UCHWAŁA NR VII/76/19
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Głuchołazy na lata 2019-2029
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1508 z póź.zm.), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Głuchołazy na
lata 2019– 2029, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.
§ 3. Traci moc uchwała
nr
XVI /177/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 18 stycznia
2012 w sprawie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Głuchołazy”.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuchołazach
Mariusz Migała
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1. Wprowadzenie
Każdy człowiek, funkcjonujący na co dzień w określonych realiach, potrzebuje
różnego rodzaju dóbr materialnych. Posiadanie ich gwarantuje zaspokojenie
podstawowych potrzeb i realizację celów życiowych. Jest to także silnie skorelowane
z posiadanymi umiejętnościami i kompetencjami oraz szybkością zmian
współczesnego świata. Zróżnicowanie powyższych aspektów wpływa na
powstawanie kontrastów w funkcjonowaniu:
◆ jednostek,
◆ rodzin,
◆ określonych grup społecznych,
◆ całych społeczności.
Niedobory w wymienionych grupach społecznych przekładają się na powstawanie
problemów, mających najczęściej charakter społeczny. Problemy społeczne to
zjawiska niepożądane, stanowiące zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania
danego społeczeństwa.

Definiowanie
problemu

Wyznaczanie
priorytetów

Metody
rozwiązywania
problemów

Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Głuchołazy na lata
2019 – 2029:
◆ umożliwia racjonalizację lokalnej
polityki społecznej;
◆ określa cele i kierunki działań;
◆ wspiera
działania
i
rozwój
instytucji
zabezpieczających
podstawowe potrzeby mieszkańców
gminy Głuchołazy;
◆ wpływa
na
integrację
społeczeństwa
gminy
Głuchołazy
poprzez
wzmocnienie
aktywności
mieszkańców i współdziałanie instytucji
publicznych,
komercyjnych
oraz
organizacji pozarządowych.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Głuchołazy na lata 2019 –
2029 to dokument identyfikujący podstawowe potrzeby mieszkańców z zakresu

Rozdział: Wprowadzenie

Pod wpływem przeobrażeń ekonomiczno–społecznych polityka społeczna w Polsce
uległa przekształceniu - od modelu typowo opiekuńczego, z rozbudowanym
bezpieczeństwem
socjalnym,
do
modelu
pośredniego,
wymagającego
indywidualnej aktywności każdego człowieka i jego odpowiedzialności za swój los.
Z perspektywy lat najbardziej skuteczną metodą w rozwiązywaniu problemów
społecznych jest nauka niezbędnych umiejętności i kompetencji radzenia sobie
z nowymi realiami i problemami będącymi konsekwencją szybkich zmian
współczesnego świata. Tak więc metoda ta będzie stanowić podstawę
definiowania i realizacji celów strategicznych.
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polityki społecznej, uwzględniający przede wszystkim takie grupy jak: rodzina, osoby
starsze oraz osoby niepełnosprawne.
Aby sprostać wyzwaniom w obszarze polityki społecznej adekwatnym wydaje się
prowadzenie selektywnych działań w obszarach ukierunkowanych na poprawę
życia osób:
◆ ubogich,
◆ uzależnionych,
◆ doznających przemocy,
◆ chorych,
◆ niepełnosprawnych,
◆ seniorów,
◆ dzieci i młodzieży.
Opracowana Strategia ma umocowania w dokumentach strategicznych z zakresu
polityki społecznej na poziomie europejskim, ogólnopolskim i samorządowym, co
pozwoliło przenieść priorytetowe cele i kierunki działań na poziom lokalny.
Dokument umożliwia ubieganie się o środki zewnętrzne, m.in. z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej i stanowi materiał wyjściowy do opracowania
szczegółowych programów i projektów społecznych.

1.1. Proces tworzenia strategii, metodologia i uczestnicy
Formułowanie Strategii jest wspólnym zadaniem władz samorządowych, liderów
i partnerów społeczno–gospodarczych. O przyjęciu Strategii decyduje Rada Miejska.
W procesie tworzenia Strategii, przyjęto metodologię mieszaną ekspercko –
partycypacyjną. Opracowany dokument - zwłaszcza w części diagnostycznejopiera się na możliwie szerokich badaniach jakościowych i ilościowych, przy
zastosowaniu zróżnicowanych technik badawczych:
◆ analizy danych zastanych,
◆ zogniskowanych wywiadów indywidualnych i grupowych.
Z drugiej strony, głównie na etapie wypracowywania części planistycznej –
angażowano w trakcie przeprowadzonych warsztatów kluczowych interesariuszy
Strategii, realizując model 3 x P: partycypacja, proces, partnerstwo.

PROCES, to spojrzenie na opracowywanie Strategii, jako na etap w procesie działań
w zakresie polityki społecznej. To szukanie działań mających już miejsce wcześniej
i takich, które mogą nastąpić w przyszłości. To odpowiedź na pytanie – co warto
zachować, a co trzeba zmienić? Konkluzją przeprowadzonego procesu i warunkiem
powodzenia planowanych przedsięwzięć jest społeczne uczestnictwo we wdrożeniu,
monitoringu i ewaluacji Strategii.

Rozdział: Wprowadzenie

PARTCYPACJA, czyli aktywne uczestnictwo strony społecznej w pracach nad
Strategią.

4
Id: DAE59156-1E6A-4806-92F0-86D4D956AFF3. Podpisany

Strona 4

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY GŁUCHOŁAZY NA LATA 2019 - 2029

PARTNERSTWO, to budowa trwałej koalicji instytucji gminnych, organizacji
pozarządowych, liderów lokalnych oraz innych aktywnych mieszkańców i grup
społecznych na rzecz realizacji Strategii. Pracy nad dokumentem towarzyszyła zatem
dbałość o zbudowanie jak najlepszych relacji pomiędzy osobami, osób które
uczestniczyły w opracowaniu i będą współdziałać we wdrażaniu. Relacje te
budowane były na zaufaniu, poszanowaniu własnej odrębności i autonomii oraz
współodpowiedzialności za wspólnotę lokalną mieszkańców gminy Głuchołazy.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Głuchołazy na lata 2019–
2029 powstała w okresie od października 2018r. do marca 2019r. Liderem prac nad
budową Strategii był Zespół ds. Opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Głuchołazy, powołany Zarządzeniem nr 1714PR.385.2018 Burmistrza Głuchołaz z dnia 4 października 2018r.
W skład zespołu weszli:
1. Piotr Wierzbicki – Sekretarz Miasta,
2. Katarzyna Łojko – Dyrektor OPS w Głuchołazach, Przewodnicząca Zespołu
Interdyscyplinarnego,
3. Katarzyna Krzętowska-Zapała – Z-ca Dyrektora OPS w Głuchołazach,
4. Marzena Wróbel – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
5. Tomasz Dziedziński – Komendant Straży Miejskiej w Głuchołazach,
6. Olga Furman – Inspektor w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego
w Głuchołazach,
7. Karolina
Sadowska
–
Podinspektor
w
Wydziale
OrganizacyjnoAdministracyjnym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach,
8. Jerzy Cembruch – Inspektor w Wydziale Planowania Rozwoju i Pozyskiwania
Funduszy Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
Model budowania Strategii

Samorządowcy
NGO-sy

ZESPÓŁ

EKSPERT

RADA MIASTA

Liderzy

ANALIZA

IDENTYFIKCJA

WNIOSKOWANIE

UCHWAŁA

Prace nad opracowaniem Strategii prowadzone były przez konsultantów z udziałem
głównych interesariuszy Strategii. Prowadzone były wzajemnie uzupełniającymi się

Rozdział: Wprowadzenie

IDENTYFIKACJA
POMYSŁY
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metodami, analitycznymi, eksperckimi i partycypacyjnymi, spośród których należy
wymienić:
◆ analizę danych zastanych,
◆ badania jakościowe i ilościowe,
◆ badania fokusowe,
◆ burze mózgów,
◆ analizy strategiczne (analiza SWOT, analiza interesariuszy),
◆ 4 spotkania warsztatowe z przedstawicielami kluczowych środowisk i instytucji
z terenu gminy,
◆ wywiady indywidualne,
◆ konsultacje on-line.
Proces konstruowania Strategii obejmował kilka zasadniczych etapów takich jak:
1. badania i diagnoza społeczna gminy;
2. zdefiniowanie wizji i misji rozwoju (celu głównego);
3. określenie celów strategicznych i operacyjnych;
4. określenie metod finansowania i odpowiedzialności;
5. określenie założeń do wdrażania i monitorowania zamierzeń strategicznych.

1.2. Podstawy prawne
Opracowanie, wdrożenie i realizacja postanowień niniejszego dokumentu jest
wypadkową zapisów art. 16b i art. 17 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 12 marca 2014r.
o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r. poz. 1508 ze zm.), z których wynika,
iż należy to do obowiązkowych zadań własnych gminy. Na treść i realizację Gminnej
Strategii mają również wpływ inne akty prawne. Należą do nich w szczególności:
◆ Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. 2018
poz. 994 z późn. zm.);
◆ Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 2137 z późn. zm.),
◆ Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 998 z późn. zm.);
◆ Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz.U.
2018 poz. 2220 z późn. zm.);
◆ Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 poz. 554);

◆ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U.
2018 poz. 1030 z późn. zm.);
◆ Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1265 z późn. zm.);
◆ Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn.: Dz.U. 2019
poz. 217);
◆ Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. 2018. poz. 511);

Rozdział: Wprowadzenie

◆ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn.:
Dz.U. z 2015 r. poz. 1390);
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◆ Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz.U.
z 2017 r. poz. 180);
◆ Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.);
◆ Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn.:
Dz.U. 2018 poz. 603 w późn. zm.);
◆ Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn.:
Dz.U. 2018 poz. 1878 z późn. zm.);
◆ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz.U. 2018
poz. 755);
◆ Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
(tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 2092);
◆ Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz.
1492);
◆ Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 2134);
◆ Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 poz. 1169);
Podczas realizacji Strategii zajdzie również potrzeba odwołania się do innych aktów
prawnych, m.in. z zakresu edukacji, kultury, ochrony zdrowia i budownictwa
socjalnego.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn.:
Dz.U. 2018 poz. 1307) określa sposób wykorzystania środków unijnych i publicznych
krajowych. Zgodnie z:
◆ art. 2przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych
działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego
i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej,
regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz
tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej;
◆ art. 3 pkt. 3 wskazuje, że politykę rozwoju prowadzi m.in. samorząd gminny;
◆ art. 4 ust.1 wskazuje, że politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii
rozwoju, programów i dokumentów programowych.

2.

cel główny i cele szczegółowe w nawiązaniu do średniookresowej strategii
rozwoju kraju, narodowej strategii spójności lub strategii rozwoju, wraz
z określonymi wskaźnikami;

3.

priorytety oraz kierunki interwencji;

4.

sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania celu głównego i celów
szczegółowych;

5.

plan finansowy, w tym:

Rozdział: Wprowadzenie

Zgodnie z powyższą ustawą elementami obligatoryjnymi Strategii są:
1. diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej w odniesieniu do zakresu objętego
programowaniem strategicznym oraz wyniki raportu ewaluacyjnego;
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◆ źródła finansowania realizacji programu;
◆ kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji programu i jej
podział między poszczególne priorytety;
◆ informacja o wysokości współfinansowania na poziomie programu
i priorytetów;
◆ podstawowe założenia systemu realizacji.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Głuchołazy na lata 20192029 jest zgodna z wymaganiami zawartymi w ustawie o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju.

1.3. Uwarunkowanie strategiczne i programowe
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Głuchołazy na lata 20192029 pozostaje w zgodności z dokumentami strategicznymi i programowymi, które
opracowano na szczeblu europejskim, krajowym i samorządowym. Należą do nich:
◆ EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego wyłączeniu społecznemu, która jest aktualnie najważniejszym
dokumentem wyznaczającym kierunki polityki społecznej w obszarze europejskim.
Jej głównym założeniem (w latach 2010-2020) jest wzrost gospodarczy służący
włączeniu społecznemu.
◆ Krajowy Program Reform(w Polsce narzędzie realizacji Europy 2020 ) – coroczny
dokument przekazywany Komisji Europejskiej, przedstawiający działania
w zakresie realizacji pięciu celów strategii, w tym dot. polityki społecznej, mający
przyczynić się do obniżenia liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym (najnowsza aktualizacja Krajowego Programu Reform została
przyjęta przez Radę Ministrów 23 kwietnia 2018r.).1

◆ Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna
gospodarka, sprawne państwo - określająca szanse modernizacyjne kraju przy
uwzględnieniu różnych czynników wewnętrznych, w tym społecznodemograficznych (wzrost liczby osób starszych, zmiany na rynku pracy, jakość
kapitału społecznego);
◆ Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020. Regiony, Miasta, Obszary
wiejskie - przedstawiająca koncepcję rozwoju regionów w Polsce do 2020 r.

1

Zob. Krajowy Program Reform. Europa 2020. Aktualizacja 2018/2019, Rzeczpospolita Polska,
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-national-reform-programme-poland-pl_1.pdf
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W wymiarze krajowym, dokumentami wyznaczającymi cele i kierunki polityki
społecznej (w zakresie ogólnym i szczegółowym) są:
◆ Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności,
wskazująca na konkurencyjność gospodarki, zrównoważony rozwój regionalny
i efektywność państwa, jako podstawy m. in. przezwyciężania negatywnych
zjawisk i problemów społecznych (w tym spadku liczby ludności i niskiej spójności
społecznej);
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poprzez ograniczanie między nimi różnic i wspieranie tych, które dają największe
szanse na wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
Rozwinięciem powyższych dokumentów są rządowe strategie i programy, z datą
realizacji do 2020 r., tj.:
◆ Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, mająca na celu takie rozwijanie kapitału
ludzkiego, aby osoby mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym,
ekonomicznym i politycznym (strategia zakłada m. in. wzrost zatrudnienia,
wydłużenie okresu aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości
funkcjonowania osób starszych);
◆ Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, zakładająca zwiększenie udziału
kapitału
społecznego
w
rozwoju
społeczno-gospodarczym
poprzez:
kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji,
poprawę mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli,
usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiana wiedzy, a także
rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego;
◆ Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. program
definiuje nowy wymiar aktywnej integracji, wyznaczający cele do realizacji
działań skierowanych do osób i grup społecznych zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym na poszczególnych etapach życia;
◆ Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, wspierający nowy obszar
wsparcia społecznego (przedsiębiorczość społeczną), mający na celu
zwiększenie liczby miejsc pracy dla osób ze środowisk marginalizowanych oraz
wzrost liczby organizacji obywatelskich i inicjatyw lokalnych;

Na szczeblu regionalnym priorytety polityki społecznej wyznaczają:
◆ Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.2
◆ Wojewódzka Strategia w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2016-2025.3
◆ Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do 2020r.4
◆ Strategia komunikacji funduszy europejskich w województwie opolskim na lata
2014-2020r.5
◆ Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020r.
„Opolskie dla Rodziny”.
◆ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
◆ Opolski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016 – 2022.

2https://aglomeracja-opolska.pl/sites/default/files/page/attachments/opolskie_2012.pdf
3http://rops-opole.pl/strategie_i_programy/STRATEGIA%20POLITYKI%20SPOLECZNEJ%202016-2025.pdf
4

https://aglomeracja-opolska.pl/sites/default/files/page/attachments/regionalna-strategia-innowacji-wojeodztawa-opolskiego-do-roku20201.pdf
5http://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/2015/08/STRATEGIA-ZATWIERDZONA.pdf

Id: DAE59156-1E6A-4806-92F0-86D4D956AFF3. Podpisany

Rozdział: Wprowadzenie

◆ Długofalowa Polityka Senioralna Polski na lata 2014-2020, obejmująca tworzenie
i rozwój takich inicjatyw, które będą wpisywać się w aktywizację i zwiększenie
dostępności usług społecznych dla osób starszych (edukacja społeczna
o problematyce starości i starzenia się społeczeństwa, rozwój geriatrii, usług
społecznych i opiekuńczych, rozwój gospodarki skierowanej do seniorów,
integracja międzypokoleniowa itp.).
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Na poziomie lokalnym:
◆ Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nyskiego
na lata 2013-2023.
◆ Strategia rozwoju Gminy Głuchołazy.

1.4. Adresaci Strategii

Rozdział: Wprowadzenie

Adresatami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Głuchołazy
na lata 2019-2029 są wszyscy mieszkańcy gminy Głuchołazy, jednak w sposób
szczególny uwzględnia ona grupy seniorów, osób niepełnosprawnych i rodziny, które
zostały zdiagnozowane, jako najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym
w gminie. Strategia wyznacza takie kierunki działań, które mają na celu skuteczne
zapobieganie wykluczeniu tych grup oraz rozwój takich inicjatyw, które zapewnią
jeszcze wyższy poziom usług świadczonych na rzecz wszystkich mieszkańców gminy.

10
Id: DAE59156-1E6A-4806-92F0-86D4D956AFF3. Podpisany
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2. Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych
zastanych
2.1. Charakterystyka gminy Głuchołazy

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

Gmina Głuchołazy należy do powiatu nyskiego i leży w południowej części
województwa opolskiego u podnóża Gór Opawskich, najdalej na wschód
wysuniętego pasma Sudetów. Najwyższym szczytem Gór Opawskich jest Biskupia
Kopa – 889 m n.p.m. Od południa gmina graniczy z Republiką Czeską na odcinku
około 35 km. Dużym walorem terenu są rozległe kompleksy leśne (3134ha),
w obrębie których panują łagodne warunki bioklimatyczne zarówno podczas
gorących dni letnich, jak i w czasie chłodnych i wietrznych dni półrocza chłodnego.
Największą rzeką w gminie Głuchołazy jest Biała Głuchołaska. Rzeka ta zwana
popularnie „Białką” wypływa spod Pradziada (1491 m n.p.m.) najwyższego szczytu
Sudetów Wschodnich na wysokości 880 m n.p.m. Płynie ona przez Jesenik, a do
Polski wpływa malowniczym przełomem pod Głuchołazami, skąd dalej płynie do
Jeziora Nyskiego. Biała Głuchołaska ma długość ok. 55 km. Powierzchnia gminy
Głuchołazy to 167,6 km2, w tym miasto Głuchołazy o powierzchni 7km2. Południową
część gminy od 1988 r. uznano za Park Krajobrazowy.6Przepiękne, górzyste tereny
z bogatą florą i fauną, czyste powietrze, wiele zabytków architektury, a także
przygraniczne położenie i bliskość Jeziora Nyskiego i Otmuchowskiego oraz
Jeseników tworzą atrakcyjny rejon południowej Opolszczyzny. To prawdziwa „zielona
perła Opolszczyzny”.

Rys.1 Mapka gminy Głuchołazy7

6http://www.turystykawgminie.pl/glucholazy
7

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G%C5%82ucho%C5%82azy_(gmina)_location_map.png

Id: DAE59156-1E6A-4806-92F0-86D4D956AFF3. Podpisany
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W skład gminy wchodzi 17 sołectw (Biskupów, Bodzanów, Burgrabice, Charbielin,
Gierałcice, Jarnołtówek, Konradów, Markowice, Nowy Las, Nowy Świętów, Podlesie,
Pokrzywna, Polski Świętów, Sławniowice, Stary Las, Sucha Kamienica, Wilamowice
Nyskie). Głuchołazy były znaną miejscowością wczasową. Centrum Głuchołaz
zachowało zabytkowy układ urbanistyczny, przetrwało wiele zabytkowych obiektów
architektury. Uroku miastu dodają dobrze zachowane kamieniczki z obszarem zieleni.
W pobliżu Głuchołaz znajduje się wiele reliktów przeszłości, związanych
z eksploatacją złóż złota. Ze względu na położenie gmina nastawiona jest obecnie
na rozwój turystyki.
Gmina Głuchołazy przystąpiła do realizacji lokalnego Programu Rewitalizacji 20162023. Dokument ten składa się z, kilku elementów m.in.:
◆ analizy obecnej sytuacji gminy,
◆ diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych, na podstawie zgromadzonych
danych,
◆ wizji wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz idących
za nią celów i kierunków działań,
◆ harmonogramu
rzeczowo-finansowego
planowanych
podstawowych
projektów rewitalizacyjnych oraz opisu możliwych do realizacji pozostałych
poszczególnych przedsięwzięć wpływających na eliminację lub ograniczenie
negatywnych zjawisk, powodujących sytuację kryzysową,
◆ systemu wdrażania programu rewitalizacji oraz systemu monitorowania,
ewaluacji i aktualizacji programu.8

◆ Gmina Głuchołazy ma 23 962 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety,
a 48,5% mężczyźni. W latach 2014-2017 liczba mieszkańców zmalała o 2,2%.
◆ Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lata i jest porównywalny do średniego
wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz nieznacznie wyższy od
średniego wieku mieszkańców całej Polski.
Rok
2014
2015
2016
2017

Liczba mieszkańców
24 493
24 254
24 064
23 962

Kobiety
12 630
12 507
12 394
12 352

Mężczyźni
11 863
11 747
11 670
11 610

Tab.1. Liczba mieszkańców Gminy Głuchołazy. [Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS]

◆ Mieszkańcy gminy Głuchołazy zawarli w 2017 roku 100 małżeństw, co odpowiada
4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla
województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski (kraj – 5;
województwo – 4,8; powiat 4,4).
◆ W tym samym okresie odnotowano1,8 rozwodów, przypadających na 1000
mieszkańców (kraj – 1,7; województwo – 1,6; powiat – 1,8).

