji 

pozarządowych 

działających w obszarze 

pomocy niepełnosprawnym 

i przewlekle chorym; 

• liczba zlikwidowanych 

barier architektonicznych; 

Jednostka realizująca: 

Gmina Skarbimierz- Rada 

Gminy, jako organ 

uchwałodawczy  

i Wójt Gminy, jako organ 

wykonawczy, GOPS 

Partnerzy: Instytucje 

rządowe, samorządowe, 

organizacje społeczne, 

organizacje pożytku 

publicznego, PFRON, PUP, 

PCPR, 
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udziału w działalności sportowej  

i kulturalnej gminy; 

• Aktywizacja zawodowa osób 

niepełnosprawnych; 

• Likwidacja barier  

m.in. architektonicznych, 

komunikacyjnych i społecznych, 

utrudniających osobom 

niepełnosprawnym pełne uczestnictwo 

w życiu społecznym przy współpracy 

z innymi instytucjami 

• ilość stworzonych nowych 

miejsc pracy, w tym dla 

osób niepełnosprawnych; 

• liczba inicjatyw 

skierowanych do osób 

niepełnosprawnych  

i przewlekle chorych. 

 

3. CEL STRATEGICZNY: ZAPOBIEGANIE PROBLEMOM SPOŁECZNYM, TAKIM JAK: UBÓSTWO, UZALEŻNIENIA  

I BEZROBOCIE ORAZ ICH NEGATYWNYM NASTĘPSTWOM 

CEL OPERACYJNY KIERUNKI DZIAŁAŃ 
WSKAŹNIKI MONITORUJĄCE 

(ROCZNE) 
REALIZATORZY 

3.1. Integracja  

i aktywizacja osób  

i rodzin dotkniętych 

oraz zagrożonych 

ubóstwem, a także 

zapewnienie im 

wsparcia i pomocy  

o charakterze 

materialnym 

 

• Pomoc finansowa i rzeczowa oraz 

poradnictwo specjalistyczne dla osób  

i rodzin znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej i życiowej;  

• Coroczna ocena zasobów pomocy 

społecznej;  

• Organizacja działań mających na celu 

wspieranie kompetencji mieszkańców  

w zakresie zaradności, samodzielności 

oraz gospodarowania posiadanymi 

zasobami; 

• liczba rodzin korzystających 

z pomocy społecznej  

z powodu ubóstwa oraz 

formy ich wsparcia; 

• liczba programów z zakresu 

aktywizacji zawodowej  

i społecznej skierowanych 

do osób dotkniętych oraz 

zagrożonych ubóstwem; 

Jednostka realizująca: 

Gmina Skarbimierz– Rada 

Gminy, jako organ 

uchwałodawczy  

i Wójt Gminy jako organ 

wykonawczy, GOPS, 

GKRPA 
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• Realizowanie programów służących 

zaspokajaniu podstawowych potrzeb 

dzieci z rodzin ubogich 

(organizowanie i finansowanie 

dożywiania w trakcie nauki w szkole, 

zapewnienie odzieży, wyposażenia  

w artykuły szkolne, wypoczynku  

w czasie ferii letnich i zimowych); 

• Organizacja programów aktywizacji 

zawodowej i społecznej osób 

dotkniętych oraz zagrożonych 

ubóstwem; 

• Pomoc w uzyskaniu odpowiednich 

warunków mieszkaniowych, w tym  

w mieszkaniu chronionym, pomoc  

w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc  

na zagospodarowanie w formie 

rzeczowej dla osób 

usamodzielnianych, osób 

opuszczających placówki opiekuńczo-

wychowawcze i rodziny zastępcze 

oraz bezdomnych. 

• liczba powstałych mieszkań 

socjalnych, mieszkań 

chronionych; 

• liczba osób, które wyszły  

 z bezdomności; 

• liczba dzieci z osób 

ubogich, którym 

zorganizowano wypoczynek 

w czasie ferii letnich  

i zimowych; 

• liczba dzieci z rodzin 

ubogich, które dożywiano  

w trakcie nauki w szkole. 