8

http://rewitalizacja.glucholazy.pl/lpr-glucholazy/
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS; stan na 31.XII.2017

9
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Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

2.2. Uwarunkowania demograficzne9
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◆ 28,7% mieszkańców gminy Głuchołazy jest stanu wolnego, 54,0% żyje
w małżeństwie, 5,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to
wdowy/wdowcy.
30 000
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20 000
15 000
10 000
5 000
0
ogółem

2015
kobiety

2016

2017

mężczyźni

Rys.2. Populacja - gmina Głuchołazy 2014-2017r.
[Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS]

Rys. 3. Piramida wieku mieszkańcy gminy Głuchołazy, 2017r.
[Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS]

◆ W 2017r. zarejestrowano 178 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 274
wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy
Głuchołazy -96.
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Rys.4 Przyrost naturalny w latach 2014 - 2017 [Źródło: GUS]10

-129

Rys.5 Migracja na pobyt stały w larach 2014-2017 [Źródło: GUS]

10

Skrót – Źródło: GUS – oznacza, że dane zostały zaciągnięte z Bazy Danych Lokalnych GUS, stan na 31.XII.2017. Przypis dot. całego
opracowania
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Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

2014

13
Strona 13

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY GŁUCHOŁAZY NA LATA 2019 - 2029

◆ W gminie Głuchołazy ujemny przyrost naturalny odnotowywany jest od 1998 roku,
a w 2013r. osiągnął jak dotąd odnotowaną najwyższą wartość – (-141).
◆ Gmina Głuchołazy ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -108. Odpowiada
to przyrostowi naturalnemu -4,51 na 1000 mieszkańców.
◆ W 2017 r. urodziło się 195 dzieci, w tym 48,7% dziewczynek i 51,3% chłopców.
Średnia waga noworodków to 3 316 gramów.
◆ Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do
liczby zgonów wynosi 0,72 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa
oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego
kraju.
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Rys.6 Podział mieszkańców ze względu na wiek w 2017 roku [Źródło: GUS]

◆ W 2017r. 51,0% zgonów w gminie Głuchołazy spowodowanych było chorobami
układu krążenia, przyczyną 19,2% zgonów w gminie Głuchołazy były nowotwory,
a 7,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego.
◆ Na 1000 mieszkańców gminy Głuchołazy przypada 11,13 zgonów. Jest to
znacznie więcej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie
więcej od wartości średniej dla kraju.
◆ 62,0% mieszkańców gminy Głuchołazy jest w wieku produkcyjnym, 14,8% w wieku
przedprodukcyjnym, a 23,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
◆ Na przestrzeni lat zmniejsza się udział osób w wieku przedprodukcyjnym
i produkcyjnym, natomiast wzrasta udział ludności w wieku poprodukcyjnym.
◆ Z podziałem na grupy wiekowe związane są wskaźniki obciążenia
demograficznego. Zgodnie z definicją GUS, jako nieprodukcyjny przyjmuje się
wiek 0-17 lat (wiek przedprodukcyjny) oraz 60 lat i więcej dla kobiet i 65 lat i
więcej dla mężczyzn (wiek poprodukcyjny); wiek produkcyjny to 18-59/64 lata
(18-59 lat dla kobiet i 18-64 lata – dla mężczyzn).

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

0-4
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Rys.7 Udział ludności wg ekonomicznych grup wiekowych w % w latach 2014-2017 [Źródło: GUS]
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Rys.8 Wskaźnik obciążenia demograficznego w latach 2014 - 2017 [Źródło: GUS]

◆ W gminie Głuchołazy widać wyraźną tendencję wzrostu liczby ludności w wieku
poprodukcyjnym w stosunku do osób w wieku produkcyjnym oraz
przedprodukcyjnym. Systematycznie wzrasta też liczba mieszkańców w wieku
nieprodukcyjnym w stosunku do mieszkańców w wieku produkcyjnym.

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych
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Rys.9 Zmiany liczby kobiet i mężczyzn w zależności od wieku [Źródło: GUS]

Starzenie demograficzne wyrażające się wzrostem udziału ludności w wieku 60+
spowoduje osiągnięcie anormalnego stanu starości. Proces ten postępować będzie
najszybciej w miastach, gdzie nastąpi wzrost udziału ludności senioralnej aż do 29,8%
w 2029r. (ok 1/3 ludność miasta może przekraczać 60 rok życia).11
Przyczyn postępującego starzenia społeczeństwa jest kilka:
◆ niska rozrodczość, powodująca brak zastępowalności biologicznej pokoleń,
◆ poprawa warunków bytowych, opieki i profilaktyki zdrowotnej, co wypływa na
wydłużenie życia,
◆ wysoka świadomość własnego zdrowia,
◆ odpływ ludności w celu kontynuowania nauki oraz poszukiwania atrakcyjnego
zatrudnienia poza granice regionu – dotyczy głównie ludzi młodych.

11http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-dla-powiatow-i-miast-na-prawie-powiatu-oraz-

podregionow-na-lata-2014-2050-opracowana-w-2014-r-,5,5.html
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Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

◆ Wśród wyzwań dot. zaspokojenia różnych potrzeb społecznych gminy
Głuchołazy istotną rolę odgrywają osoby w wieku senioralnym. W 2017r. stanowiły
one 23,1% mieszkańców to jest 5539 osób. Wśród nich dominowały kobiety, przy
czym należy zwrócić uwagę, że im wyższy wiek tym większa dysproporcja
pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn.
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2.3. Pomoc społeczna12
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających
do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach
odpowiadających godności człowieka. Zgodnie z art. 15. ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej- pomoc społeczna polega w szczególności na:
1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
2) pracy socjalnej;
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia
z pomocy społecznej;
5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb.

Zadania własne gminy
o charakterze obligatoryjnym

Zadania własne gminy
o charakterze fakultatywnym

Zadania zlecane przez
administrację rządową

✓ opracowanie i realizacja
gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych;
✓ sporządzenie oceny zasobów
w zakresie pomocy społecznej;
✓ udzielanie schronienia,
zapewnienie posiłku oraz
niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym;
✓ przyznawanie i wypłacanie
zasiłków okresowych;
✓ przyznawanie i wypłacanie
zasiłków celowych;
✓ przyznawanie i wypłacanie
zasiłków celowych na pokrycie
wydatków powstałych w wyniku
zdarzenia losowego;
✓ przyznawanie i wypłacanie
zasiłków celowych na pokrycie
wydatków na świadczenia
zdrowotne osobom bezdomnym
oraz innym osobom niemającym
dochodu i możliwości uzyskania

✓ przyznawanie i wypłacanie
zasiłków specjalnych celowych;
✓ przyznawanie i wypłacanie
pomocy na ekonomiczne
usamodzielnienie w formie
zasiłków, pożyczek oraz pomocy
w naturze;
✓ prowadzenie i zapewnienie
miejsc w domach pomocy
społecznej i ośrodkach wsparcia
o zasięgu gminnym oraz
kierowanie do nich osób
wymagających opieki;
✓ opracowanie i realizacja
projektów socjalnych;
✓ podejmowanie innych zadań
z zakresu pomocy społecznej
wynikających z rozeznanych
potrzeb gminy, w tym tworzenie
i realizacja programów osłonowych;
✓ współpraca z powiatowym
urzędem pracy w zakresie
upowszechniania ofert pracy oraz

✓ organizowanie i świadczenie
specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;
✓ przyznawanie i wypłacanie
zasiłków celowych na pokrycie
wydatków związanych z klęską
żywiołową lub ekologiczną;
✓ prowadzenie i rozwój
infrastruktury ośrodków wsparcia
dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;
✓ realizacja zadań wynikających
z rządowych programów pomocy
społecznej, mających na celu
ochronę poziomu życia osób,
rodzin i grup społecznych oraz
rozwój specjalistycznego wsparcia;
✓ przyznawanie i wypłacanie
zasiłków celowych, a także
udzielanie schronienia, posiłku oraz
niezbędnego ubrania

12

Opracowane na podstawie danych sprawozdawczych OPS w Głuchołazach - https://www.ops-glucholazy.pl/index.php?view=info&id=20
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Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa m.in. na
jednostkach samorządu. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej
mają charakter zadań obligatoryjnych oraz fakultatywnych. Wśród zadań
obligatoryjnych są zadania własne gminy i zadania zlecone przez administrację
państwową.
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Zadania własne gminy
o charakterze fakultatywnym

Zadania zlecane przez
administrację rządową

świadczeń na podstawie przepisów
o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków
publicznych;
✓ przyznawanie zasiłków
celowych w formie biletu
kredytowanego;
✓ opłacanie składek na
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe za osobę, która
zrezygnuje z zatrudnienia
w związku z koniecznością
sprawowania bezpośredniej,
osobistej opieki nad długotrwale lub
ciężko chorym członkiem rodziny
oraz wspólnie niezamieszkującymi
matką, ojcem lub rodzeństwem;
✓ praca socjalna;
✓ organizowanie i świadczenie
usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania, z wyłączeniem
specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi;
✓ prowadzenie i zapewnienie
miejsc w mieszkaniach
chronionych;
✓ dożywianie dzieci;
✓ sprawienie pogrzebu, w tym
osobom bezdomnym;
✓ kierowanie do domu pomocy
społecznej i ponoszenie
odpłatności za pobyt mieszkańca
gminy w tym domu;
✓ pomoc osobom mającym
trudności w przystosowaniu się do
życia po zwolnieniu z zakładu
karnego;
✓ przyznawanie i wypłacanie
zasiłków stałych;
✓ opłacanie składek na
ubezpieczenie zdrowotne
określonych w przepisach
o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków
publicznych.

informacji o wolnych miejscach
pracy, usługach poradnictwa
zawodowego, szkoleniach oraz
realizacji Programu Aktywizacja
i Integracja.

cudzoziemcom;
✓ wypłacanie wynagrodzenia za
sprawowanie opieki.

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

Zadania własne gminy
o charakterze obligatoryjnym

Tab.2 Zadania pomocy społecznej
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Na terenie gminy Głuchołazy instytucją realizującą zadania pomocy społecznej jest
Ośrodek Pomocy Społecznej nazywany w dalszej części OPS w Głuchołazach.
Od 2014r. w gminie Głuchołazy na przestrzeni lat obserwuje się tendencję
spadkową, co do liczby przyznanych świadczeń. W 2017 r. odnotowano niewielki
wzrost tych świadczeń. Zmienia się też proporcja wśród osób otrzymujących
świadczenia, ze względu na płeć. Szczególny wzrost zaobserwowano w grupie
kobiet w wieku 60 + (rys. 11).
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Rys.10 Dane o przyznanych świadczeniach w latach 2014-2017 [Źródło: OPS w Głuchołazach – ocena zasobów pomocy społecznej]
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Rys.11 Przyznane świadczenia – kobiety
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Rys.12 Przyznane świadczenia – mężczyźni

Na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej, wsparcia udziela się osobom
i rodzinom, 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,
◆ trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
◆ trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
◆ alkoholizmu lub narkomanii,
◆ zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
◆ klęski żywiołowej lub ekologicznej.
OPS w Głuchołazach realizując zadania ustawy o pomocy społecznej, przyznawał
m. in. świadczenia pieniężne w postaci zasiłków. Powody udzielania pomocy
przedstawia poniższa tabela:
Powody udzielenia pomocy przez OPS
ubóstwo
bezrobocie
bezdomność
niepełnosprawność
długotrwała lub ciężka choroba;
przemoc w rodzinie
alkoholizm
narkomania
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
potrzeba ochrony macierzyństwa
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego,
zdarzenia losowe
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32
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-

-

3

2

Tab.3Powody przyznawania świadczenia przez OPS w Głuchołazach [Źródło: OPS w Głuchołazach – ocena zasobów pomocy społecznej]
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Należy zaznaczyć, że w większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy
było równoczesne wystąpienie kilku przesłanek. Jak widać w tabeli nr 3 w latach
2014–2017 zaobserwować można w wielu przypadkach tendencję spadkową w ilości
udzielanych zasiłków. Od 2015r. coraz mniej osób korzysta z pomocy finansowej
z powodu bezrobocia, co związane jest z większą liczbą ofert pracy na rynku, a co za
tym idzie, z podejmowaniem zatrudnienia przez osoby długotrwale bezrobotne.
W latach 2016-2017 obserwuje się także znacznie mniejszą ilość osób korzystających
z pomocy z powodu ubóstwa w stosunku do lat 2014-2015.Prawdopodobną
przyczyną takiego stanu była poprawa sytuacji finansowej rodzin spowodowana
wprowadzeniem w 2016 r. nowych świadczeń rodzinnych, tj. świadczenia
rodzicielskiego i wychowawczego. Jak wynika z wykresu [rys.13] na przełomie lat
2016-2017 widocznie zwiększyła się liczba osób korzystających z pomocy społecznej
z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby, co przełożyło się jednocześnie na wzrost
ilości osób korzystających z usług opiekuńczych, a także z pomocy w formie
umieszczenia w całodobowej placówce, jaką jest dom pomocy społecznej.
Najczęstszymi powodami przyznania pomocy w gminie Głuchołazy są kolejno:
ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawność.
800

ubóstwo

700
600

bezrobocie
500
niepełnosprawność

400
300

bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych

200

alkoholizm

100

ochrona macierzyństwa

0
2014

2015

2016

2017

bezdomność

Rys.13 Powody udzielania pomocy przez OPS- [Źródło: OPS w Głuchołazach – ocena zasobów pomocy społecznej]

W przypadku niepełnosprawności i bezradności w sprawach
wychowawczych w 201 r. obserwuje się wzrost do wielkości z 2015r.

opiekuńczo-

Pierwszoplanowym problemem wśród rodzin objętych pomocą jest ubóstwo.
Ubóstwo określa się, jako stan, w którym jednostka czy grupa odczuwa brak
dostatecznych środków do życia, a w związku z tym nie ma zaspokojonych
podstawowych potrzeb. Pod pojęciem „podstawowych potrzeb” należy przyjąć
katalogowe ujęcie potrzeb przyjętych ustawą o pomocy społecznej, na których
uzupełnienie czy pokrycie można przyznać świadczenia pieniężne z pomocy

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

długotrwała lub ciężka
choroba
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społecznej tj.: żywność, opał, schronienie, leki i leczenie, odzież. Katalog ten nie jest
zamknięty. W każdym przypadku przyznawania pomocy osobom czy rodzinom,
których dochód nie przekracza ustalonego w ustawie kryterium dochodowego,
należy uznać, iż w związku z nie przekroczeniem gwarantowanego dochodu, osoba
czy też rodzina dotknięta jest ubóstwem.
Jak
wynika
z
wniosków
zebranych podczas
spotkań
warsztatowych
z przedstawicielami społeczności lokalnej, problem ubóstwa również przez nich został
uznany za problem gminy. Wg danych OPS w Głuchołazach, problem ten dotyczy
5% mieszkańców gminy.

Niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu dzieci łączy się najczęściej z innymi
dysfunkcjami takimi jak:
◆ uzależnienie od alkoholu i środków psychoaktywnych,
◆ przemoc domowa,
◆ zaburzenia równowagi systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych,
◆ problemy w pełnieniu ról małżeńskich, rodzicielskich, zawodowych, wyrażające
się m.in. w:
✓ postaci niedojrzałości emocjonalnej,
✓ problemach we współżyciu z ludźmi,
✓ trudnościach adaptacyjnych,
✓ niezaradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
✓ problemach wychowawczych w środowisku rodzinnym, szkolnym
ujawniających się w postaci zachowań:
➢ buntowniczych,
➢ agresywnych,
➢ konfliktowych,
➢ łamania przez dzieci i młodzież panujących obyczajów, norm, wartości.
W wielu sytuacjach dzieci pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych pozostawione są
same sobie, dlatego też większość wolnego czasu spędzają wśród rówieśników,
częściej też pojawiają się u nich problemy w szkole (mniej czasu poświęcają
przygotowywaniu się do lekcji, przeżywają więcej porażek szkolnych w efekcie,
czego rezygnują z podejmowania wysiłku w zdobywaniu wiedzy).Z kolei rodzice nie
pomagają, lecz podwyższają wymagania w stosunku do ocen i zachowania dziecka
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Pomoc dla rodzin dotkniętych problemem ubóstwa polega na działaniach
doraźnych (świadczenia pieniężne, tj. zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe,
itp.) (zob. tab. 4 i 5) oraz długofalowych (np. prowadzenie pracy socjalnej),
zmierzających do usunięcia przyczyn ubóstwa.
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych jest często
pojawiającym się powodem przyznawania pomocy przez OPS w Głuchołazach.
Bezradność jest jedną z przyczyn złego funkcjonowania rodziny. Wszelka pomoc
w takim przypadku zmierza do udzielania rodzinie wsparcia w odbudowie
prawidłowych relacji i umacniania prawidłowych postaw rodzicielskich. Warunkiem
powodzenia jest możliwie jak najwcześniejsze udzielenie pomocy oraz stosowanie
działań profilaktyczno-ochronnych.
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lub też w ogóle przestają się nim interesować. W takiej sytuacji dzieci odrzucane
przez środowisko rodzinne szukają akceptacji wśród rówieśników, łączą się w grupy
subkulturowe, zaczynają wagarować, uciekać z domu i popadać w konflikty
z prawem.
Rażące zaniedbania funkcji opiekuńczo–wychowawczych (np. nadużywanie
alkoholu, środków psychoaktywnych), są przesłanką do podejmowania wobec
rodziny działań przez instytucje do tego uprawnione. Najczęstsze zagrożenia dla
prawidłowego funkcjonowania rodziny wynikają z:
◆ zerwania więzi rodzinnych,
◆ występowania uzależnień od środków psychoaktywnych, w szczególności od
alkoholu,
◆ przemocy w rodzinie.
Zjawisko przemocy występuje zarówno w sferze fizycznej, emocjonalnej i seksualnej,
a także, jako zaniedbania wobec innych członków rodziny (np. wobec dzieci, osób
starszych).

Rodziny dotknięte problemem przemocy mogą skorzystać ze wsparcia zarówno
finansowego jak i niefinansowego (zasiłki, pomoc rzeczowa, praca socjalna,
poradnictwo specjalistyczne – pedagogiczne, psychologiczne, prawne).
W celu ochrony praw dziecka, w tym przede wszystkim prawa do wychowania
w rodzinie, OPS w Głuchołazach prowadzi działania zmierzające do zabezpieczenia
potrzeb dziecka przebywającego w rodzinie zagrożonej kryzysem bądź
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych.
Pracownicy socjalni podejmują intensywną pracę socjalną, mającą na celu
monitorowanie sytuacji dziecka w rodzinie oraz pomoc w wypełnianiu jej funkcji.
W przypadku rodzin dysfunkcyjnych Ośrodek współpracuje z szeregiem instytucji. Na
wniosek pracownika socjalnego możliwe jest ustanowienie przez Sąd Rodzinny
nadzoru kuratora.
Dodatkową formą wsparcia rodzin jest usługa asystenta rodziny, która skupia się
przede wszystkim na:
◆ wsparciu rodziny w pokonywaniu trudności i barier,
◆ pomocy w uzyskaniu poprawy sytuacji w różnych obszarach funkcjonowania
społecznego,
◆ wdrażaniu prawidłowych postaw rodzicielskich,
◆ odbudowaniu więzi i relacji rodzinnych.
Praca z rodziną jest również organizowana i kontynuowana w sytuacji czasowego
umieszczenia dziecka poza rodziną biologiczną, a rolą asystenta są działania
ukierunkowane na rzecz jak najszybszego powrotu dziecka do rodziny biologicznej.
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Pomoc rodzinie jest zadaniem profesjonalnych służb społecznych (przedstawicieli
pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, oświaty, członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także organizacji pomocowych).
Ochrona rodziny jest istotnym obowiązkiem społeczeństwa, gdyż funkcjonalne,
bezpieczne i zdrowe społeczeństwo nie może istnieć bez zdrowej i trwałej rodziny.
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Natomiast w przypadku braku możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania
przez biologicznych rodziców, dzieci na podstawie postanowienia sądu umieszczane
są w pieczy zastępczej rodzinnej lub instytucjonalnej.
W pracy z rodziną ważna jest koordynacja działań różnych instytucji i służb wsparcia
rodziny, poprzez m.in. powoływanie grup interdyscyplinarnych, w skład których
wchodzić będą w szczególności: asystent rodziny, pracownik socjalny, pedagog,
przedstawiciel policji, kurator sądowy.
W świetle ustawy o pomocy społecznej, świadczenia z pomocy społecznej mogą
mieć charakter:
◆ pieniężny –m.in. zasiłki: stały, okresowy, celowy i specjalny zasiłek celowy;
◆ niepieniężny - m.in.: praca socjalna, sprawienie pogrzebu, schronienie, posiłek,
niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze, pobyt i usługi w domu pomocy
społecznej, opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczowychowawczej.
Ze względu na sposób finansowania świadczenia można podzielić na świadczenia
realizowane w ramach zadań własnych i zleconych. Oprócz świadczeń z pomocy
społecznej, OPS realizuje zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych (m.in.
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenie wychowawcze – 500+, świadczenia
opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe itp.).

Forma
pomocy

2014
Liczba
osób

2015
Liczba
osób

Kwota

2016

Kwota

Liczba
osób

2017

Kwota

Liczba
osób

Kwota

ZADANIA WŁASNE
Zasiłek stały

167

726.121

168

741.884

160

883.897

162

830.945

Zasiłek okresowy

526

1.111.822

487

1.122.992

447

1.141.692

448

1.090.572

Zasiłki celowe

682

239.164

643

208.867

581

194.009

598

199.374

499

306.670

587

519.468

536

509.843

496

459.082

8

12.296

4

6.026

2

218

2

2.927

Opłata za DPS

25

471.080

26

492.340

30

651.278

34

785.368

Wspieranie rodziny
i pieczy zastępczej

18

82.235

33

139.210

30

188.020

32

235.741

Posiłek / obiad
w szkole
Sprawianie
pogrzebu

Tab.4 Liczba osób korzystających ze wsparcia OPS w latach 2014-2017 (zadania własne) [Źródło: OPS w Głuchołazach - ocena zasobów
pomocy społecznej]

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

Poniżej przedstawiamy zestawienie kategorii przyznanych świadczeń w ujęciu
ilościowym jak i wartościowym.
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Forma
pomocy

2014
Liczba
osób

2015
Liczba
osób

Kwota

2016

Kwota

Liczba
osób

2017

Kwota

Liczba
osób

Kwota

Świadczenia
wychowawcze
Zasiłki rodzinne
Urodzenie dziecka
Zapomoga z tyt.
urodzenia dziecka
Świadczenia
pielęgnacyjne
Zasiłek
pielęgnacyjny
Specjalny zasiłek
opiekuńczy
Zasiłek dla
opiekuna
Fundusz
alimentacyjny
Dodatki
mieszkaniowe
Dodatki
energetyczne
Składki na ubezp.
zdrowotne

Składki na ubezp.
społeczne
Prace społecznie
użyteczne
Stypendia socjalne
dla uczniów

X

X

X

X

1405

8.206.186

1239

11.159.904

1142

2.253.101

1015

1.997.814

1085

2.217.928

1081

2.211.140

56

56.000

61

61.000

63

57.316

78

65.455

140

140.000

141

141.000

136

163.000

159

159.000

1049

774.393

1037

1.240.600

1049

1.358.513

975

1.368.008

7079

1.082.537

6918

1.058.144

6632

1.014.696

6351

971.703

275

141.007

373

193.960

453

234.968

437

224.647

1228

649.088

549

294.367

405

210.600

332

171.992

282

1.447.024

275

1.444.014

256

1.425.981

237

1.298.060

595

652.403

603

643.509

551

580.154

315

555.133

415

24.818

318

26.515

277

23.901

181

22.898

273

183.454

276

185.188

312

197.231

305

195.365

112

193.276

119

356.684

123

378.382

122

377.876

155

51.667

19

17.601

18

17.593

10

9.922

702

312.239

551

263.125

423

206.434

306

162.184

Tab.5 Liczba osób korzystających ze wsparcia OPS w latach 2014-2017[Źródło: OPS w Głuchołazach- ocena zasobów pomocy
społecznej]

Powyższe zestawienie stanowi cenne źródło informacji na temat struktury
udzielonych świadczeń. Potwierdza ono, że dominującymi problemami społecznymi
w gminie są ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba oraz
niezaradność życiowa. Uwagę zwraca znaczna grupa osób dorosłych, niezdolnych
do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy, które otrzymują
zasiłek stały, a także duża liczba osób korzystających z zasiłków okresowych z tytułu
bezrobocia. Niepokojąco wysoka jest również liczba osób korzystających ze
świadczeń funduszu alimentacyjnego. To znaczy, że wielu zobowiązanych rodziców
uchyla się od obowiązku łożenia środków na opiekę i wychowanie swoich dzieci.
Największa wartość świadczeń była udzielana jednak w ramach świadczeń
przysługujących z tytułu rodzicielstwa, tj. zasiłków rodzinnych i świadczenia
wychowawczego, mających na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie
dziecka.
Osoby uprawnione mogą też zwrócić się do OPS o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego. Dodatek mieszkaniowy jest
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świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu
dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku
z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Dodatek energetyczny jest dodatkowym
świadczeniem najemców pobierających już dodatek mieszkaniowy, którzy mają
problem z uiszczaniem opłat za energię.

2.4. Bezrobocie

Brak pracy i konieczność życia na bardzo niskim poziomie materialnym uznane
zostały zdaniem mieszkańców za istotne problemy13. Bezpieczeństwo finansowe
i społeczne jest warunkowane głównie posiadaniem zatrudnienia. Brak pracy jest
podstawowym czynnikiem, który przyczynia się do ubożenia rodzin oraz źródłem
innych problemów, mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie zarówno
rodzin, jak i jednostek w lokalnej społeczności. Ustawa o pomocy społecznej
wymienia bezrobocie w czołówce zjawisk, wywołujących trudne sytuacje życiowe,
uzasadniające udzielenie pomocy socjalnej. Społeczne brzemię bezrobocia jest
dotkliwe tym bardziej, że powoduje powstawanie innych obszarów ludzkiej biedy
i jest zasadniczym powodem marginalizacji osób i rodzin. Bezrobocie jest jednym
z podstawowych źródeł ubóstwa, sprzyja powstawaniu takich zjawisk jak
bezdomność, przemoc, alkoholizm, a także zakłóca prawidłowe funkcjonowanie
rodziny. Dysfunkcja ta jest od wielu lat problemem mieszkańców gminy, mimo
obserwowanej w ostatnich latach transformacji rynku pracy z rynku pracodawcy na
rynek pracownika.
W przypadku bezrobocia, jako powodu zwracania się o pomoc do OPS, można
stwierdzić, że od 2016r.problem ten wykazuje tendencję spadkową (spadek o 29%)
i to o znaczącą wartość. Sytuacja taka jest prostym przełożeniem w/w transformacji
rynku pracy, a co za tym idzie spadkiem stopy bezrobocia.
Przedstawione poniżej dane pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
i odnoszą się wyłącznie do osób zarejestrowanych w urzędzie, jako osoby
bezrobotne.
Pod pojęciem bezrobotnego można rozumieć osobę niezatrudnioną, nie
prowadzącą działalności gospodarczej i nie wykonującą innej pracy zarobkowej,
zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu
pracy). Z kolei bezrobotnym w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy jest osoba poszukująca zatrudnienia, która:
◆ ukończyła 18 rok życia (pełnoletnia),
◆ nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn,
◆ aktualnie nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia lub nie jest skierowana na
szkolenie przez PUP,
13

Wg analizy wniosków zebranych podczas warsztatów partycypacyjnych
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Bezrobocie jest trzecią w kolejności, zaraz po ubóstwie i długotrwałej lub ciężkiej
chorobie, przyczyną przyznawania świadczeń z pomocy społecznej. Ubóstwo
i bezrobocie to dwie przyczyny pośrednio ze sobą powiązane. Brak pracy jest
zazwyczaj przyczyną ubóstwa.
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◆ jest zameldowana lub pozostaje w naszym kraju legalnie lub jej pobyt może
zostać zalegalizowany (azyl polityczny, karta stałego lub czasowego pobytu,
obywatele UE).
Tak rozumianym pojęciem osoby bezrobotnej posługują się urzędy pracy
(powiatowe lub wojewódzkie).Długotrwałe bezrobocie to pozostawanie bez pracy
przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
Podmioty gospodarcze
Według rejestru REGON na koniec 2017r.liczba podmiotów gospodarki narodowej
w powiecie nyskim wyniosła 13 708, co oznacza wzrost liczby podmiotów o 81,
w porównaniu do danych z 2016r. Dotychczasowa spadkowa tendencja na terenie
powiatu została więc zatrzymana. Niestety w gminie Głuchołazy, nadal odnotowuje
się tendencję spadkową. Zarówno w powiecie nyskim, jak i w gminie Głuchołazy
dominują podmioty w sektorze prywatnym, stanowiące ok. 95% wszystkich
podmiotów.
Region

2014

2015

2016

2017

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

100077

100432

100295

100590

POWIAT NYSKI

13990

13746

13627

13708

GMINA GŁUCHOŁAZY

2403

2386

2385

2374

Tab.6 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2014-2017/wg stanu na koniec roku

zarejestrowane na terenie gminy Głuchołazy. Biorąc pod uwagę klasę wielkości
podmiotów w gminie Głuchołazy zdecydowanie dominują te, zatrudniające do

9 pracowników.

Stanowią one niemal 96% ogółu. Natomiast
o największej klasie wielkości nie funkcjonują na terenie gminy.
Klasa wielkości
0-9
10-49
50-249
250-999
1000 i więcej

podmioty

Udział w %
95,79%
3,65%
0,50%
0,05%
0,00%

Tab.7 Struktura podmiotów gospodarki narodowej wg klas wielkości w gminie Głuchołazy [Źródło: GUS]

Działalność związana z handlem i naprawami (ok. 26 %) jest dominującą wśród
podmiotów w gminie Głuchołazy. W dalszej kolejności znajdują się podmioty
zajmujące się działalnością związaną z budownictwem (ok. 13 %), oraz działalnością
związaną z zakwaterowaniem(ok. 5%).

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

17,3% wszystkich podmiotów funkcjonujących w powiecie nyskim to podmioty
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Zatrudnienie i wynagrodzenie
◆ W gminie Głuchołazy na 1000 mieszkańców pracuje 157 osób14. 52,7% wszystkich
pracujących stanowią kobiety, a 47,3% mężczyźni.
◆ W 2017r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Głuchołazy
wynosiło 3631,95 PLN, co odpowiada 80,20% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto w Polsce, i 88% w województwie opolskim.
◆ Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Głuchołazy 1763 osoby
wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 993 pracujących przyjeżdża do pracy
spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -770.
◆ 24,7% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Głuchołazy pracuje w sektorze
rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,2% w przemyśle
i budownictwie, a 16,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów,
transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9%
pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
obsługa rynku nieruchomości).

Jednym ze wskaźników definiujących poziom bezrobocia jest stopa bezrobocia
rejestrowanego, czyli stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby
cywilnej ludności aktywnej zawodowo /wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej
zaliczane do kategorii pracujących lub bezrobotnych/. W całym kraju, tak
i w województwie opolskim, powiecie nyskim oraz gminie Głuchołazy, obserwowana
jest spadkowa tendencja stopy bezrobocia. W 2017r. odnotowywane były
rekordowo niskie wartości stopy bezrobocia i liczby bezrobotnych.
20,00%

18,00%

18,00%
15,70%

16,00%

14,40%

14,00%
12,00%

11,40%
10,20%

9,70%

10,00%

8,20%

8,00%

6,60%

6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
2014
gm. Głuchołazy

2015
pow. nyski

2016
woj. opolskie

2017
Polska

Rys.14 Szacunkowa stopa bezrobocia w latach 2014-2017 [Źródło: GUS]
14

Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących
w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów
gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju
działalności.Więcej: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Glucholazy
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Dynamika bezrobocia
REGION

LICZBA
BEZROBOTNYCH WG
STANU NA DZIEŃ
31.12.2015 R.

LICZBA
BEZROBOTNYCH WG
STANU NA DZIEŃ
31.12.2017 R

WZROST / SPADEK
BEZROBOCIA W
PORÓWNANIU DO
KOŃCA 2015 R.

SPADEK/ WZROST
W%

POWIAT NYSKI
GMINA GŁUCHOŁAZY

6037
1154

3840
739

-2197
-415

-36%
-30%

REGION

2014

2015

2016

2017

POWIAT NYSKI
GMINA GŁUCHOŁAZY

7234
1354

3037
1154

5027
1048

3840
739

Liczba bezrobotnych

Tab.8 Dynamika bezrobocia [Źródło PUP Nysa – sprawozdania roczne z działalności]

◆ Bezrobocie rejestrowane w gminie Głuchołazy wynosiło w 2017r.10,2% (10,9%
wśród kobiet i 9,6% wśród mężczyzn).
◆ Na koniec 2017r. w gminie Głuchołazy stopa bezrobocia wyniosła 10,2%, to
o 4,2% mniej niż na koniec roku 2016 i aż o 7,8% mniej niż w analogicznym okresie
2014r. Kształtowanie się stopy bezrobocia w poszczególnych latach, na tle
pozostałych – kraju, województwa, powiatu przedstawia rys. 14.
◆ Spadek bezrobocia na koniec 2017r. w porównaniu z 2015r. odnotowano na
poziomie 30%.
Struktura bezrobocia
2014
liczba

2015
%

liczba

%

2016
liczba

%

2017
liczba

Ogółem zarejestrowanych bezrobotnych
1354 18,7 1153 19,1 1048 20,8 739
Bezrobotne kobiety
615 45,4 533 49,2 494 47,1 361
Bezrobotni z prawem do zasiłku
264 19,5 161 14,0 120 11,5 101
Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy
77
5,7
66
5,7
54
5,2
20
Osoby dotychczas niepracujące
145 10,7 120 10,4
86
8,2
62
Zamieszkali na wsi
570 42,1 462 40,1 443 42,3 313
Bez kwalifikacji zawodowych
564 41,7 482 41,8 426 40,6 301
Bez doświadczenia zawodowego
240 17,7 197 17,1 158 15,1 119
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu
132
9,7
136 11,8 133 12,7 115
dziecka
Bezrobotni do 30 roku życia
bd
bd
289 25,1 244 23,3 172
Bezrobotni do 25 roku życia
217 16,0 136 11,8 111 10,6
77
Długotrwale bezrobotni
717 53,0 611 53,0 584 55,7 379
Powyżej 50 roku życia
422 31,2 402 34,9 361 34,4 249
Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku
bd
bd
171 14,8 170 16,2 151
życia
Niepełnosprawni
88
6,5
75
6,5
75
7,2
62
Tab.9 Struktura bezrobocia (wybrane kategorie) w latach 2014-2017[Źródło PUP Nysa – sprawozdania roczne z działalności]

%

19,2
48,8
13,7
2,7
8,4
42,8
40,7
16,1
15,6
23,3
10,4
51,3
33,7
20,4
8,4

Analizując powyższe dane można stwierdzić, że najliczniejsza grupa bezrobotnych na
przestrzeni lat 2014-2017, to:
◆ długotrwale bezrobotni,
◆ bezrobotni zamieszkali na wsi,
◆ bez kwalifikacji zawodowych,
◆ bezrobotni powyżej 50 roku życia,
◆ kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka.

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

Kategoria osób bezrobotnych
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Taki rozkład procentowy, może generować dużą trudność aktywizacji zawodowej
tych grup bezrobotnych, w których często czynniki się nakładają. A więc
hipotetycznie jest to osoba w wieku 50+, bez kwalifikacji zawodowych, długotrwale
bezrobotna, mieszkająca na wsi.
Co istotne, zaobserwowano, iż na przestrzeni ostatnich lat sukcesywnie spada udział
osób dotychczas niepracujących. Od 2015r. obserwowany jest spadek odsetka osób
zwolnionych z przyczyn zakładu pracy, a co ważne również długotrwale
bezrobotnych. Systematyczny wzrost w analizowanym okresie odnotowano
natomiast w przypadku bezrobotnych zamieszkałych na wsi, kobiet, które nie podjęły
zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotnych posiadających co najmniej jedno
dziecko do 6 roku życia (w obu przypadkach jest to wzrost o ok. 5%).
Zmiany liczby osób bezrobotnych przebiegały bez względu na kryterium ich
podziału. Zauważalny jest wyraźny trend spadkowy, bez wyraźnego wskazania na
konkretną kategorię.
Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zgodnie z art.49 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy to:

Wymienione kategorie osób pozostające w szczególnej sytuacji na rynku pracy
stanowiły łącznie, na koniec 2017r., niemal 84% wszystkich bezrobotnych. Należy
zauważyć, iż osobę bezrobotną można zakwalifikować do więcej niż jednej kategorii
osób, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
W TYM
ROK

2014
2015
2016
2017

NOWE
REJESYTACJE

Z PRZYCZYN
ZAKŁADU
PRACY

PO PRACACH
INTERNENCYJNYCH

PO
ROBOTACH
PUBLICZNYCH

PO STAŻU

PO
PRZYGOTOWANIU
ZAWODOWTYM
DOROSŁYCH

PO
SZKOLENIACH

PO PRACACH
SPOŁECZNIE
UŻYTECZNYCH

272
207
174
156

22
8
5
7

1

16
6
4

48
64
61
60

-

6
2
2

-

Tab.10 Napływ osób bezrobotnych w latach 2014-2017 w gminie Głuchołazy [Źródło: PUP Nysa – sprawozdania roczne z działalności]

◆ Jak widać zdecydowanie spadła ilość nowych rejestracji z przyczyn zwolnień
w zakładzie pracy (o 68%).
◆ Pracownicy przebywający na stażach, po ich zakończeniu wracają do puli
bezrobotnych. Ilość stażystów będąca w takiej sytuacji w 2017r. w stosunku do
roku 2014 wzrosła o 20%.
◆ Generuje się wśród pracodawców negatywne zjawisko tzw. bezpłatnego
stażysty. Pracodawcy są zainteresowani tzw. „darmowym” pracownikiem i po

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

◆ osoby do 30 roku życia,
◆ osoby powyżej 50 roku życia,
◆ rodzice posiadający co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub co najmniej
jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
◆ osoby długotrwale bezrobotne,
◆ osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
◆ osoby niepełnosprawne.

30
Id: DAE59156-1E6A-4806-92F0-86D4D956AFF3. Podpisany

Strona 30

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY GŁUCHOŁAZY NA LATA 2019 - 2029

zakończeniu stażu „biorą” kolejnego stażystę, a nie tworzą nowego miejsca
pracy.
Wyłącznie z ewidencji

2014

2015

2016

2017

173
113
89
24
10
2
-

159
110
104
6
1
1
-

124
70
63
7
1
1
2
-

101
69
65
4
2
-

1

2

2
2
25
8
3

1
23
4
-

W TYM

Z TEGO

PRACE SUBSYDIOWANE15

PODJĘCIE PRACY

W TYM

Ogółem
Prace niesubsydiowane - ogółem
Ogółem
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Podjęcie działalności gospodarczej
W tym podjęcie dział. gosp. w ramach bonu na zasiedlenie
Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia
11
2
bezrobotnego
Inne16
1
2
Rozpoczęcie szkolenia
3
1
Rozpoczęcie stażu
Rozpoczęcie pracy społeczno użytecznej
Brak gotowości do pracy
36
35
Dobrowolna rezygnacja
5
7
Nabycie praw emerytalnych lub rentowych
1
Przejście na świadczenia przedemerytalne
6
Tab.11 Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych w latach 2014-2017 [Źródło: PUP Nysa – sprawozdania z działalności]

◆ Bardzo pozytywny wzrost udziału na rynku pracy ofert niesubsydiowanych z 51%
w 2014r. do 64% w 2017r.

◆ Wskaźnik płynności rynku pracy (tj. stosunek liczby bezrobotnych podejmujących
pracę do liczby nowo zarejestrowanych) w grudniu 2017r. wyniósł 64,7%.
◆ Z powyższej tabeli wynika, że wzrósł znacząco udział bezrobotnych w różnych
programach mających na celu aktywizację zawodową i na koniec 2017r. wyniósł
61,4%.