 

Partnerzy: Instytucje 

rządowe, samorządowe, 

organizacje społeczne, 

organizacje pożytku 

publicznego, PCPR, ośrodki 

zdrowia, Policja, placówki 

oświatowe, Kościół 

 

 

3.2. Rozwój działań 

związanych  

z profilaktyką 

uzależnień  

od substancji  

• Realizacja i kontynuacja Gminnego 

Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

• liczba realizowanych 

programów profilaktyki 

zdrowotnej; 

Jednostka realizująca: 

Gmina Skarbimierz – Rada 

Gminy, jako organ 

uchwałodawczy  

i Wójt Gminy, jako organ 
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i uzależnień 

behawioralnych oraz 

doskonalenie systemu 

pomocy osobom 

uzależnionym i ich 

rodzinom 

Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii;  

• Działania profilaktyczne, skierowane 

do dzieci i młodzieży mające zarówno 

charakter edukacyjny,  

jak i dostarczające alternatywnych 

form spędzania wolnego czasu;  

• Upowszechnianie wiedzy 

o uzależnieniach od substancji  

i uzależnieniach behawioralnych oraz 

promowanie zdrowego stylu życia; 

• Podejmowanie działań w zakresie 

dostępności pomocy terapeutycznej 

osób uzależnionych oraz członków  

ich rodzin;  

• Wspomaganie działalności instytucji, 

stowarzyszeń i osób fizycznych 

prowadzących działania z zakresu 

profilaktyki uzależnień; 

• Współpraca samorządu i jednostek 

samorządowych z placówkami 

oświatowymi oraz organizacjami 

pozarządowymi na rzecz prowadzenia 

kampanii edukacyjnych  

i profilaktycznych dla dzieci, 

młodzieży oraz osób dorosłych; 

• liczba uczestników 

programów profilaktyki 

zdrowotnej; 

• liczba przeprowadzonych 

programów 

profilaktycznych, 

konkursów,  

akcji edukacyjnych;  

• liczba osób korzystających 

ze świadczeń pomocy 

społecznej z powodu 

uzależnień; 

• liczba uczestników 

programów 

profilaktycznych, 

konkursów, akcji 

edukacyjnych; 

• liczba osób, które podjęły 

leczenie odwykowe. 

 

wykonawczy, GOPS, 

GKRPA 

Partnerzy: Instytucje 

rządowe, samorządowe, 

organizacje społeczne, 

organizacje pożytku 

publicznego, PCPR, ośrodki 

zdrowia, Policja, placówki 

oświatowe, Kościół 
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• Monitorowanie problematyki 

alkoholowej i narkotykowej oraz 

uzależnień behawioralnych na terenie 

gminy; 

• Monitorowanie punktów sprzedaży 

alkoholu, w tym przestrzegania zakazu 

sprzedaży alkoholu osobom nieletnim 

oraz osobom nietrzeźwym; 

• Wspieranie działań mających na celu 

powstawanie grup wsparcia oraz grup 

samopomocy; 

• Podejmowanie działań edukacyjnych 

skierowanych do sprzedawców 

napojów alkoholowych mających na 

celu ograniczenie dostępności do 

napojów alkoholowych  

i przestrzeganie zakazu ich sprzedaży 

osobom poniżej 18 roku życia. 

3.3. Aktywizacja 

społeczno- zawodowa 

osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy 

oraz przeciwdziałanie 

zjawisku długotrwałego 

bezrobocia 

 

• Stałe monitorowanie i podejmowanie 

działań aktywizujących na rzecz osób 

bezrobotnych we współpracy z 

Powiatowym Urzędem Pracy;  

• Udostępnianie ofert pracy, informacji 

o wolnych miejscach pracy, usługach 

poradnictwa zawodowego, 

szkoleniach, stażach, organizacji robót 

• liczba bezrobotnych, w tym 

liczba bezrobotnych kobiet; 

• liczba bezrobotnych 

długoterminowych; 

• liczba bezrobotnych bez 

wykształcenia średniego; 

• liczba bezrobotnych poniżej 

25 r.ż.; 

Jednostka realizująca: 

Gmina Skarbimierz – Rada 

Gminy, jako organ 

uchwałodawczy  

i Wójt Gminy, jako organ 

wykonawczy, GOPS, PUP 

Partnerzy: Instytucje 

rządowe, samorządowe, 

organizacje społeczne, 

organizacje pożytku 
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publicznych, prac interwencyjnych  

i zatrudnienia socjalnego; 

• Pomoc materialna osobom i rodzinom 

dotkniętym długotrwałym 

bezrobociem; 

• Organizacja i finansowanie usług 

wspierających aktywizację zawodową; 

• Prowadzenie pracy socjalnej na rzecz 

osób bezrobotnych i ich rodzin,  

w oparciu o zawieranie i realizowanie 

kontraktów socjalnych. 

• liczba bezrobotnych 

niepełnosprawnych; 

• liczba programów 

skierowanych do osób 

bezrobotnych; 

• liczba osób korzystających  

z pomocy społecznej  

z powodu bezrobocia; 

• liczba osób bezrobotnych, 

które skierowano na zajęcia 

w Centrum Integracji 

Społecznej; 

• liczba usług wspierających 

aktywizację zawodową. 