15

Definicja subsydiowanego zatrudnienia: zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 zatrudnienie subsydiowane to forma pomocy finansowej
dla pracodawcy stanowiąca zachętę do zatrudnienia, zakładająca redukcję kosztów ponoszonych przez niego na zatrudnienie pracowników
zgodnie z art. 32 i 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) oraz zgodnie
z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1).
16Inne

- w tym również: bon na zatrudnienie, bon na zasiedlenie, grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, zlecanie działań
aktywizacyjnych, refundacja składek na ubezpieczenie społeczne dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, dofinansowanie wynagrodzenia za
zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, programy specjalne i regionalne przy działaniach /subsydiach/
niewyszczególnionych w formularzu sprawozdania MP i PS - 01.
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◆ Bardzo niski poziom przedsiębiorczości wśród zarejestrowanych bezrobotnych. Na
przestrzeni lat 2014-2016 działalność gospodarczą podjęło 5 osób, a w2017r. nie
odnotowano ani jednego takiego przypadku.
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BON

PROGRAMY RYNKU PRACY

Programy aktywizacji zawodowej
2014
2015
2016
2017
Szkolenia indywidualne
30
20
7
7
Szkolenia grupowe
4
14
24
55
Szkolenia – umowy trójstronne
9
1
1
Prace interwencyjne
11
35
18
45
Roboty publiczne
138
87
73
73
Staże
174
109
158
150
Doposażenia
15
14
20
23
Refundacja kosztów dojazdu do pracy
67
53
49
29
Dotacje
15
17
17
16
Opieka nad dzieckiem
4
4
1
2
Szkoleniowy
2
1
Stażowy
13
29
11
1
Zatrudnieniowy
7
19
3
1
Zasiedleniowy
1
8
13
4
Refundacja części kosztów zatrudnienia – 30
34
37
Programy specjalne
12
8
Program Aktywizacji i Integracji
19
15
10
Dofinansowanie wynagrodzeń 50+
4
9
5
23
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Studia podyplomowe
OGÓŁEM
758
437
464
454
Udział % w stosunku do ogólnej liczby bezrobotnych
55,9%
37,9%
44,3%
61,4%
Tab.12 Realizacja aktywnych programów na rynku pracy w ujęciu osobowym w latach 2014-2017 [Źródło: PUP Nysa – sprawozdania
z działalności]

W celu likwidacji skutków zjawiska bezrobocia, podobnie jak w przypadku ubóstwa,
pracownicy socjalni wnioskują o udzielenie pomocy materialnej. Najważniejszą
jednak sprawą w kwestii bezrobocia jest likwidacja jego przyczyn. Prowadzona jest
ona poprzez:
◆ pracę socjalną, zmierzającą do mobilizacji klientów pomocy społecznej do
poszukiwania zatrudnienia (kontrakty socjalne),
◆ prace
społeczno–użyteczne,
roboty
publiczne,
czy
interwencyjne,
współfinansowane przez gminę,
◆ współpracę gminy Głuchołazy oraz OPS w Głuchołazach z PUP w Nysie
w zakresie upowszechniania ofert pracy, informowania o wolnych miejscach
pracy oraz o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach.
W powyższej analizie nie zostały uwzględnione osoby bezrobotne, które nie
zarejestrowały się w urzędzie pracy, dlatego należy wziąć pod uwagę fakt, że brak
danych o wszystkich osobach niepracujących zawodowo znacznie zniekształca
obraz tego zjawiska na terenie gminy, gdyż zapewne ich liczba jest znacznie większa
niż pokazują powyższe statystki.

2.5. Bezdomność
Bezdomność jest kolejnym powodem ubiegania się o pomoc z Ośrodka Pomocy
Społecznej. Pomoc państwa dla osób bezdomnych została określona ustawą
o pomocy społecznej, w myśl, której bezdomnemu przysługuje:
◆ tymczasowe schronienie,

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

Podsumowanie

32
Id: DAE59156-1E6A-4806-92F0-86D4D956AFF3. Podpisany

Strona 32

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY GŁUCHOŁAZY NA LATA 2019 - 2029

◆ odzież i posiłek,
◆ w niektórych przypadkach też zasiłek i inne formy pomocy.
Ustawa o pomocy społecznej określa osobę bezdomną, jako „osobę
niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw
lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały,
w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą
w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma
możliwości zamieszkania".
Z bezdomnością związane są też takie negatywne zjawiska, jak alkoholizm,
narkomania, żebractwo, prostytucja, przestępczość, zagrożenia epidemiologiczne.
Najtrudniejszy dla osób bezdomnych jest sezon zimowy. W związku z tym pracownicy
OPS i Straży Miejskiej odwiedzają miejsca, w których potencjalnie mogą przebywać
bezdomni i udzielają im stosownej pomocy. Zdecydowanym utrudnieniem
w realizacji ustawowego obowiązku pomocy osobom bezdomnym jest brak na
terenie gminy noclegowni, ogrzewalni i mieszkań chronionych, które mogłyby
wspomóc realizację programów wychodzenia z bezdomności.

Można zaobserwować, że w porównaniu z innymi powodami przyznawania pomocy
zjawisko to jest niewielkie i dotyczy ok. 1,6 % w porównaniu do ogólnej liczby osób
korzystających z pomocy społecznej. Osoby te, pomimo braku stałego
zameldowania, nie zostają bez „dachu nad głową", gdyż zamieszkują u rodzin lub
znajomych, bądź też umieszczane są w placówkach zapewniających im
całodobowe schronienie.

2.6. Uzależnienia
Jednymi z głównych przejawów patologii społecznych są uzależnienia. Dla lepszego
zrozumienia uzależnienia przedstawiono definicję tego zjawiska według
K. Zajączkowskiego: Uzależnienie to psychiczny i fizyczny stan wynikający z interakcji
między żywym organizmem, a substancją chemiczną, charakteryzujący się zmianami
zachowania i innymi reakcjami, do których należy konieczność przyjmowania danej
substancji w sposób ciągły lub okresowy, w celu doświadczenia jej wpływu na
psychikę lub by uniknąć przykrych objawów towarzyszących brakowi substancji.
Mówiąc o uzależnieniach należy też mieć na uwadze grupę uzależnień
behawioralnych.17
Alkoholizm, narkomania, oraz przemoc w rodzinie należą do najpoważniejszych
problemów społecznych. Zjawiska te powodują szkody we wszystkich sferach życia
człowieka, mając istotny wpływ zarówno na poczucie bezpieczeństwa społecznego,
17

K. Zajączkowski, Uzależnienia od substancji psychoaktywnych, WSiP, Warszawa 2003, s. 39–40.
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W grupie osób doświadczonych bezdomnością przeważają mężczyźni. Analiza
danych OPS w Głuchołazach wskazuje na pozytywny kierunek zmian,
zachodzących w obszarze wspierania osób dotkniętych i zagrożonych
bezdomnością. W porównaniu do 2014r., obserwuje się bowiem 70% spadek liczby
świadczeń udzielanych z tytułu bezdomności.
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jak również na ogólny stan zdrowia, zdolność do konkurencji na wymagającym rynku
pracy oraz relacje rodzinne i międzyludzkie.
Do przyczyn popadania w uzależnienia (zarówno w obszarze substancji chemicznych
jak i zachowań behawioralnych) można zaliczyć:
◆ uwarunkowania społeczne,
◆ nieprawidłowe wzorce rodzinne,
◆ brak celów życiowych,
◆ utratę zatrudnienia,
◆ powszechność i dostępność środków odurzających,
◆ panującą modę na zażywanie substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy,
◆ ucieczkę od codzienności,
◆ ochronę przed trudnościami,
◆ stres,
◆ konflikty,
◆ poszukiwanie nowych wrażeń i doznań.
W niniejszej Strategii skupiono się na uzależnieniu od alkoholu, narkotyków
i dopalaczy, nikotyny oraz komputera i Internetu.

Trudną grupę dysfunkcyjną stanowią osoby uzależnione od alkoholu. Według
najnowszej klasyfikacji zespół uzależnienia od alkoholu jest chorobą chroniczną
i postępującą, która zaczyna się i rozwija bez świadomości osoby zainteresowanej,
polega na niekontrolowanym piciu napojów alkoholowych i może doprowadzić do
przedwczesnej śmierci.
Liczba osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz doznających przemocy
w rodzinach z problemem uzależnień jest trudna do ustalenia. Dane szacunkowe
przedstawione przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zawiera poniższa tabela.
Populacje osób u których występują różne kategorie
problemów alkoholowych
ok. 2%
Liczba osób uzależnionych od alkoholu
populacji
ok. 4%
Dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika
(współmałżonkowie, rodzice)
populacji
ok. 4%
Dzieci wychowujące się w rodzinach
alkoholików
populacji
ok. 5-7%
Osoby pijące szkodliwie18
populacji
ok. 2/3
dorosłych
Ofiary przemocy w rodzinach alkoholowych
ok. 2/3
dzieci

w Polsce

w 100-tys.
gminie

w 25-tys.
gminie

w 10-tys.
gminie

ok. 800
tys.

ok. 2000

ok. 500

ok. 200

ok.1,5 mln

ok. 4000

ok. 1000

ok. 400

ok.1,5 mln

ok. 4000

ok. 1000

ok. 400

ok. 2-2,5
mln
razem ok.
2 mln osób
dorosłych
i dzieci

ok. 5000 7000
ok. 5300
osób:
dorosłych
i dzieci

ok. 1250 1750
ok. 1330
osób:
dorosłych
i dzieci

ok. 500 –
700
ok. 530
osób:
dorosłych
i dzieci

Tab.13 Populacje osób u których występują różne kategorie problemów alkoholowych [dane szacunkowe PARPA]

18Picie

szkodliwe to taki wzorzec picia, który już powoduje szkody zdrowotne, fizyczne bądź psychiczne; ale również psychologiczne
i społeczne, przy czym nie występuje uzależnienie od alkoholu.Za: J. Fudała: „Czy moje picie jest bezpieczne”, PARPAMEDIA, 2007
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Uzależnienia od substancji psychoaktywnych
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Nadużywanie napojów alkoholowych stanowi bardzo poważny problem społeczny.
Zjawisko to jest złożone i trudne do przezwyciężenia. Alkoholizm dotyka wielu
mieszkańców i nie respektuje płci, wieku ani statusu intelektualnego. Jego rozmiar
i niszczycielskie działanie daje się zaobserwować wśród klientów Ośrodka Pomocy
Społecznej w Głuchołazach.
Problem nadużywania alkoholu przez podopiecznych pomocy społecznej jest
bardzo skomplikowany, ponieważ obok alkoholizmu występują zaburzenia
komunikacji między członkami rodziny, trudna sytuacja materialna, problemy
wychowawcze i zdrowotne. Jak jednak wynika z poniższej tabeli liczba rodzin, którym
udzielono wsparcia z powodu alkoholizmu maleje (tab. 14).

Członkowie rodzin, w których nadużywa się alkoholu mogą liczyć na bezpłatną
pomoc
prawną,
psychologiczną,
socjalną
oraz
informacyjną.
Pomoc
psychologiczna zapewniona jest także dla najmłodszych żyjących w takich
rodzinach. Z kolei osoby uzależnione mogą podjąć leczenie odwykowe w Poradni
Odwykowej w Głuchołazach, do której mogą być skierowane przez GKRPA, OPS.
W poradni tej prowadzona jest także terapia dla dorosłych osób żyjących w rodzinie
z alkoholikiem tj. terapia dla osób współuzależnionych. Z terapii dla uzależnionych jak
i współuzależnionych można także korzystać samemu zgłaszając się do poradni.
Oprócz profesjonalnej pomocy osoby uzależnione oraz ich rodziny mogą korzystać
ze wsparcia środowisk abstynenckich, które skupione są wokół organizacji
pozarządowych działających w tym obszarze oraz grup AA tzn. Anonimowych
Alkoholików.
Liczba rodzin, którym udzielono wsparcia
Liczba rodzin
ALKOHOLIZM
Liczba osób w rodzinach
Liczba rodzin
NARKOMANIA
Liczba osób w rodzinach

2014
203
327
13
16

2015
193
301
12
12

2016
155
225
11
13

2017
153
203
11
13

Tab.14 Liczba rodzin, którym udzielono wsparcia z tyt. alkoholizmu i narkomanii w latach 2014-2017 [Źródło: OPS w Głuchołazach]

Aby skutecznie przeciwdziałać problemom uzależnień oraz eliminować ich
niekorzystny wpływ na społeczeństwo, konieczne jest prowadzenie działań
związanych z profilaktyką oraz integracją społeczną osób nimi dotkniętych.
W przypadku gminy działania te wyznaczane są w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Ważną rolę w procesie rozwiązywania problemów alkoholowych odgrywa Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która realizuje niżej wymienione
zadania:

1.

Inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych w zakresie:

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

Ilość zdiagnozowanych środowisk (rodzin) wynosi ok. 14,9% korzystających z pomocy
OPS w Głuchołazach. W zakresie pomocy rodzinom, w których występuje problem
alkoholowy OPS współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Głuchołazach, kuratorami sądowymi, funkcjonariuszami policji
i straży miejskiej.
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2.

Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego, w szczególności poprzez:
a) przyjmowanie zgłoszeń o nadużywaniu alkoholu,
b) zbieranie
dokumentacji
potwierdzającej
występowanie
problemów
alkoholowych,
c) prowadzenie rozmów motywujących osoby uzależnione do podjęcia leczenia
odwykowego,
d) kierowanie na badanie przez biegłych sądowych w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego,
e) kierowanie do sądu wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia
odwykowego.

3.

Kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.

4.
5.

Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

6.

Opiniowanie projektów Gminnego Programu Profilaktyki i
Problemów Alkoholowych.

7.

Prowadzenie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.
131 i 15ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

8.

Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych
zajmujących
się
indywidualnymi
przypadkami
przemocy
poprzez
oddelegowanych członków Komisji.

9.

Wszczynanie procedury Niebieskie Karty w przypadku podejrzenia występowania
przemocy w rodzinie.

Opiniowanie wniosków o finansowe wsparcie z środków Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Punkt konsultacyjny
Liczba osób korzystających z pomocy
Porad (prawnych, psychologicznych, socjalnych, informacyjnych)
Tab.15 Działalność punktu konsultacyjnego [źródło bezpośrednie]

2014
148
245

2015
166
273

Rozwiązywania

2016
94
168

2017
58
90

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

a) zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu,
b) udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie,
c) prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
d) wspomagania działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

36
Id: DAE59156-1E6A-4806-92F0-86D4D956AFF3. Podpisany

Strona 36

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY GŁUCHOŁAZY NA LATA 2019 - 2029

Podjęte działania

2014

2015

W TYM

W TYM:

Posiedzenia KRPA ogółem (dyżury motywujące + posiedzenia)
41
35
Ogólne posiedzenia komisji
19
15
Posiedzenia zespołu motywującego
22
20
Przeprowadzone rozmowy
57
49
Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych
12
10
Postanowienia opiniujące lokalizację punktów sprzedaży napojów
73
41
alkoholowych, ogółem:
dot. jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
19
21
dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu
54
20
lub poza miejscem sprzedaży
postanowienia negatywne
0
0
Tab.16 Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głuchołazach [źródło bezpośrednie]

2016
36
14
22
54
12

2017
35
13
22
53
12

28

34

-

-

28

34

0

0

60
wnioski o leczenie odwykowe

51
50
40

42

39

36
skierowanie na badanie przez
biegłych sądowych w
przedmiocie uzależnienia od
alkoholu

30
20

16
11

12

10

13
9

8

7

6

0
2014

2015

2016

wniosek do sądu o
zobowiązanie do leczenia
odwykowego

2017

Szczegółowa analiza problemów społecznych w aspekcie m.in. uzależnień została
przeprowadzona w 2017r.19 Diagnostyka ta została poparta o badania ankietowe
dorosłych (152 osoby) oraz uczniów klas od V-VII (420 uczniów) szkół podstawowych
i II-III gimnazjów (278 uczniów).
Aby lepiej zobrazować ryzyka związane ze zjawiskiem uzależnienia poniżej zostały
przedstawione wyniki badań ankietowych. Analiza danych pokazuje, iż:
◆ dorosły mieszkaniec gminy - uważa, że najbardziej palącymi problemami są
w kolejności narkomania, nadużywanie alkoholu i bezrobocie
◆ uczniowie klas od V - VII szkół podstawowych oraz II-III gimnazjów zgodnie
stwierdzili, że czują się w szkole bezpieczni i dobrze oceniają swoje samopoczucie
w szkole.
Młody człowiek, który ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa i funkcjonuje
w środowisku, w którym czuje się dobrze jest mniej podatny na kontakt ze środkami
odurzającymi. Dlatego tak ważne jest budowanie pozytywnego klimatu
społecznego, który daje młodzieży możliwość rozwijania swoich kompetencji
społecznych, takich jak: asertywność, poczucie własnej wartości oraz umiejętność
podejmowania odpowiedzialnych decyzji, dotyczących własnego zdrowia.

19

Źródło: diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych - Głuchołazy 2017r.
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Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

Rys.15 Działalność GKRPA c.d.
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◆ Wśród wyników ankietowanej młodzieży zaobserwowano, że procent picia
napojów alkoholowych, palenia papierosów oraz zażywania narkotyków wzrasta
wraz z wiekiem badanych uczniów. Co więcej, wielu ankietowanych
zadeklarowało, że zna osoby poniżej 18 roku życia, mające do czynienia z takimi
substancjami a znajomości te poszerzają się wraz z wiekiem badanych
respondentów.
Ważnym elementem powinna być zatem edukacja dzieci, młodzieży oraz dorosłych
mieszkańców gminy, głównie rodziców i opiekunów w zakresie działań związanych
z umiejętnością asertywnego odmawiania palenia papierosów, picia alkoholu czy
zażywania substancji psychoaktywnych.
Uzależnienia behawioralne
Bardzo ważnym, lecz często pomijanym problemem wśród społeczeństwa, nie tylko
na terenie gminy Głuchołazy, są uzależnienia behawioralne (m.in. od komputera,
Internetu, gier komputerowych, social mediów seriali telewizyjnych, hazardu).
W dzisiejszych czasach coraz częściej spędza się czas przy monitorze komputera,
przed telewizorem, czy przy urządzeniach multimedialnych. Zwykłą, bezpośrednią
komunikację pomiędzy ludźmi zastępują liczne portale społecznościowe
umożliwiające kontakt nie tylko słuchowy, ale także wzrokowy bez wychodzenia
z domu. Takie spędzanie czasu prowadzi jednak do izolacji i ograniczenia kontaktów,
zwłaszcza dzieci z rówieśnikami.

◆ Uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej – zdecydowana większość posiada
swoje urządzenie multimedialne (komputer, tablet, smartfon), najczęściej
podawany czas użytkowania w/w urządzeń to od 1-3 godz./dobę (ok. 48%
ankietowanych) i w zdecydowanej większości na gry komputerowe. Blisko 30%
ankietowanych w tej grupie wiekowej przyznaje, iż bardzo często zawiera
znajomości przez Internet. Jest to spore zagrożenie, ponieważ łatwowierność
osób w tym wieku może pociągnąć za sobą tragiczne konsekwencje takich
znajomości.
◆ Uczniowie klas VII szkoły podstawowej oraz II i III klasy gimnazjum – 99,52%
respondentów posiada przynajmniej jedno urządzenie multimedialne; z czego
30,36% spędza czas korzystając z urządzenia multimedialnego więcej niż
5 godz./dobę, z czego najwięcej czasu kolejno poświęcają na śledzenie portali
społecznościowych, pomoc w nauce, gry; w kwestii zawierania znajomości
internetowych – 21,45% deklaruje, że zawiera je bardzo często, a 54,22%, że robi
to okazjonalnie. Taki stan jest wysoce niepokojący.
◆ Dorośli – choć w badaniach ankietowych nie zadano takich pytać dorosłym
mieszkańcom gminy i nie ma danych dotyczących liczby osób uzależnionych od
multimediów, należy pamiętać, że są oni w równym stopniu narażeni na ryzyko
uzależnień behawioralnych, co ich dzieci.

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

Nawiązując ponownie do badań ankietowych, przeprowadzonych w ramach
„Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych - Głuchołazy 2017” czytamy, że:
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◆ Szczegółowe kierunki działania w zakresie profilaktyki, leczenia oraz pomocy
uzależnionym i członkom ich rodzin, zawarte są w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Gminnym
Programie
Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanych corocznie przez Radę Miejską
w Głuchołazach, i są częścią składową Strategii.

2.7. Przemoc
Przemoc stanowi obecnie jedną z najważniejszych kwestii społecznych. Zjawisko to
dotyka każdą grupę społeczną, występuje nie tylko w rodzinach, ale także
w szkołach, jako przemoc rówieśnicza czy w Internecie. Najczęstszymi formami
przemocy jest przemoc fizyczna, psychiczna oraz ekonomiczna.
Zespół Interdyscyplinarny
W celu eliminowania przypadków przemocy w rodzinie Burmistrz Głuchołaz powołał
zarządzeniem Zespół Interdyscyplinarny, który działa na podstawie ustawy z dnia
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do jego zadań należy:
◆ diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

◆ podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,
mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
◆ inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
◆ rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach
udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, podejmowanie
interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu
o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą.
Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych
i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony
zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
Liczba procedur „Niebieskie Karty”

2014

2015

2016

2017

Ogółem
54
70
70
67
Ośrodek Pomocy Społecznej
10
9
6
8
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4
3
3
2
Placówki służby zdrowia
3
3
0
1
Policja
33
53
57
53
Placówki oświatowe
3
2
4
3
Inne Ośrodki Pomocy Społecznej
1
0
0
0
Tab.17 Liczba „Niebieskich Kart” sporządzona przez poszczególne podmioty w latach 2014-2017 [Źródło: Zespół Interdyscyplinarny –
sprawozdawczość]

Z powyższych danych wynika, że liczba zidentyfikowanych rodzin, w których
występuje przemoc utrzymuje się na stałym poziomie. Jak wynika z danych
podanych przez Zespół Interdyscyplinarny na przełomie lat 2014-2017,najliczniejszą
grupę sprawców przemocy stanowili mężczyźni, a osoby doświadczające przemocy
to kobiety.

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

◆ inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
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Należy domniemać, że część przypadków przemocy domowej nie wychodzi na jaw.
Dzieje się tak, ponieważ osoby nią dotknięte nie mają odpowiedniej świadomości
w tym zakresie, uważają, że jest to ich „prywatna sprawa”, obawiają się
konsekwencji albo ostracyzmu społecznego. Z drugiej strony prowadzona stale
edukacja społeczeństwa na każdym etapie skutkuje tym, że problem przemocy
w rodzinie jest coraz lepiej rozpoznawany i zgłaszany odpowiednim instytucjom.
Fakty o przemocy w rodzinie20na podstawie analizy 194 „Niebieskich Kart”
założonych w gminie Głuchołazy w latach 2014 – 2016.

◆ Zdecydowaną większość osób dotkniętych przemocą stanowią kobiety
(84,2%).
◆ Wiekowo najliczniejszą grupą dotkniętą przemocą są osoby w wieku 26-35 lat
oraz 46-55 lat.
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Rys.16 Wiek osoby dotkniętej przemocą [Źródło: Raport na temat zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Głuchołazy – rok 2017

◆ Duży odsetek stanowią również osoby w wieku powyżej 66 roku życia, ponad
17% badanej populacji to seniorzy.
◆ 13% pokrzywdzonych to dzieci. Jak wynika z badań, poza omówioną grupą
ujętą w analizowanych dokumentach, dodatkowym faktem jest to,
iż w większości rodzin gdzie występuje przemoc domowa obecne są dzieci.
50,0%
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Rys.17 Liczebność osób niepełnoletnich w rodzinach, w których występuje przemoc [Źródło: Raport na temat zjawiska przemocy
w rodzinie na terenie gminy Głuchołazy – rok 2017]
20

Źródło: Raport na temat zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Głuchołazy – rok 2017
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Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych
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◆ Biorąc pod uwagę ilość osób niepełnoletnich do ilości osób stosujących
przemoc, to na jedno dziecko przypada jedna taka osoba.
◆ W przypadku osób stosujących przemoc w rodzinie zdecydowaną większość
stanowią mężczyźni (88,5%).
◆ Do największej grupy stosującej przemoc należą osoby wieku od 26-35 oraz
w wieku 36-45.
◆ Większość „Niebieskich Kart” w gminie Głuchołazy w latach 2014-2017
założonych zostało na terenie miasta (ponad 63%).
◆ Wśród osób stosujących przemoc w zestawieniu z miejscem ich zamieszkania
należy wymienić grupy wiekowe 11-17 oraz 18-25, gdyż w tych kategoriach
występowanie przemocy jest dwukrotnie wyższe na wsi niż w mieście.
◆ Biorąc pod uwagę status osób stosujących przemoc w relacji do osób
doznających przemocy, obserwuje się dominację pięciu z nich:
➢ mąż – żona – 34%
➢ syn – rodzic – 22,3%
➢ konkubent – konkubina – 12,9%
➢ ojciec – dziecko – 6,5%
➢ matka – dziecko – 5%

Działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są na
terenie gminy Głuchołazy w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Program ten
uchwalany był corocznie przez Radę Miejską w Głuchołazach, a w 2016r. został
uchwalony Program na lata 2016-2020.
Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie ma na celu wypracowanie w gminie profesjonalnych
form wsparcia i pomocy, zmierzając jednocześnie do zwiększenia ich dostępności
i skuteczności wobec osób uwikłanych w przemoc. Zakłada on również prowadzenie
skutecznej edukacji osób, działających na rzecz rodziny dotkniętej przemocą,
dostarczenie społeczeństwu wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie
z tym problemem oraz propagowanie pozytywnych rozwiązań merytorycznych,
organizacyjnych i prawnych, związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Zadania Programu realizowane są głównie przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Głuchołazach oraz przez instytucje działające w sprawie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

2.8. Niepełnosprawność
Kolejną kwestią, która zostanie omówiona w ramach Strategii jest problem osób
niepełnosprawnych zamieszkujących gminę. Jak wynika z definicji, osoby
niepełnosprawne to takie, które posiadają stopień niepełnosprawności orzeczony
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◆ Coraz częściej przełamywany jest stereotyp zjawiska przemocy w rodzinie,
wskazujący, że jest ona zarezerwowana jedynie dla tzw. rodzin
dysfunkcyjnych.
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przez Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Komisję lekarską
ZUS, KRUS a także inne osoby z dysfunkcjami fizycznymi, psychicznymi, umysłowymi,
itp. Za niepełnosprawne uznaje się osoby, których stan fizyczny, psychiczny
i umysłowy powoduje trwałe lub okresowe utrudnienia i ograniczenia
funkcjonowania w środowisku.

Jak wynika z danych OPS w Głuchołazach, w badanym okresie problem ten
utrzymywał się na względnie stałym poziomie i dotyczył ok. 30 % wszystkich rodzin
korzystających z pomocy. W zależności od stopnia niepełnosprawności, rodzaju
dysfunkcji, sytuacji rodzinnej i materialnej, osoby niepełnosprawne korzystają
z szeregu świadczeń i usług. Do katalogu świadczeń pieniężnych, przysługujących ze
względu na niepełnosprawność należą:
◆ zasiłek stały,
◆ zasiłek celowy,
◆ zasiłek okresowy,
◆ zasiłek pielęgnacyjny,
◆ świadczenie pielęgnacyjne,
◆ zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.
Wśród świadczeń niepieniężnych przede wszystkim:
◆ usługi opiekuńcze,
◆ specjalistyczne usługi opiekuńcze,
◆ składki na ubezpieczenie zdrowotne,
◆ skierowanie do domu pomocy społecznej,
◆ posiłek.
Usługi opiekuńcze są formą pomocy, której celem jest zaspokojenie codziennych,
podstawowych potrzeb osoby, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować
w swoim miejscu zamieszkania ze względu na wiek, chorobę lub inną przyczynę.
Dzięki wsparciu w formie usług opiekuńczych, osoby te mają możliwość pozostania
w środowisku domowym. Pomoc przyznawana jest osobom samotnym, a także
osobie, której rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
Natomiast osoby, które wymagają całodobowej opieki kieruje się, adekwatnie do
stanu zdrowia, do domu pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz
innych specjalistycznych placówek zdrowotnych.
W przypadku osób niepełnosprawnych szczególnych wysiłków wymaga ich
rehabilitacja społeczna i zawodowa, tj. m.in.:
◆ budowa systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie,

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

Obecnie niepełnosprawność jest również rozumiana, jako wynik barier społecznych,
ekonomicznych oraz fizycznych, jakie jednostka napotyka w środowisku
zamieszkania. W związku z tym polityka społeczna powinna promować aktywne
działanie na wszystkich szczeblach życia społecznego oraz aktywnie wspierać
wszelkie działania na rzecz równouprawnienia osób niepełnosprawnych, a także
przeciwdziałać dyskryminacji i tworzyć mechanizmy wyrównujące szanse życiowe
oraz warunki do korzystania z przysługujących im praw.
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◆ promocja dostępu osób niepełnosprawnych do zatrudnienia.
Wspomniane działania stwarzają możliwość integracji tej grupy osób z pozostałą
częścią społeczeństwa. Jednocześnie nadal powinny być konsekwentnie
likwidowane bariery architektoniczne, komunikacyjne oraz transportowe,
utrudniające osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie.
Integracja społeczna osób niepełnosprawnych przez pracę stanowi w gminie
Głuchołazy, ale i w skali całego kraju bardzo wymagające i trudne do realizacji
zadanie. Istnieje wiele czynników wpływających niekorzystnie na zatrudnienie osób
niepełnosprawnych.
◆ Po stronie podażowej są to:
➢ relatywnie niskie kwalifikacje osób niepełnosprawnych,
➢ słabe motywacje,
➢ liczne bariery instytucjonalno-infrastrukturalne.
◆ Po stronie popytu na pracę:
➢ niechęć pracodawców,
➢ duży koszt motywowania pracodawców,
➢ trudny rynek pracy.

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „Zdrowie jest stanem
pełnego, dobrego samopoczucia/dobrostanu (wellbeing) fizycznego, psychicznego
i społecznego, a jednostki lub grupy muszą mieć możliwość określania i realizowania
swoich dążeń, zaspokajania potrzeb, a także zmiany środowiska bądź radzenia sobie
z nim. Dlatego zdrowie jest postrzegane jako zasób życiowy, a nie cel życia. Zdrowie
jest pojęciem pozytywnym, obejmującym zasoby osobiste i społeczne oraz
możliwości fizyczne, a nie tylko brakiem-obiektywnie istniejącej-choroby, czy
niepełnosprawności”.
Na terenie gminy Głuchołazy funkcjonują różnego rodzaju placówki, oferujące
usługi w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji.
Uznać można, iż w gminie oferowany jest bogaty zasób usług medycznych:
funkcjonują m. in. 2 szpitale, 4 poradnie POZ (w tym na terenach wiejskich), 2 zakłady
opiekuńczo-lecznicze (1 samodzielny i 1 jako oddział szpitala), poradnie
specjalistyczne, prowadzone jako publiczne i niepubliczne ZOZ oraz szereg
prywatnych gabinetów. Na dzień dzisiejszy największym problemem na terenie
gminy jest brak zakontraktowanej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz
zawieszenie nocnych i weekendowych dyżurów aptek.

2.10. Seniorzy
Rosnąca z roku na rok liczba osób starszych sprawia, że są oni szczególną grupą,
której należy poświęcić osobną uwagę. Często są to osoby samotne, które
wymagają specjalistycznej opieki i wsparcia, dlatego należy skupić uwagę na
zaspokojeniu potrzeb tej grupy społeczności.

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

2.9. Zdrowie
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Na terenie Głuchołaz znajdują się dwa Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze. W obu
zakładach łącznie są 103 miejsca. Jest to jednak niewystarczająca liczba miejsc, tym
bardziej, że czas oczekiwania wynosi ok. 3 lat. Nie wszystkie jednak osoby starsze
wymagają całodobowej opieki medycznej. Spora część starszego społeczeństwa,
którego jak widać z wcześniejszych danych jest coraz więcej, zachowuje aktywność
zarówno fizyczną jak i umysłową.

Podobne procesy jak na całym świecie zachodzą także i w naszym kraju. W Polsce
również mamy do czynienia ze zjawiskiem istnienia znacznego odsetka ludzi starych
w populacji. W związku z bardzo niskim poziomem urodzeń w naszym kraju zjawisko
to będzie się jeszcze bardziej pogłębiało w przyszłości. Już teraz nasz kraj ma
poważne problemy ze świadczeniem zobowiązań wobec tej grupy ludności,
wynikających z konieczności wypłacania rent i emerytur oraz zapewnienia właściwej
opieki medycznej. W przyszłości, jeśli nie dojdzie do jakiś zdecydowanych zmian
i reform, trudności te będą się jeszcze pogłębiały. W świadomości społecznej starość
łączy się z niedołężnością oraz chorobą, ale jak wynika z różnego rodzaju badań,
większość osób zaawansowanych wiekowo, mimo swoich kłopotów ze zdrowiem,
funkcjonuje całkiem normalnie. Ludzie starsi mają, jak każdy, swoje potrzeby, ale
dysponują także i wolnym czasem. Są to pozytywy, które znaczą, że starszy człowiek,
który osiągnął wiek emerytalny nie musi zamykać się we własnych czterech
ścianach. Wykorzystując wolny czas ludzi starszych można osiągnąć wiele - starsi
ludzie mogą zrobić bowiem coś dla siebie i dla innych. Jeśli umiejętnie wykorzysta się
potencjał seniorów, w konsekwencji spadek aktywności tej grupy zostanie skutecznie
opóźniony. Chodzi bowiem o to, by doprowadzić do sytuacji, w której starzenie się
będzie przebiegało z godnością i jednocześnie zachowaniem radości życia
i niezależności. Jest to wyzwanie, przed którym staje nowa generacja starszych ludzi
w Europie, w związku ze wzrastającym dobrobytem jednych i potrzebą wsparcia
odpowiednich instytucji dla innych. Należy także podkreślić potrzebę istnienia silnego
lobby, które dbałoby o interesy starszego pokolenia. Jego funkcję mogłoby pełnić
wiele organizacji pozarządowych. Kontynuowanie aktywności w starszym wieku
powinno odbywać się w społecznej sferze życia, głównie w trzech jej wymiarach:
◆ uczestnictwo w życiu towarzyskim z bliższą i dalszą rodziną, przyjaciółmi,
znajomymi;
◆ uczestnictwo w bieżącym życiu społeczno-kulturalnym ( np.: organizacjach
społecznych, służących podtrzymywaniu zainteresowań, rozwijaniu nowych);
◆ otwieranie się na kontakty z ludźmi młodymi oraz przyswajanie innowacji
techniczno-cywilizacyjnych.
Kolejna możliwość działalności nakierowanej na tę grupę to bezinteresowna pomoc
osobom spoza rodziny, które takiej pomocy wymagają, ponieważ znajdują się
w osamotnieniu, są zagubione, brak jest im kontaktów z innymi ludźmi czy poczucia
zainteresowania nimi. W związku z tym obserwuje się większe angażowanie się osób
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W obecnym świecie perspektywa życia ludzkiego wydłuża się. Zjawisko to
obserwujemy zwłaszcza od początku XX wieku, a pod koniec wieku szczególnie
przybrało na sile. Dzieje się tak dzięki poprawie warunków życia przeciętnego
człowieka, zwłaszcza dzięki poprawie higieny i poziomu medycyny.
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starszych, w pomoc innym seniorom. Dzięki temu jedni otrzymują pomoc, a inni
motywację do działania.
Instytucje działające na terenie gminy Głuchołazy na rzecz osób starszych:
◆ Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy
w Głuchołazach;
◆ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu III Wieku im. M. Bilwin;
◆ Stowarzyszenie Seniorów Głuchołaz „Wichrowe Wzgórze”.

2.11. Przestępczość2122
W 2017r. w gminie Głuchołazy stwierdzono szacunkowo 460 przestępstw. Oznacza
to, że na każdy 1000 mieszkańców odnotowano 19,16 przestępstw. Jest to wartość
nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz porównywalna
do średniej dla całej Polski. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla
wszystkich przestępstw ogółem w gminie Głuchołazy wynosi 76,20% i jest
porównywalny do wskaźnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz
większy od wskaźnika dla całej Polski. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy
Głuchołazy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,77
(wykrywalność 67%) oraz przeciwko mieniu - 8,53 (wykrywalność 53%). W dalszej
kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,91 (91%),
drogowe - 1,76 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,70 (85%).
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Rys.18 Przestępstwa stwierdzone (oszacowane) w gminie Głuchołazy w latach 2014 – 2017 [Źródło: GUS, 31.XII.2017]23

21Źródło:

GUS, Lokalny Bank Danych, stan na:31.XII.2017
www.polskawliczbach.pl
23Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami
szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Głuchołazy.
22
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2.12. Edukacja
Według Encyklopedii PWN edukacja to ogół czynności i procesów mających na
celu przekazywanie wiedzy, kształtowanie określonych cech i umiejętności24. Proces
ten jest realizowany przez tzw. system „oświaty”, który wg Słownika Pedagogicznego
W. Okonia jest definiowany jako ogół odpowiednio ze sobą powiązanych placówek
i instytucji wychowania bezpośredniego i pośredniego, umożliwiających
obywatelom zdobywanie ogólnego i zawodowego wykształcenia oraz
wszechstronny rozwój osobisty. Wychowanie natomiast jest jedną z form działalności
społecznej człowieka. Na działalność wychowawczą składa się wiele operacji,
zabiegów i procesów oraz czynników, mających na celu wpływanie na fizyczny,
umysłowy, duchowy i moralny rozwój człowieka. Oddziaływanie to trwa całe życie
i na różnych jego etapach ma różne nasilenie.
Można wskazać trzy rodzaje wychowania:
◆ naturalne, które odbywa się pod wpływem najbliższej rodziny i środowiska życia;
◆ samowychowanie;
◆ instytucjonalne, które ma miejsce w szkole, przedszkolu, czy też w placówce
opiekuńczo-wychowawczej.

Przedszkola
Nazwa placówki

PP Nr 1 w Głuchołazach
PP Nr 2 w Głuchołazach
Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” w Głuchołazach

Ilość miejsc wg
orzeczenia
organizacyjnego
145
229
42
416

Ogółem
zapisanych
dzieci
145
195
23
366

Ilość
oddziałów
6
8
2
16

RAZEM
Tab.18 Zestawienie ilości miejsc od ilości dzieci w przedszkolach w roku szkolnym 2018 /2019 [Źródło: dane własna Wydziału Oświaty]

Przedszkola realizują programy wychowania przedszkolnego, uwzględniające
podstawę programową zapewniającą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Zatrudniają nauczycieli posiadających
odpowiednie kwalifikacje oraz przeprowadzają rekrutację dzieci zgodnie z zasadą
powszechnej dostępności.
Ma terenie gminy Głuchołazy funkcjonuje:
◆ 13 szkół podstawowych w tym 8 prowadzonych przez stowarzyszenia,
◆ 2 gimnazja – wygaszane funkcjonują ostatni rok,
◆ 1 szkoła średnia –zespół szkół (struktura kształcenia to: technik informatyk, technik
hotelarstwa, szkoła branżowa 1 stopnia oraz profil ogólnokształcący).

24 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/edukacja;3896542.html (26.11.2015 r.)

Id: DAE59156-1E6A-4806-92F0-86D4D956AFF3. Podpisany

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

Na terenie gminy Głuchołazy funkcjonuje sieć przedszkoli (16 oddziałów
w 3 placówkach) oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
(14 oddziałów w 10 placówkach). Funkcjonujące placówki zapewnią opiekę
wszystkim dzieciom z terenu gminy Głuchołazy.
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Szkoły podstawowe i gimnazja
Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2018 (rok szkolny 2018/2019)
Nazwa placówki

PSP Nr 1
PSP Nr 2
PSP Nr 3
PSP Bodzanów
(3 oddz. przedszk.)
PSP Nowy Świętów
(2 oddz. przedszk.)
RAZEM

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Ogólna
liczba
uczniów

Ogólna
liczba
dzieci

Liczba
oddziałów
szkol.
i przedszk.

526

-

27

292+4

-

17

133

-

8

69

71

36

96

99

54

40

61

3 oddz.

3 oddz.

2 oddz.

5 oddz.

5 oddz.

3 oddz.

3 oddz.

3 oddz.

37

17

23

56

61

32

28

38

2 oddz.

1 oddz.

1 oddz.

3 oddz.

4 oddz.

2 oddz.

2 oddz.

2 oddz.

17

18

4

18

21

24

23

8

1 oddz.

1 oddz.

1 oddz.

1 oddz.

1 oddz.

1 oddz.

1 oddz.

1 oddz.

8

6

0

14

15

10

9

8

70

72

7+3

7

8

0

12

10

5

10

8

60

32

7+2

138

120

63
66

196

206

125

110

123

1085

104

66 + 5

66

3

90

4

159

7

PG Nr 1

3 oddz.