 

publicznego, Instytucje 

rządowe, samorządowe, 

organizacje społeczne, 

organizacje pożytku 

publicznego, PCPR 
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4. CEL STRATEGICZNY: ROZWÓJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW GMINY ORAZ WSPIERANIE 

ROZWOJU LOKALNYCH INICJATYW  

CEL OPERACYJNY KIERUNKI DZIAŁAŃ 
WSKAŹNIKI MONITORUJĄCE 

(ROCZNE) 
REALIZATORZY 

4.1. Rozwijanie 

aktywności 

obywatelskiej oraz 

dalsza integracja 

społeczności lokalnej 

 

• Podejmowanie działań mających na 

celu pobudzanie aktywności 

społecznej mieszkańców i włączanie 

ich w rozwiązywanie lokalnych 

problemów, m.in. poprzez 

prowadzenie konsultacji społecznych, 

kampanii informacyjnych; 

• Podejmowanie działań mających na 

celu promowanie wolontariatu  

i pomocy sąsiedzkiej wśród 

mieszkańców, m.in. poprzez 

organizowanie akcji informacyjnych, 

spotkań, zacieśnianie współpracy  

z placówkami oświatowymi  

w tym zakresie; 

• Podejmowanie działań mających na 

celu zapobieganie zjawisku 

cyberprzemocy  

oraz pomoc ofiarom cyberprzemocy; 

• Utworzenie i budowa miejsc rekreacji, 

wypoczynku, spędzania wolnego 

• liczba organizacji 

pozarządowych, z którymi 

współpracuje samorząd; 

• liczba nowych miejsc 

aktywnego wypoczynku 

(skateparki, pumpracki, 

ścianki wspinaczkowe, 

parkur, urządzenia do street 

workout, tor jazdy na 

rolkach, boiska sportowe, 

baseny itp.), miejsc 

rekreacji, spędzania 

wolnego czasu; 

• długość utworzonych 

ścieżek rowerowych (km); 

• liczba nowych e-usług; 

• liczba zmodernizowanych 

obiektów kulturalno- 

sportowych; 

• liczba wydarzeń społeczno-

kulturalnych skierowanych 

do społeczności lokalnej; 

Jednostka realizująca: 

Gmina Skarbimierz– Rada 

Gminy, jako organ 

uchwałodawczy  

i Wójt Gminy, jako organ 

wykonawczy, GOPS 

Partnerzy: Instytucje 

rządowe, samorządowe, 

organizacje społeczne, 

organizacje pożytku 

publicznego, placówki 

oświatowe, Kościół 
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czasu dla wszystkich grup 

wiekowych;  

• Opracowanie dokumentacji oraz 

budowa, odnawianie i urządzanie 

ścieżek rowerowych, szlaków 

pieszych służących do użytku 

publicznego; 

• Poszerzenie oferty spędzania czasu 

wolnego wśród mieszkańców Gminy 

o charakterze sportowo-rekreacyjnym;  

• Kształtowanie centrum wsi poprzez 

odnawianie lub budowę placów 

zabaw, siłowni zewnętrznych, stref 

aktywności, parkingów, chodników, 

oświetlenia ulicznego itp.; 

• Wzrost poziomu dostępności do usług 

publicznych świadczonych zdalnie 

przy wykorzystaniu najnowszych 

technologii (tzw. e-administracji), 

cyfryzacja oferty instytucji gminnych, 

upowszechnianie korzystania przez 

mieszkańców z usług cyfrowych  

w administracji samorządowej; 

• Zapewnienie dostępności 

(architektonicznej, cyfrowej, 

informacyjno-komunikacyjnej)  

w administracji lokalnej; 

• liczba mieszkańców 

angażująca się  

w wolontariat; 

• liczba lokalnych 

stowarzyszeń. 
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• Rozbudowa i modernizacja obiektów 

kulturalnych dostosowanych do 

potrzeb różnych grup społecznych; 

• Tworzenie sieci podmiotów 

współpracujących na rzecz środowiska 

lokalnego, w tym: edukowanie, 

aktywizowanie i animowanie 

przedstawicieli instytucji i organizacji, 

mieszkańców, przedstawicieli 

organizacji pozarządowych oraz grup 

nieformalnych; 

• Tworzenie warunków do rozwijania  

i utrzymywania relacji sąsiedzkich; 

• Wspieranie działalności grup 

młodzieżowych oraz organizacji 

wolontarystycznych. 
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Monitoring i ewaluacja 