PG Nr 2
aktualnie PSP Nr 3
RAZEM

90
4 oddz.

156

Szkoły podstawowe i gimnazja prowadzone przez stowarzyszenia

Nazwa placówki

PSP Burgrabice
(1 oddz. przedszkolny)

PSP Jarnołtówek
(1 oddz. przedszkolny)

PSP Stary Las
(2 oddz. przedszkolny)

PSP Sławniowice
(1 oddz. przedszkolny)

PSP Polski Świętów
(1 oddz. przedszkolny)

PSP Biskupów
(1 oddz. przedszkolny)

PSP Charbielin
(1 oddz. przedszkolny)

PSP Gierałcice
(1 oddz. przedszkolny)

Ogólna
liczba
dzieci

Liczba
oddziałów
szkol.
i przedszk.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Ogólna
liczba
uczniów

2

7

6

9

11

5

8

7

55

23

8+1

5

8

0

5

14

7

5

12

56+1

16

7+1

26

6

0

12

8

7

5

7

47

32

7+2

3

8

0

2

4

2

2

0

21

5

6+1

1

5

0

7

5

7

8

6

39

17

7+1

2

6

0

6

8

4

3

1

30

15

7+1

3

5

0

1

7

5

7

6

34

24

7+1

7

4

0

12

14

5

4

4

50

20

7+1

RAZEM
333
152
56+9
Niepubliczne
Gimnazjum w
12
12
1
Jarnołtówku
Tab.19 Zestawienie zasobów edukacyjnych i ich wykorzystanie w gminie Głuchołazy na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych
[Źródło: dane własne Wydziału Oświaty]

Oceniając system oświaty na terenie gminy Głuchołazy należy zauważyć, że sieć
przedszkoli i szkół podstawowych zaspokaja rzeczywiste oczekiwania społeczne, to
oznacza, że dostęp do edukacji jest szeroki oraz że dzieci i młodzież mają
zabezpieczony dostęp do różnych form spędzania wolnego czasu. Działalność
edukacyjna,
przedmiotowa
i
wychowawczo-opiekuńcza
wspierana
jest
dodatkowymi zajęciami wspomagającymi naukę i rozwój np. dydaktyczno-

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2018 (rok szkolny 2018/2019)
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wyrównawcze, o charakterze terapeutycznym, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
zajęcia
rewalidacyjne,
logopedyczne,
rozwijające
umiejętności
szkolne,
przygotowujące do egzaminów zewnętrznych, zajęcia pozalekcyjne (koła
przedmiotowe, koła zainteresowań).
Uwarunkowania gminy Głuchołazy mają bardzo istotny wpływ tak na sieć, jak i na
strukturę organizacyjną gminnych jednostek oświatowych, a tym samym na wielkość
nakładów finansowych związanych z realizacją zadań oświatowych. Placówki
oświatowe funkcjonujące w sołectwach spełniają niejednokrotnie też funkcję
kulturalną oraz integrującą lokalną społeczność.
Sytuacja demograficzna jest jednym z bardziej istotnych czynników, który rzutuje na
zmiany w systemie oświaty, bezpośrednio wpływa na kształt sieci przedszkoli i szkół,
na wykorzystanie budynków, sytuację kadrową a także na koszty prowadzenia
każdej placówki. Ma to ogromne znaczenie dla planowania kształtu sieci placówek,
w tym planowania zatrudnienia, jak też wydatków na utrzymanie przedszkoli i szkół.

Bardzo pozytywnym wydźwiękiem w obszarze edukacji jest prowadzony aktualnie
projekt uruchomienia dawnego Liceum Ogólnokształcącego (szkoły, która cieszyła
się przed laty bardzo dobrą opinią i dużymi osiągnięciami). To ma być kameralna
szkoła na wysokim poziomie, organizowana przez samych obywateli Głuchołaz
i dawnych absolwentów, którzy chcą zrobić coś dobrego dla młodszych pokoleń
i dla swojego miasta. Stowarzyszenie na Rzecz Szkół „Chrobry”, które od 14 lat
wspiera w Głuchołazach miejscowe szkolnictwo i inicjatywy młodzieżowe,
przystąpiło do organizacji Stowarzyszeniowego Liceum Ogólnokształcącego im.
Bolesława Chrobrego. Szkoła ma przejąć chlubne i wieloletnie tradycje dawnego
LO. Stowarzyszenie chce ją prowadzić w pustym budynku „ogólniaka”.

2.13. Kultura i sport
Baza kulturalno-sportowa stanowi podstawę w funkcjonowaniu nie tylko małych, ale
także i dużych społeczności. Podstawowym celem jednostek kultury jest
pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa lokalnego do aktywnego uczestnictwa
w kulturze małej ojczyzny, jaką stanowi gmina oraz współtworzenia jej wartości.
Ponadto wspólne spędzanie czasu wszystkich mieszkańców wspiera lokalną
integrację społeczną.
Kultura
Kultura najczęściej rozumiana jako całokształt duchowego i materialnego dorobku
społeczeństwa, bywa utożsamiana z cywilizacją. O rozwój duchowy w gminie dba:
◆
◆
◆
◆

Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jerzego Hellera,
Państwowe Ognisko Artystyczne,
Świetlice wiejskie gminne i stowarzyszeniowe,

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

Ważnym aspektem systemu oświaty jest monitoring realizacji obowiązku nauki przez
młodzież na terenie gminy Głuchołazy.
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◆ Placówki oświatowe.
Podstawowym
celem
funkcjonowania
Centrum
Kultury
jest
edukacja
i upowszechnianie kultury. Oferta Centrum skierowana jest nie tylko do dzieci
i młodzieży, ale również do dorosłych mieszkańców gminy. Prowadzi ono działalność
merytoryczną w formie grup zainteresowań, wspiera amatorskie formy działalności
artystycznej, kluby i koła zainteresowań. Ponadto Centrum Kultury organizuje szereg
imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym, podczas których uczestnicy zajęć
mogą pochwalić się nowymi umiejętnościami i zaprezentować szerszej publiczności.
Ośrodek ten ma też w swoim dorobku duże, cykliczne imprezy, m.in.:
◆ Dni Głuchołaz,
◆ Dożynki Gminne,
◆ Noc Kupały,
◆ Święto Gór Opawskich,
◆ Jarmark Wawrzyńcowy,
◆ Głuchołaskie Dni Kultury Kresowej,
◆ Konkurs Recytatorski „Poezja Jesienią”.
W gminie odbywają się również imprezy kulturalne o charakterze ogólnopolskim,
których głównymi inicjatorami i organizatorami są: gmina Głuchołazy oraz
organizacje pozarządowe.

Liczba imprez

Liczba uczestników

57714

382

23045

2014

351

351

2015

2016

357

15513

2017

2014

2015

20684

2016

2017

Rys.19 Liczba imprez kulturalno-rozrywkowych organizowanych w gminie Głuchołazy oraz liczba osób w nich uczestniczących [Źródło:
GUS Bank Danych Lokalnych]

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

◆ Festiwalu Piosenki Turystycznej „Kropka”,
◆ Drum Djemboree Festival
◆ Festiwal Teatrów Ulicznych
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Rodzaje imprez

Liczba imprez

Liczba uczestników

seanse filmowe
18
6.190
wystawy
24
640
festiwale i przeglądy artystyczne
5
2.150
koncerty
25
18.200
prelekcje, spotkania, wykłady
68
10.798
turystyczno– rekreacyjne
46
549
konkursy
70
1.744
pokazy teatralne
22
8.435
konferencje
13
5.280
warsztaty
20
335
Inne
46
3.393
Tab.20 Wykaz imprez organizowanych przez instytucje w gminie Głuchołazy w 2017r. [Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych]

Sport i rekreacja
Bardzo ważną formą aktywności człowieka jest sport. Ma on na celu doskonalenie sił
psychofizycznych indywidualnie i zbiorowo. Może być uprawiany przez dzieci jak
i dorosłych. Rekreacja natomiast to forma działania wybrana dobrowolnie przez
człowieka ze względu na osobiste zainteresowania i dla odpoczynku, rozrywki lub
rozwoju własnej osobowości, podejmowana poza obowiązkami zawodowymi,
społecznymi i domowymi, w czasie wolnym od pracy.

Realizują one zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej dzieci i młodzieży
oraz szeroko pojętej rekreacji dorosłych. GOSiR oraz Wydział każdego roku
organizują liczne imprezy samodzielnie albo we współpracy z klubami sportowymi
oraz innymi organizacjami.
Oprócz GOSiR zadania z zakresu rozwoju i krzewienia kultury fizycznej z dużym
powodzeniem realizują licznie stowarzyszenia i kluby sportowe. W ich szeregach są
zarówno dzieci jak i dorośli. Korzystając z otrzymanych z gminy dotacji, popularyzują
sport oraz czynne spędzanie wolnego czasu.
Podsumowanie
Jak można zauważyć z powyższych danych zapotrzebowanie na formy aktywności
zarówno kulturalne i sportowe jest i z roku na rok rośnie. Dlatego ważne jest, by gmina
Głuchołazy utrzymała dotychczasowy standard, ale również monitorowała
i rozwijała nowe propozycje kulturalno-oświatowe.

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

Na terenie gminy Głuchołazy działalnością sportową zajmują się:
◆ Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji,
◆ Wydział Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego
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2.14. Spotkania z przedstawicielami instytucji i organizacji
W dniach 25 i 26 lutego 2019r. w Urzędzie Miasta, na zaproszenie Burmistrza
Głuchołaz zostały przeprowadzone warsztaty z przedstawicielami instytucji
i organizacji działających na terenie gminy Głuchołazy.
Warsztaty zostały przeprowadzone dla czterech grup docelowych, a mianowicie:
◆ seniorzy,
◆ oświata,
◆ Rada Miasta i sołectwa,
◆ zdrowie i bezpieczeństwo.

Dla osiągnięcia celu spotkań uczestnikom zadano 4 pytania:
1. Jakie zjawiska zaliczasz do problemów społecznych gminy Głuchołazy?
2. Które z nich postrzegasz jako najważniejsze?
3. Jakie są wg Ciebie przyczyny obecnej sytuacji gminy?
4. Podziel się pomysłem – co wg Ciebie, jakie działania zminimalizują dane
problemy społeczne.
Moderator spotkania zachęcał, aby w trakcie generowania odpowiedzi na w/w
pytania, osoby biorące udział w warsztatach dokonały analizy z dwóch perspektyw:
1. JA – jako przedstawiciel instytucji, organizacji jaką dzisiaj reprezentuję;
2. JA – jako obywatel Małej Ojczyzny, czyli mieszkaniec gminy Głuchołazy.
Nad tak postawionymi pytaniami uczestnicy warsztatów pracowali indywidualnie,
następnie przeprowadzono moderowaną dyskusję na podstawie spisanych
spostrzeżeń. Zgromadzony materiał stanowi bogate źródło inspiracji dla definiowania
szczegółowych zadań w trakcie realizacji Strategii.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, dużego zaangażowania osób będących
uczestnikami warsztatów, przejawiający się w jakości zebranych wypełnionych „kart
pracy” jak i w gotowości na otwartą merytoryczną dyskusję.
Poniżej przedstawione zostały wnioski, które wybrzmiały z największa siłą na
poszczególnych spotkaniach.

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

Celem warsztatów była identyfikacja problemów społecznych przed jakimi stoi
gmina z perspektywy w/w grup oraz szukanie odpowiedzi (rozwiązań), które
pozwoliłyby wyeliminować problem lub ograniczyć ich wpływ. W każdym
z warsztatów uczestniczył cały Zespół Wdrożeniowy, który m.in.;
◆ przedstawił uwarunkowanie aktualnie budowanej Strategii,
◆ wyjaśnił źródło oraz potrzebę funkcjonowania Strategii,
◆ podkreślił wagę zaangażowania zebranych osób w identyfikację problemów jak
i szukanie rozwiązań, dzielenie się pomysłami,
◆ brał czynny udział w dyskusji, udzielając wyczerpujących, merytorycznych
wyjaśnień na pytania uczestników spotkań.
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SENIORZY
Zdefiniowane problemy społeczne
✓ Brak wsparcia miasta dla opiekunów nieformalnych.
✓ Brak opieki wytchnieniowej w gminie Głuchołazy.
✓ Brak wsparcia dziennego – Dom dziennego pobytu.
✓ Niewystarczająca edukacja wśród młodszych członków społeczeństwa na temat problemów oraz
potrzeb seniorów.
✓ Bariery architektoniczne utrudniające transport i komunikację.
✓ Ograniczony dostęp do opieki medycznej.
✓ Zaniedbane i zaśmiecone tereny nad Białką z niszczejącą infrastrukturą oraz szerzącymi się
zachowaniami patologicznymi.
✓ Bariery przystąpienia nowych osób do organizacji wsparcia seniorów, hermetyczność tych
środowisk, tzw. “szklana ściana”.
✓ Problem z zaangażowaniem seniorów spoza organizacji w życie miasta i wydarzenia, niemożność
pobudzenia seniorów do kreatywnego działania - brak społecznego zaangażowania.
✓ Znikoma aktywność sportowo – fizyczna wśród osób starszych.
✓ Problemy z naborem do szkół ponad podstawowych w Głuchołazach.
✓ Wykluczenie internetowe seniorów.
✓ Brak nocnych dyżurów opieki medycznej oraz aptek.
✓ Niedostateczna aktywność seniorów w gminie.
✓ Brak przepływu informacji pomiędzy środowiskami młodzieżowymi a senioralnymi (BRAK
WSPÓŁPRACY).
✓ Brak rozwijania idei wolontariatu wśród młodzieży.
✓ Niechęć do opuszczania domów przez osoby starsze.
✓ Osoby starsze nie chcą zamienić dużych mieszkań na mniejsze mimo trudności z ich ogrzaniem.
✓ Problem z czystością miasta brak edukacji w tym zakresie.
✓ Problemy z naborem do szkół ponadpodstawowych w Głuchołazach (BRAK CHĘTNYCH DO KLAS
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, DZIAŁAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W GŁUCHOŁAZACH).
✓ Smog na terenie miasta, brak dostatecznej edukacji na temat palenia w piecach jak i materiałów
opałowych.

Mam pomysł!
✓ Teleopieka dla osób obłożnie chorych.
✓ Opracowanie programu edukacyjnego „Jak profesjonalnie opiekować się osobą starszą”.
✓ Karta seniora od 60 roku życia (nie od 65 jak jest obecnie).
✓ Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób starszych oraz niepełnosprawnych.
✓ Stworzenie wolontariatu opiekuńczego.
✓ Stworzenie telefonu zaufania dla osób starszych w sprawie przemocy wobec seniorów, oraz
telefonu życzliwości.

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

✓ Niski poziom placów zabaw dla dzieci, ich słaba infrastruktura, brak zaplecza sportowego.
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✓ Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów.
✓ Nocne dyżury aptek, przeciwdziałanie zadłużaniu się szpitali
✓ Utworzenie pełnomocnika do spraw seniorów na terenie gminy.
✓ Wsparcie gminy w organizowaniu aktywności dla seniorów oraz w pozyskiwaniu wolontariuszy.
✓ Programy zaangażowania osób młodych (szkoły podstawowe i średnie) w integrację z seniorami.
✓ Wolontariat senioralny, osób budzących zaufanie seniorów (także osób starszych) w celu
prowadzenia programów edukacyjnych.

OŚWIATA
Zdefiniowane problemy społeczne
✓ Problemy w dostępie do pomocy specjalistycznej.
✓ Emigracja uczniów szkół średnich do większych miast.
✓ Rozbicie rodzin spowodowane wyjazdami i pracą rodziców za granicą.
✓ Zamykanie się społeczeństwa w kręgu rodzinno-domowym.
✓ Brak zainteresowania miejscowymi atrakcjami przez stałych mieszkańców.
✓ Starzenie się mieszkańców gminy.
✓ Brak otwartości niektórych stowarzyszeń czy organizacji na nowych członków.
✓ Paląca potrzeba ludzi z charyzmą, zarażających pasją do działania we współpracy z dziećmi.
✓ Brak miejsc szczególnych, charakterystycznych dla Głuchołaz jako całego miasta oraz brak
eksponowania takich miejsc.

Mam pomysł!
✓ Profilaktyka, pomoc i praca edukacyjna na wczesnych etapach rozwoju dzieci.
✓ Opracowanie informatora dla rodziców z informacjami, gdzie szukać pomocy.
✓ Małe szkoły jako ośrodki kultury i integracji lokalnej.
✓ Edukacja na wielu płaszczyznach wszystkich grup społecznych: dzieci, dorosłych i seniorów.
✓ Otworzenie się klubów i organizacji na tworzenie wspólnych przedsięwzięć.
✓ Oparcie polityki miasta na historii i ciekawych walorach miasta.
✓ Wykorzystanie wizerunku miasta orderu uśmiechu do promocji kultury.
✓ Oparcie turystyki na walorach lokalnych.
✓ Tworzenie produktów i marek lokalnych.
✓ Docieranie do młodzieży za pomocą mediów społecznościowych, tradycyjnymi metodami.
✓ Organizacja wielkokalibrowych wydarzeń kulturalnych w celu rozpropagowania miasta.
✓ Dalszy rozwój infrastruktury turystycznej oraz parkowej.
✓ Wspieranie lokalnych liderów kultury.
✓ Stworzenie atrakcji oraz gier terenowych związanych z historią gminy Głuchołazy.
✓ Stworzenie popularnych za granicą miejsc do ćwiczenia błędnika.

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

✓ Mieszkańcy gminy nie doceniają lokalnych walorów.
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RADA MIASTA, SOŁECTWA
Zdefiniowane problemy społeczne
✓ Problemy demograficzne, wyludnianie się gminy, coraz mniej ludzi młodych oraz zwiększająca się
liczba seniorów.
✓ Słaby rozwój gospodarczy gminy, brak nowych inwestorów oraz miejsc pracy.
✓ Brak nowych inwestycji mieszkaniowych.
✓ Relatywnie niski poziom płac w gminie.
✓ Nieatrakcyjny rynek pracy w gminie.
✓ Mała liczba połączeń zarówno lokalnych jak i z większymi miastami.
✓ Nieefektywne pozyskiwanie środków unijnych - (ZBYT MAŁO WNIOSKÓW)
✓ Wykluczenie w dostępie do służby zdrowia.
✓ Braki kadry medycznej i ich emigracja do większych ośrodków.
✓ Niewystarczająca promocja gminy Głuchołazy.
✓ Niewykorzystywanie przez miasto tytułu “miasta orderu uśmiechu”.
✓ Problem smogowy.
✓ Braki w mieszkaniach komunalnych.
✓ Zły stan dróg we wsiach w gminie Głuchołazy.

✓ Brak miejsc w żłobkach.
✓ Słaby system oświetleniowy oraz infrastruktura we wsiach.
✓ Zdegradowane drogi dojazdowe do niektórych posesji na terenie miasta.
✓ Brak wodociągów oraz kanalizacji na terenie Podlesia.
✓ Brak apteki dyżurującej w Głuchołazach.
✓ Świetlice wiejskie - niejednolity system finansowania oraz administracji.
✓ Więcej miejsc w szkołach niż jest to potrzebne.
✓ Wiele pustych lokali handlowych na terenie miasta.
✓ Wycofanie autobusów przez prywatnego przewoźnika.

Mam pomysł!
✓ Przyciągnięcie inwestorów by uatrakcyjnić rynek pracy.
✓ Stworzenie reklam i ulg dla nowych przedsiębiorców.
✓ Dedykowana podstrona na stronie gminnej mówiąca o możliwościach inwestycji na terenie
gminy.
✓ Budowa nowych mieszkań przez spółkę komunalną(niepodlegających wykupowi) i remont
aktualnych zasobów.
✓ Stworzenie atrakcji unikalnej na skalę krajową bądź regionalną, która przyciągnie turystów.
✓ Koordynacja kształcenia gminnych szkół pod potrzeby lokalnego rynku pracy (szczególnie lokalne

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

✓ Kwalifikacje absolwentów szkół na terenie gminy nie odpowiadają potrzebom lokalnego rynku
pracy.
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technikum).
✓ „Głuchołazy miastem seniora” – koncepcja do polityki rozwoju gminy, stworzenie dla nich
atrakcyjnych warunków oraz centrów seniora, co utworzy miejsca pracy dla młodych obywateli
gminy.
✓ Inwestycja w oświetlenie, renowację dróg i chodników we wsiach.