 W celu stworzenia całościowego obrazu realizowanych działań na rzecz poprawy 

sytuacji w Gminie niezbędne jest tworzenie, przekazywanie i analizowanie corocznie 

poniższych sprawozdań: 

1) Oceny zasobów pomocy społecznej; 

2) Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie 

Skarbimierz; 

3) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  w Gminie Skarbimierz; 

4) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

w Gminie Skarbimierz; 

5) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Skarbimierz; 

6) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny  

w Gminie Skarbimierz; 

7) Sprawozdanie ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 W latach obowiązywania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

do końca kwietnia każdego roku za rok poprzedzający każda jednostka, która współuczestniczy 

(jest odpowiedzialna lub jest partnerem) w realizacji celów sporządzi sprawozdania z realizacji 

wyżej wymienionych programów i projektów (dotyczących problemów społecznych) oraz 

osiągniętych rezultatów. Sprawozdania przekazywane będą do Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Skarbimierzu, jako do jednostki koordynującej, który po analizie przygotuje i 

przedstawi raport z realizacji Strategii Wójtowi Gminy Skarbimierz. Corocznie sporządzany 

będzie skrócony raport z realizacji Strategii (na podstawie oceny wskaźników realizacji 

Strategii w ramach poszczególnych działań).  

 Sprawozdania ze stopnia realizacji poszczególnych programów i projektów służyć będą 

bieżącemu monitoringowi realizacji Strategii oraz będą pomocne przy przeprowadzaniu 

ewaluacji Strategii, a także ewentualnej aktualizacji jej celów i kierunków działań.  

 Wskazane, aby ewaluacja końcowa została przeprowadzona w ostatnim roku realizacji 

Strategii, a jej wyniki stanowiły podstawę do jej aktualizacji na kolejne lata.  
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 Ewaluacja ilościowa przeprowadzana będzie na podstawie analizy danych liczbowych 

pochodzących ze sprawozdań podmiotów zaangażowanych w realizację Strategii.  

Analiza ta określi poziom realizacji poszczególnych zadań.  

Ewaluacja jakościowa polegała będzie na ocenie: 

✓ efektywności wdrażania Strategii (czy nakłady czasowe, ludzkie i finansowe 

zaangażowane w realizację działań są adekwatne do otrzymanych efektów) 

✓ skuteczności (czy kierunki działań i realizowane w ich ramach zadania  

w zamierzony sposób prowadzą do osiągnięcia celów? Czy realizowane działania  

w sposób optymalny realizują cele Strategii) 

✓ trafności - czy realizowane cele i kierunki działań Strategii są odpowiedzią  

na aktualne potrzeby mieszkańców Gminy?  

 Analiza jakościowa pozwoli na ocenę skuteczności strategii w zakresie stosowanych 

form, funkcjonalności opracowanych procedur oraz ilości i jakości posiadanych zasobów,  

w tym finansowych. 

 Źródłem danych, które posłużą do ewaluacji mogą być dane statystyczne, sprawozdania 

z monitoringu, dane z badań społeczności lokalnej i inne.  

Źródła finansowania 

Szczegółowe określenie wysokości planowanych środków na realizację strategii nie jest 

możliwe ze względu na długi okres obowiązywania dokumentu, a także brak stałych, 

długookresowych źródeł finansowania. 

 Należy założyć, że źródłami finansowania lub współfinansowania przedsięwzięć 

przewidzianych do realizacji w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

w Gminie Skarbimierz na lata 2021- 2027 będą m.in.: budżet gminy, dotacje z budżetu państwa 

oraz środki pozyskane z funduszy zewnętrznych: rządowych, pozarządowych, unijnych, 

programów celowych.  

Sformułowane w dokumencie kierunki działań będą wdrażane przez wyznaczonych 

realizatorów oraz partnerów w realizacji. 

Każdy podmiot z terenu Gminy będący realizatorem zadań w ramach strategii planuje 

środki finansowe niezbędne do ich prawidłowej realizacji. 
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Ramy finansowe realizacji Strategii są jednak uzależnione od możliwości finansowych 

gminy oraz wielu zmiennych, jak art. sytuacja społeczna i gospodarcza, kondycja finansów 

publicznych, zmiany na rynku pracy, zmiany w programie „Rodzina 500 plus”, zmiany w 

zakresie dostępu do konkretnych świadczeń itp. 

Planowane wydatki definiowane będą corocznie w uchwale budżetowej.  

Jedną z podstaw do ich określenia będzie ocena zasobów pomocy społecznej (art. 16 a ustawy 

o pomocy społecznej). 
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