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO
Zdefiniowane problemy społeczne
✓ Brak wolnych miejsc w domach opieki długoterminowej, długi czas oczekiwania na takie miejsce.
✓ Zmniejszające się poczucie bezpieczeństwa, brak opieki świątecznej oraz nocnej.
✓ Zbyt mało miejsc w żłobkach i przedszkolach.
✓ Brak nocnych i świątecznych dyżurów aptek.
✓ Niewystarczająca ilość kadry lekarskiej.
✓ Przemoc w rodzinach alkoholowych.
✓ Duża ilość pustostanów na terenie gminy.
✓ Ubóstwo materialne wśród seniorów.
✓ Brak nowych inwestorów na terenie gminy.
✓ Słaby przekaz informacji na temat gminy.
✓ Brak mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych i osób starszych.
✓ Brak domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
✓ Potrzeba nowych funkcjonariuszy policji (wolne wakaty).
✓ Brak skutecznych sposobów pomocy rodzinom przez policję.
✓ Nadmierna praca administracyjna policji, zamiast pracy w terenie musi spisywać wiele
protokołów.
✓ Niechęć do podjęcia pracy przez osoby uzależnione od alkoholu.
✓ Bezrobocie na wsiach.
✓ Mała ilość sprzętu w ochotniczych strażach pożarnych, który jest regularnie zużywany.
✓ Problemy z zachowaniami współczesnej młodzieży w Internecie, rozprzestrzenianie się lekkiej
pornografii wśród młodych.
✓ Problem śmiecenia wśród młodzieży.
✓ Kryzys wartości społecznych.
✓ Coraz większa roszczeniowość społeczeństwa.
✓ Brak dobrych nawyków oraz odpowiedzialności społecznej wśród obywateli gminy.

Mam pomysł!
✓ Stworzenie informatora z ogłoszeniami na temat warsztatów, szkoleń czy też innych aktywności
i wydarzeń na terenie gminy.
✓ Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

✓ Trudności lokalowe, zbyt mała ilość miejsc na warsztatach terapii zajęciowej.
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chorych.
✓ Programy edukacji w rodzinach na temat postępowania z dobrami ogólnodostępnymi oraz
zagrożeniami występującymi w Internecie.

Podsumowanie
Jak można zauważyć pomimo różnych obszarów wpływu w poszczególnych
grupach wiele zgłaszanych problemów wybrzmiało jednocześnie w kilku obszarach.
W większości są one też zbieżne z wnioskami wypracowanymi przez Zespół ds.
Opracowania Strategii. W/w spostrzeżenia po analizie znalazły też swoje miejsce
w analizie SWOT oraz będą stanowić bazę danych do definiowania zadań
szczegółowych, pozwalających na realizację zidentyfikowanych w niniejszym
opracowaniu celów strategicznych.

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

Kluczowym spostrzeżeniem zamykającym klamrą zarówno pracę wszystkich grup,
pracę Zespołu jaki charakter zidentyfikowanych problemów społecznych jest
konieczność EDUKACJI mieszkańców gminy w każdym wieku. Takie podejście
zwiększy prawdopodobieństwo powodzenia różnych inicjatyw na rzecz budowania
postawy świadomego mieszkańca gminy Głuchołazy.
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2.15. Analiza SWOT

MOCNE STRONY
✓ sprawny system udzielania świadczeń socjalnych
✓ umiejętność reagowania w sytuacjach
kryzysowych
✓ bardzo dobre rozeznanie środowiska
✓ funkcjonowanie i realizacja programu w zakresie
dożywiania osób i rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej i materialnej
✓ dobrze wykwalifikowana, kadra zatrudniona
w OPS-ie
✓ zapewnianie wsparcia ze strony asystenta rodziny
✓ informowanie beneficjentów systemu pomocy
społecznej o możliwościach uzyskania wsparcia
✓ wysoka jakość obsługi klienta systemu pomocy
społecznej
✓ podejmowanie współpracy z organizacjami
pozarządowymi działającymi w obszarze polityki
społecznej oraz z przedstawicielami kościoła
✓ ustawowa liczba pracowników socjalnych
✓ duża ilość organizacji pozarządowych działających
na terenie gminy Głuchołazy
✓ zróżnicowane profile działalności organizacji,
pozwalające na współpracę praktycznie w każdym
aspekcie polityki socjalnej
✓ inicjatywa społeczna otworzenia liceum
w Głuchołazach
SZANSE
✓ możliwość korzystania z funduszy unijnych
✓ możliwość uczestnictwa pracowników OPS
w szkoleniach
✓ wzrost wykształcenia społeczeństwa
✓ zmieniający się na korzyść wizerunek sektora
pomocy społecznej
✓ zmiana modelu pomocy społecznej z
opiekuńczego na wspierająco-pomocowy
✓ wdrożenie projektu „Oddzielenie pracy socjalnej od
postępowania administracyjnego” w OPS
w Głuchołazach
✓ zwiększenie udziału mieszkańców gminy
w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych
✓ rozwój społeczeństwa obywatelskiego – edukacja
w tym kierunku
✓ zwiększenie udziału wolontariatu na rzecz
drugiego człowieka w gminie Głuchołazy

SŁABE STRONY
✓ niedostatecznie rozwinięta sieć placówek pomocy
społecznej w gminie (dom dziennego pobytu, DPS,
ogrzewalnie, noclegownia)
✓ brak wsparcia dla opiekunów nieformalnych (np.
opieki wytchnieniowej, miejsc dziennego pobytu)
✓ brak motywacji pracowników do podnoszenia
kwalifikacji zawodowych
✓ niewystarczająca liczba miejsc w placówkach
dziennego i całodobowego pobytu
✓ baza lokalowa OPS (bariery architektoniczne)
✓ powierzanie gminom dużej ilości nowych zadań
w zakresie pomocy społecznej
✓ słabo rozwinięty wolontariat, jako forma pomocy
potrzebującemu człowiekowi
✓ niewielki potencjał części organizacji
pozarządowych działających w gminie w zakresie
pozyskiwania środków finansowych – ograniczanie się
tylko do funduszy gminy
✓ patrzenie wąskotorowo, tylko w granicach własnej
organizacji, organizacje pozarządowe nie
współpracują ze sobą, nie tworzą partnerstw
✓ brak aktywności obywateli w konsultacjach
społecznych dotyczących ważnych obszarów życia
gminy
ZAGROŻENIA
✓ powierzanie gminom nowych zadań bez
zapewnienia odpowiednich środków na ich realizację
✓ niestabilność prawa, zmiany przepisów
✓ stereotyp pomocy społecznej
✓ popadanie w rutynę i doznawanie przez
pracowników pomocy społecznej syndromu wypalenia
zawodowego
✓ biurokracja w administracji
✓ roszczeniowa postawa społeczności lokalnej
✓ wypalenie aktywistów społecznych
✓ upadek autorytetu i wartości
✓ negatywne podejście do prowadzonych inicjatyw
na rzecz społeczeństwa
✓ brak spójnej wizji rozwoju gminy

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

OBSZAR: Pomoc społeczna, kapitał społeczny, aktywność obywatelska
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MOCNE STRONY
✓ walory przyrodnicze i turystyczne gminy
✓ warunki do prowadzenia gospodarstw
agroturystycznych i miejsc noclegowych
✓ powszechny dostęp do ofert pracy oraz informacji
o wolnych miejscach pracy
✓ dostęp do usług poradnictwa zawodowego
i szkoleń
✓ podejmowanie skutecznych działań, mających na
celu zachęcanie osób bezrobotnych do poszukiwania
zatrudnienia (projekty aktywizujące, prace
interwencyjne, roboty publiczne, staże)
✓ wzrost znaczenia wykształcenia jako wartości
✓ sprawność instytucjonalna samorządu
terytorialnego oraz jego jednostek organizacyjnych
✓ lokalizacja – gmina przygraniczna
✓ warunki do prowadzenia rolnictwa ekologicznego

SZANSE
✓ lepsze wykorzystanie atutów przyrodniczych
i turystycznych gminy
✓ wspomaganie lokalnych przedsiębiorców
i przyciągnięcie nowych inwestorów
✓ aktywna promocja gminy
✓ rozwój turystyki, w tym agroturystyki
✓ duże zainteresowanie tzw. „zieloną turystyką”
✓ rosnący popyt na ekologiczną żywność
✓ wyższy stopień absorpcji środków zewnętrznych
(w tym unijnych) na przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu, rozpoczęcie działalności gospodarczej
i rozwój przedsiębiorczości
✓ dostęp do europejskich rynków pracy
✓ wzrost dostępności do kształcenia ustawicznego
na obszarach wiejskich
✓ promocja i edukacja w zakresie ekonomii
społecznej
✓ partnerska współpraca gminy, organizacji
pozarządowych i środowiska biznesu

SŁABE STRONY
✓ rozbieżność pomiędzy potrzebami rynku pracy,
a kwalifikacjami bezrobotnych
✓ zbyt mała liczba inwestorów w gminie
i niewystarczające działania mające na celu
zachęcanie ich do tworzenia w gminie miejsc pracy
✓ niewystarczająco rozwinięta infrastruktura
turystyczna oraz zbyt mało atrakcji turystycznych
w odniesieniu do potencjału gminy
✓ brak wystarczającej promocji regionu
✓ niewystarczająca liczba atrakcyjnych miejsc pracy
dla osób z wyższym wykształceniem,
✓ niewystarczająco zachęcające warunki pracy do
ściągnięcia na teren gminy specjalistów (np.: wolne
etaty lekarzy specjalistów, pielęgniarek)
✓ niski poziom postaw przedsiębiorczych
mieszkańców oraz mała gotowość do uruchamiania
działalności gospodarczych
✓ brak podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielni
socjalnych, zakładów pracy chronionej)
✓ dysharmonia pomiędzy wysokim poziomem
aspiracji mieszkańców, a jednocześnie
nieadekwatnymi do tego możliwościami zatrudnienia
i zarobkowania w regionie
✓ brak kwalifikacji i umiejętności osób pozostających
długotrwale bezrobotnymi
✓ niska mobilność zawodowa mieszkańców wsi,
szczególnie osób będących długotrwale bez pracy
ZAGROŻENIA
✓ zjawisko dziedziczenia bezrobocia
✓ programy dla długotrwale bezrobotnych nie są
powiązane z programami rozwoju zasobów ludzkich,
przekwalifikowaniem, reorganizacją i potrzebami rynku
pracy
✓ niska aktywność osób bezrobotnych
w poszukiwaniu pracy
✓ ograniczone możliwości znalezienia zatrudnienia
na lokalnym rynku pracy przez kończąca edukację
młodzież
✓ migracja zarobkowa osób w wieku produkcyjnym,
w tym ludzi młodych i wykształconych, do większych
ośrodków
✓ ograniczenie się do utrzymania tylko ze świadczeń
zagwarantowanych przez państwo (zasiłki)

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

OBSZAR: Bezrobocie
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MOCNE STRONY
✓ niska skala problemu
✓ zabezpieczenie usługi dla bezdomnych
(schronienie, posiłek, pomoc rzeczowa, pomoc
finansowa)
✓ dostępność informacji dla bezdomnych
✓ posiadanie wiedzy o miejscach gdzie przebywają
bezdomni
✓ możliwość zamiany mieszkania na mniejsze
i możliwość odpracowywania zadłużeń czynszowych

SZANSE
✓ wzrost społecznej akceptacji dla bezdomnych
✓ prowadzenie edukacji mającej na celu rozumienie
ich potrzeb
✓ spadek bezrobocia

SŁABE STRONY
✓ niewystarczające zasoby mieszkań komunalnych,
w tym socjalnych
✓ brak na terenie gminy infrastruktury do obsługi
bezdomnych (noclegowni, ogrzewalni, łaźni)
✓ uzależnienie od alkoholu, środków
psychoaktywnych, hazardu
✓ niezaradność życiowa
✓ brak profesjonalnej diagnozy w zakresie
mechanizmów zadłużeniowych oraz analizy
ekonomicznej związanej z kosztami zaniechania
prowadzenia odpowiedzialnej polityki mieszkaniowej
✓ zbyt długie oczekiwanie na przydział mieszkania
✓ procedura umożliwiająca wykup mieszkań
socjalnych i komunalnych
ZAGROŻENIA
✓ osoby bezdomne bardzo często są długotrwale
bezrobotne, bez kwalifikacji i z problemem
alkoholowym
✓ brak chęci wyjścia z bezdomności, taki obrali sobie
styl życia
✓ zbyt mała liczba mieszkań komunalnych
i socjalnych oferowanych na rynku mieszkaniowym dla
osób najuboższych
✓ brak polityki mieszkaniowej w gminie opracowanej
w oparciu o realne potrzeby

OBSZAR: Rodzina, dzieci, młodzież
MOCNE STRONY
✓ wykwalifikowana kadra OPS-u udzielająca
rodzinom wsparcia
✓ współpraca instytucji zajmujących się
problematyką dzieci i młodzieży
✓ sprawny system przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
✓ zabezpieczenie dzieciom i młodzieży dostępu do
różnych form spędzania czasu wolnego
✓ wsparcie ze strony asystenta rodziny
✓ optymalny dostęp do opieki dla dzieci do lat 3,
edukacji przedszkolnej i szkolnictwa podstawowego
✓ możliwość kontynuowania w gminie nauki na
poziomie ponadgimnazjalnym i ponadpodstawowym
✓ działalność Centrum Kultury oraz Biblioteki
Publicznej
✓ organizowanie różnorodnych przedsięwzięć
kulturalnych, rozrywkowych i sportowo-rekreacyjnych
✓ zmodernizowana infrastruktura sportoworekreacyjna w gminie
✓ skoordynowane działania instytucji i organizacji

SŁABE STRONY
✓ słaby wzrost zasobów mieszkaniowych
✓ brak mieszkań chronionych
✓ brak grup i ośrodków wsparcia dla rodzin i osób
samotnie wychowujących dzieci
✓ niedostateczny dostęp do specjalistycznej opieki
medycznej oraz nocnej i świątecznej opieki medycznej
✓ brak badania potrzeb i oczekiwań dzieci,
a szczególnie młodzieży w obszarze spędzania czasu
wolnego
✓ niewystarczająca edukacja społeczna w zakresie
problemów społecznych i odpowiedzialności
obywatelskiej
✓ eurosieroctwo
✓ ograniczona ilość miejsc w przedszkolach
w mieście
✓ niewystarczająca liczba miejsc w żłobku

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

OBSZAR: Bezdomność
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wspierających rodziny, dzieci i młodzież
✓ dobra dostępność podstawowej opieki medycznej
✓ istnienie w gminie organizacji pozarządowych
działających na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży
✓ wspieranie rodzin z problemami poprzez bezpłatne
poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne oraz w
zakresie przeciwdziałania przemocy
✓ stałe poszerzanie oferty pozalekcyjnych zajęć dla
dzieci i młodzieży
✓ realizacja gminnego programu Rodzina+
✓ realizacja programów profilaktycznych
✓ współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi
✓ bezpłatna komunikacja miejska
SZANSE
✓ zwiększenie dostępności poradnictwa
specjalistycznego
✓ dalsze wsparcie ze strony asystenta rodziny
✓ podtrzymanie obecnej i sukcesywne rozszerzanie
dostępności oferty spędzania czasu wolnego, w tym
poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych
✓ rozwijanie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
✓ udział w programach i projektach skierowanych do
rodzin, dzieci i młodzieży; możliwość pozyskania na
nie środków zewnętrznych
✓ wzrost znaczenia organizacji pozarządowych na
rzecz pomocy dzieciom i młodzieży
✓ członkostwo Polski w UE wpływa na poprawę
polityki społecznej wobec dzieci, młodzieży i rodzin
✓ realizacja przez gminę oraz placówki oświatowe
programów profilaktycznych

ZAGROŻENIA
✓ zaniedbywanie obowiązków opiekuńczowychowawczych przez rodziców
✓ zmiana modelu rodziny
✓ utrzymująca się liczba rodzin dysfunkcyjnych
✓ kryzys funkcji rodziny i jej roli w życiu społecznym
✓ osłabienie więzi rodzinnych i rozpad rodzin
✓ rosnące zagrożenie uzależnieniami i przemocą, w
tym wśród dzieci i młodzieży
✓ dalszy odpływ ludzi młodych, wykształconych do
dużych jednostek miejskich
✓ niski poziom kultury prawnej społeczeństwa

OBSZAR: Uzależnienia i przemoc w rodzinie
MOCNE STRONY
✓ zapewnianie osobom uzależnionym od środków
psychoaktywnych dostępu do bezpłatnej pomocy
terapeutycznej, rehabilitacyjnej
✓ zapewnienie osobom doświadczającym przemocy
oraz członkom rodzin dotkniętych chorobą alkoholową
dostępu do bezpłatnej pomocy psychologicznej,
prawnej, socjalnej i informacyjnej (punkt
konsultacyjny),
✓ działalność stowarzyszeń abstynenckich
prowadzących kluby abstynenta
✓ działalność grup Anonimowych Alkoholików (AA)
✓ podejmowanie działań przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespół
Interdyscyplinarny
✓ realizacja programów profilaktycznych w szkołach

SŁABE STRONY
✓ niewystarczająca działalność profilaktyczna,
informacyjna i edukacyjna wśród dzieci i młodzieży
✓ brak grupy wsparcia dla osób dotkniętych
przemocą w rodzinie
✓ brak grup wsparcia dla osób współuzależnionych
✓ brak w gminie mieszkań chronionych dla ofiar
przemocy w rodzinie
✓ brak zajęć terapeutycznych dla sprawców
przemocy
✓ brak w gminie organizacji pozarządowych
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
✓ brak w gminie specjalistów w zakresie uzależnień
behawioralnych i od środków psychoaktywnych oraz
terapii w tym zakresie, zarówno dla dorosłych jak i

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

OBSZAR: Rodzina, dzieci, młodzież
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OBSZAR: Uzależnienia i przemoc w rodzinie
dzieci oraz młodzieży
✓ minimalizowanie problemu uzależnień od
narkotyków wśród młodych ludzi
✓ lekceważące podejście młodych ludzi do skutków
zażywania narkotyków, zwłaszcza do marihuany
✓ kryzys autorytetów rodziców i szkoły
✓ brak zajęć terapeutycznych dla osób
uzależnionych od narkotyków
✓ brak grup wsparcia dla osób eksperymentujących
lub uzależnionych od narkotyków oraz członków ich
rodzin

ZAGROŻENIA
✓ coraz większa dostępność alkoholu i innych
środków psychoaktywnych
✓ obniżanie się wieku inicjacji alkoholowej
i narkotykowej
✓ coraz częstsze uzależnienia behawioralne
✓ przyzwolenie społeczne na nadużywanie alkoholu
i jego spożywanie przez młodzież
✓ zwiększająca się liczba osób wymagających
z powodu przemocy w rodzinie interwencji, podjęcia
działań interdyscyplinarnych oraz umieszczenia
w ośrodkach wsparcia
✓ istnienie zjawiska zmęczenia, bezsilności
i bezradności społecznej
✓ wzrastająca agresja wśród dzieci i młodzieży
przybierająca różne postacie od wyzwisk po
cyberprzemoc (tzw. hejt w intrenecie)

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

✓ organizowanie wśród rodziców, nauczycieli działań
edukacyjno-szkoleniowych w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie,
✓ organizowanie dla nauczycieli, szkoleń z zakresu
realizacji programów profilaktycznych
✓ zapewnienie dorosłym osobom z rodzin
alkoholowych pomocy terapeutycznej (terapia dla
współuzależnionych)
✓ działalność placówek wsparcia dziennego
✓ organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
✓ podejmowanie współpracy z organizacjami
pozarządowymi działającymi w obszarze
przeciwdziałania uzależnieniom
✓ stałe środki finansowe na profilaktykę
i rozwiązywanie w/w problemów
✓ dobry przepływ informacji pomiędzy organizacjami
w obszarze uzależnień i przemocy
✓ wypracowane w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie lokalne procedury postępowań
SZANSE
✓ wzrost świadomości społecznej, w tym dzieci i
młodzieży, rodziców i nauczycieli, na temat problemów
uzależnień i przemocy w rodzinie
✓ zintensyfikowanie działań profilaktycznych
i informacyjno-edukacyjnych w obszarze
przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie
✓ dalsze motywowanie do podejmowania leczenia
odwykowego
✓ utworzenie mieszkania chronionego oraz grupy
wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
✓ rozszerzenie oferty pomocy dla osób doznających
przemocy w rodzinie (grupy wsparcia)
✓ rozszerzenie oferty pomocy dla osób
uzależnionych oraz członków ich rodzin (grupy
wsparcia)

61
Id: DAE59156-1E6A-4806-92F0-86D4D956AFF3. Podpisany

Strona 61

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY GŁUCHOŁAZY NA LATA 2019 - 2029

MOCNE STRONY
✓ informowanie osób starszych i niepełnosprawnych
o przysługujących im prawach i dostępnych formach
pomocy
✓ organizowanie usług opiekuńczych
✓ świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
✓ działalność w gminie organizacji pozarządowych
działających na rzecz seniorów
✓ dostęp do jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej
✓ dobry przepływ informacji pomiędzy podmiotami
pomocowymi
✓ zaangażowanie samych niepełnosprawnych
w rozwiązywanie swoich problemów
✓ istnienie bazy rehabilitacyjnej
✓ działalność organizacji pozarządowych
działających na rzecz mieszkańców
niepełnosprawnych w tym niepełnosprawnych dzieci
✓ prowadzenie hospicjum domowego
✓ działalność Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych
✓ dotowanie przez gminę organizacji pozarządowych
działających na rzecz osób starszych
i niepełnosprawnych
✓ bezpłatne poradnictwo prawne
✓ na terenie gminy siedzibę mają dwie prywatne
placówki zapewniające całodobową opiekę dla
seniorów: Rezydencja Złote Borki i Dom Kwitnącej
Jesieni
✓ realizacja programu „Gmina Głuchołazy przyjazna
dla Seniora”
SZANSE
✓ lepsze wykorzystanie potencjału osób starszych
i niepełnosprawnych
✓ adekwatna do potrzeb dostępność domów pomocy
społecznej i ośrodków wsparcia dla osób z
zaburzeniami psychicznym, starszych
i niepełnosprawnych
✓ możliwość pozyskania ze źródeł zewnętrznych, w
tym z Europejskiego Funduszu Społecznego, środków
finansowych na wspieranie osób starszych
i niepełnosprawnych
✓ organizowanie przedsięwzięć środowiskowych na
rzecz osób starszych i niepełnosprawnych
✓ dalsze dofinansowywanie likwidacji barier
architektonicznych oraz tworzenia miejsc pracy dla
osób niepełnosprawnych
✓ wzrost społecznej akceptacji osób starszych i
niepełnosprawnych, edukowanie o rozumieniu ich
potrzeb
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SŁABE STRONY
✓ bariery architektoniczne w budynku OPS
w Głuchołazach utrudniające profesjonalną obsługę
osób niepełnosprawnych i starszych
✓ brak grup wsparcia i niewystarczająca ilość
placówek wsparcia dziennego dla osób starszych i
niepełnosprawnych
✓ niewystarczająca liczba osób świadczących usługi
opiekuńcze osobom starszym i niepełnosprawnym
✓ ograniczony dostęp do specjalistycznej opieki
lekarskiej, w tym opieki geriatrycznej
✓ ograniczone możliwości kontynuowania przez
seniorów aktywności zawodowej
✓ brak ofert pracy i informacji o wolnych miejscach
pracy wśród osób niepełnosprawnych
✓ brak zakładów pracy chronionej, spółdzielni
socjalnych
✓ istnienie barier utrudniających niepełnosprawnym
codzienne życie
✓ deficyt wolontariuszy mogących wspierać osoby
starsze i niepełnosprawne w codziennym życiu
✓ niski poziom życia osób starszych
✓ zmiana modelu rodziny na jedno-,
dwupokoleniowe
✓ ograniczona (niewystarczająca) liczba miejsc
aktywizujących osoby starsze i niepełnosprawne
✓ zjawisko samotności, odizolowania, poczucia
nieprzydatności
✓ stereotypy funkcjonujące wśród osób starszych np.
dot. przemocy
✓ zbyt mała ilość miejsc ZOL-ach.
ZAGROŻENIA
✓ zwiększająca się liczba osób starszych
✓ niezadowalający poziom życia i samotność osób
starszych i niepełnosprawnych
✓ niewielki udział osób starszych w działaniach
prozdrowotnych
✓ występowanie zjawiska migracji osób młodych do
większych ośrodków miejskich
✓ niedostosowanie infrastruktury do potrzeb osób
niepełnosprawnych
✓ brak koordynacji działań podmiotów na rzecz w/w
grupy interesariuszy
✓ niewłaściwe rozpoznanie potrzeb osób starszych
✓ problem ujawniających się enklaw starości (m. in.
na terenach wiejskich
✓ nowy system emerytalno-rentowy nie jest szansą
na poprawę warunków życia (skrócenie wieku
emerytalnego)

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

OBSZAR: Starość i niepełnosprawność
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✓ podmiotowe traktowanie w/w grup społecznych
✓ zmiana systemu emerytalno-rentowego
uwzględniającego np. ubezpieczenie od starości (na
przykładzie Niemiec)
✓ rozpowszechnianie w środowisku pozytywnych
wzorców postaw filantropijnych i charytatywnych

✓ postęp medycyny nie wpływa na poprawę sytuacji
zdrowotnej osób starszych (są to często usługi
komercyjne nie finansowane przez NFZ)
✓ niekorzystne dla pomocy społecznej założenia
świadczeń służby zdrowia (udział % kontraktów z NFZ
dedykowanych seniorom)
✓ wzrost zapotrzebowania na palcówki opieki
stacjonarnej oraz usługi opiekuńcze
✓ brak współpracy sektora publicznego z sektorem
pozarządowym w dziedzinie pomocy osobom
starszym i niepełnosprawnym
✓ brak działań w zakresie upowszechniania
w mediach problematyki niepełnosprawności i starości
w celu kształtowania pozytywnych postaw

MOCNE STRONY
✓ dobrze zorganizowana sieć szkół i przedszkoli
✓ istniejące obiekty sportowe (stadion, hala
sportowa, skatepark, kompleks boisk „Orlik ”,
kąpielisko, boiska wiejskie, obiekty przyszkolne itp.)
✓ dobra współpraca placówek oświatowych
z samorządem;
✓ wykształcona i ciągle doskonaląca się kadra
pedagogiczna
✓ dobrze zorganizowany dojazd uczniów do szkół;
✓ oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej
✓ zaangażowanie szkół w organizację imprez
środowiskowych
✓ organizacje pozarządowe działające na rzecz
edukacji, w tym prowadzące szkoły

SZANSE
✓ pozyskiwanie środków zewnętrznych na poprawę
warunków pracy i nauki
✓ pozyskiwanie środków pozabudżetowych na
rozwój usług oraz na wyrównywanie szans
edukacyjnych
✓ zwiększenie konkurencyjności placówek
oświatowych ponadpodstawowych
✓ zwiększenie standardów i poziomu kształcenia

SŁABE STRONY
✓ kryzys szkolnictwa ponadpodstawowego w gminie
Głuchołazy i odpływ uczniów poza gminę
✓ brak rozwoju zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów
ścisłych
✓ brak liderów młodzieżowych
✓ utożsamianie, edukacji wyłącznie ze szkołą
i innymi instytucjami
✓ zbyt mała ilość i skala programów edukacyjnych
ukierunkowanych na kreowanie postawy obywatelskiej
i odpowiedzialności społecznej
✓ spadek znaczenia autorytetów (nauczyciela,
policjanta, księdza, seniora, rodzica)
✓ przenoszenie postaw roszczeniowych z rodziców
na dzieci
✓ zbyt wysokie koszty utrzymania szkół
✓ brak adekwatnej edukacji zawodowej będącej
odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy
✓ emigracja zarobkowa i wzrost sieroctwa
emigracyjnego
✓ brak szkoły ponadpodstawowej z tradycjami
i uznaną marką na rynku edukacyjnym
ZAGROŻENIA
✓ przeładowane i nieadekwatne do potrzeb
podstawy programowe
✓ wypalenie zawodowe kadry
✓ niż demograficzny
✓ niestabilna polityka edukacyjna państwa
✓ konkurencja szkół usytuowanych poza gminą

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

OBSZAR: Edukacja

63
Id: DAE59156-1E6A-4806-92F0-86D4D956AFF3. Podpisany

Strona 63

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY GŁUCHOŁAZY NA LATA 2019 - 2029

MOCNE STRONY
✓ usługi zdrowotne dostępne dla mieszkańców
(2 szpitale, 4 poradnie POZ – w tym na terenach
wiejskich, 2 zakłady opiekuńczo – lecznicze
(1 samodzielny i 1 jako oddział szpitalny), poradnie
specjalistyczne (prowadzone jako publiczne i nie
publiczne ZOZ-y) oraz szereg prywatnych gabinetów
✓ organizowanie badań profilaktycznych
✓ realizacja programów profilaktycznych
i zdrowotnych w szkołach
✓ współpraca gminy z podmiotami zajmującymi się
opieką zdrowotną i promocją zdrowia
✓ korzystne uwarunkowania środowiska naturalnego
oraz dobrze przygotowane zaplecze sportowe
✓ park zdrojowy
✓ bogata baza podmiotów leczniczych w gminie
SZANSE
✓ aktywizacja mieszkańców i innych podmiotów
działających w obszarze służby zdrowia, w tym
organizacji pozarządowych i gminy w zakresie
promocji zdrowia i profilaktyki
✓ możliwość pozyskania środków z UE na poprawę
dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych przez
ZOZ i NZOZ
✓ rozszerzenie oferty świadczeń zdrowotnych
w podmiotach leczniczych

SŁABE STRONY
✓ brak świątecznej i nocnej opieki zdrowotnej
(kontrakt z NFZ)
✓ brak dyżurów aptek w nocy i w weekendy
✓ brak oddziału wewnętrznego (przyczyną
największej ilości zgonów w gminie są choroby układu
krążenia)
✓ braki kadrowe w służbie zdrowia
✓ niewystarczające środki finansowe na ochronę
zdrowia
✓ długi czas oczekiwania na realizację wybranych
świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ
✓ brak dostępu do specjalistów (np. z zakresu
zdrowia dzieci)
✓ zbyt mała ilość świadczeń rehabilitacyjnych
przyznawanych w ramach NFZ
ZAGROŻENIA
✓ niewystarczające środki finansowe na inwestycje
w podmiotach leczniczych
✓ utrzymanie niskiej świadomości zdrowotnej
populacji
✓ pogorszenie sytuacji społeczno-ekonomicznej
mieszkańców
✓ niewystarczające środki na finansowanie
świadczeń zdrowotnych
✓ utrzymujący się i/lub pogłębiający się deficyt
personelu medycznego.

OBSZAR: Bezpieczeństwo
MOCNE STRONY
✓ działania prewencyjne i profilaktyczne
prowadzone przez Policję i Straż Miejską
✓ skuteczne działania operacyjno–rozpoznawcze
prowadzone przez Policję
✓ sprawdzone procedury działania służb (Policja
i Straż Miejska), co usprawnia skuteczne i racjonalne
ich działanie

SZANSE
✓ stałe oddziaływanie pod kątem świadomości
i wiedzy na temat patologii społecznych oraz
kreowania zachowań obywatelskich
✓ możliwość pozyskania środków z UE
✓ aktywne włączenie się rodziców, placówek
oświatowych i stowarzyszeń w proces oddziaływania
na poprawność zachowań dzieci i młodzieży
w zakresie przestrzegania prawa i kreowania postawy
obywatelskiej

SŁABE STRONY
✓ braki etatowe i kadrowe w jednostkach
organizacyjnych służb mundurowych
✓ niski stan świadomości w społeczeństwie w zakresie
społecznej szkodliwości przestępstw i wykroczeń
zakwalifikowanych do kategorii „społecznie uciążliwych”
✓ niskie poczucie odpowiedzialności niektórych
rodziców za wychowanie dzieci
✓ brak systemu edukacyjnego i kreowania postaw
obywatelskich
ZAGROŻENIA
✓ niewystarczające finansowanie Policji i Straży
Miejskiej
✓ niekontrolowany wzrost zachowań patologicznych,
skutkujący wzrostem przestępstw i wykroczeń,
zwłaszcza społecznie uciążliwych
✓ łatwy dostęp nieletnich do alkoholu, narkotyków
i dopalaczy
✓ kontakty młodzieży ze środowiskiem przestępczym
✓ przyzwolenie społeczne na zachowania niezgodne
z normami społecznymi

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

OBSZAR: Zdrowie
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OBSZAR: Kultura i sport
SŁABE STRONY
✓ niewystarczająca promocja gminy
✓ niewystarczająca aktywność klubów sportowych
w zakresie pozyskiwania środków finansowych spoza
budżetu Gminy
✓ niewielka wiedza mieszkańców gminy o swoim
miejscu zamieszkania oraz możliwościach
decydowania o ważnych dla lokalnej społeczności
sprawach (w tym również o kulturze)
✓ mały stopień zainteresowania kulturą wśród
młodzieży
✓ brak wykorzystania potencjału, atutów miasta
i gminy przy promocji regionu (m.in. Miasto Orderu
Uśmiechu, korzenie wydobycia złota, lokalne legendy,
itp.)

ZAGROŻENIA
✓ niedostateczna liczba specjalistów oraz
menadżerów w klubach i organizacjach sportowych
✓ ograniczone środki budżetowe na realizację zadań
bieżących w zakresie sportu (w kontekście wzrostu
innych potrzeb)
✓ konstruowanie budżetów części klubów
sportowych wyłącznie (lub w znaczącym stopniu)
w oparciu o dotacje przekazywane z budżetu gminy
✓ niewystarczająca współpraca z przedsiębiorcami
w zakresie sponsoringu i mecenatu kultury i sportu
oraz wspierania rozwoju gminy
✓ bierność i izolacja społeczna

Rozdział: Diagnoza sytuacji społecznej w gminie na podstawie danych zastanych

MOCNE STRONY
✓ dobrze rozwinięta baza sportowa
✓ organizowanie na terenie miasta i gminy wielu
imprez i wydarzeń sportowych o charakterze lokalnym,
regionalnym oraz ogólnopolskim
✓ duża liczba klubów sportowych działających na
terenie gminy
✓ wykwalifikowana kadra instruktorska i trenerska
✓ odpowiednia ilość miejsc do organizacji imprez
✓ szeroka oferta zajęć dla dzieci i młodzieży
✓ dobra sieć i oferta świetlic wiejskich
✓ projekt Biblioteka +
✓ ciekawe i różnorodne propozycje Centrum Kultury,
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Głuchołazy oraz
gminy
✓ dotowanie klubów sportowych i organizacji
pozarządowych prze gminę
SZANSE
✓ upowszechniający się aktywny i zdrowy model
życia
✓ ścisła współpraca wszystkich organizacji
sportowych i szkół w zakresie wzajemnego
udostępniania obiektów dla rozwoju sportu i rekreacji
wśród dzieci i młodzieży
✓ pozyskanie środków zewnętrznych
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3. Planowane działania w obszarze społecznym
Diagnoza zawarta w pierwszej części Strategii, stanowiła podstawę do określenia
niezbędnych działań, służących likwidacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk
społecznych występujących w gminie Głuchołazy. Posłużyły one do zdefiniowania
celów działania gminy, instytucji publicznych, organizacji w obszarze rozwiązywania
problemów społecznych oraz w innych obszarach związanych z polityką społeczną.
Osiągnięcie zakładanych celów związane jest z realizacją konkretnych zadań.

3.1. Założenia do części rozwojowej Strategii
Założenia do planu strategicznego stanowią warunki brzegowe, niezbędne do
prawidłowego sformułowania planu i są określane na początku opracowywania
planu strategicznego.
◆ Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Głuchołazy została
przygotowana zgodnie z założeniami ustawy o planowaniu polityki rozwoju.
◆ Strategia jest planowana na lata 2019-2029. Okres ten jest związany
z przewidywanym okresem wydawania środków UE z perspektywy finansowej
2014-2020.
◆ Ze względu na okres programowania wsparcia projektów ze środków UE, zakłada
się przeprowadzenie aktualizacji Strategii w roku 2020, uwzględniającej nowe
uwarunkowania wynikające z nowego budżetu UE na lata 2021-2028.
◆ Strategia została opracowana metodą ekspercko-partycypacyjną.
◆ Przygotowanie Strategii i jej realizacja uwzględniają zasady zrównoważonego
rozwoju.
◆ Strategia została opracowana z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet
i mężczyzn.
◆ Strategia uwzględnia zasadę partnerstwa.

◆ Strategia ma służyć mieszkańcom gminy Głuchołazy.
◆ Strategia ma ułatwiać władzom gminy utrzymanie głównych długookresowych
kierunków rozwoju.
◆ Realizacją Strategii kierują władze gminy.
◆ Strategia uwzględnia niżej wymienione programy:
✓ Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018–2020
✓ Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
✓ Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
✓ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział: Planowane działania w obszarze społecznym

◆ Właścicielem Strategii jest gmina Głuchołazy.
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3.2. Misja

Polityka społeczna prowadzona przez samorząd lokalny zapewnia mieszkańcom
gminy Głuchołazy poczucie bezpieczeństwa, kompleksową opiekę nad rodziną,
wspomaga najsłabszych i wykluczonych społecznie, służy rozwiązywaniu
problemów uzależnień i patologii oraz umożliwia pełne uczestnictwo w życiu
społecznym, kulturalnym i gospodarczym

3.3. Wizja gminy Głuchołazy w 2029r.
W gminie Głuchołazy prowadzone są zintegrowane działania instytucji publicznych
oraz społecznych na rzecz włączania społecznego mieszkańców ze środowisk
zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją.
Wszystkie grupy wiekowe mieszkańców mają do dyspozycji szeroką ofertę
zaspakajania potrzeb społecznych w nowoczesnej, przyjaznej im przestrzeni
publicznej, współuczestnicząc w planowaniu i realizacji służących temu
przedsięwzięć.
Mieszkańcy gminy tworzą zintegrowaną i zaangażowaną społeczność. Są dumni
z efektów swojego zaangażowania i pracy oraz determinacji do rozwijania,
poprawy jakości i dbałości o swoje otoczenie.

Rozdział: Planowane działania w obszarze społecznym

Gmina Głuchołazy to dobre miejsce do życia w czystym i estetycznym otoczeniu.
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3.4. Cele strategiczne i szczegółowe

Pomoc społeczna
Cel strategiczny: Poprawa sytuacji socjalno-bytowej osób i rodzin objętych
pomocą społeczną
Cel operacyjny

Zadania

Udzielanie pomocy zgodnie z
ustawą o pomocy społecznej
Wsparcie dla osób
dotkniętych
zjawiskiem
ubóstwa

Działania
profilaktycznoochronne w
sprawach
opiekuńowychowawczych
i prowadzeniu
gospodarstwa
domowego

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi działającymi
na rzecz rodzin żyjących w
trudnych warunkach
materialnych
Udział w programach
i akcjach wspierania rodzin
żyjących w trudnych
warunkach
Zapewnienie wsparcia
asystenta rodziny

Prowadzenie pracy socjalnej z
rodzinami

Wskaźniki
Ilość osób
uprawnionych
do pomocy w
roku
Liczba
organizacji
z którymi
współpracowano
w ciągu roku
Liczba
programów
w roku
Liczba
asystentów
w roku
Liczba
pracowników
socjalnych
świadczących
pracę
socjalną

Realizatorzy

Proponowane
źródła
finansowania

Zamierzony
cel

OPS

budżet gminy
budżet państwa

100% osób
uprawnionych

OPS

brak

co najmniej
2 organizacje

OPS

budżet gminy
budżet państwa
środki
zewnętrzne

co najmniej
1 działanie

OPS

budżet gminy
budżet państwa

co najmniej
1 asystent

OPS

budżet gminy
budżet państwa

zgodnie
z ustawą
o pomocy
społecznej

Bezrobocie

Cel operacyjny

Wspieranie osób
bezrobotnych w
zwiększeniu ich
szans na rynku
pracy

Wskaźniki

Realizatorzy

Proponowane
źródła
finansowania

Zamierzony
cel

Realizacja projektów /
programów służących
aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych

Liczba
realizowanych
projektów /
programów
w roku

PUP

budżet powiatu
środki
zewnętrzne

co najmniej
1 projekt

Organizowanie prac
interwencyjnych / robót
publicznych

Liczba
zatrudnionych
w roku

UM
PUP

budżet gminy
środki
zewnętrzne

100%
w ramach
przyznanych
miejsc

Liczba zawartych
kontraktów
socjalnych
w roku

OPS

brak

co najmniej
10kontraktów

Zadania

Podejmowanie działań w celu
mobilizowania podopiecznych
OPS do poszukiwania
zatrudnienia – zawieranie
kontraktu socjalnego

Rozdział: Planowane działania w obszarze społecznym

Cel strategiczny: Aktywizacja osób bezrobotnych z gminy Głuchołazy
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Uzależnienia

Cel operacyjny

Profilaktyka
w zakresie
uzależnień oraz
kontrola
przestrzegania
przepisów ustawy
o wychowaniu w
trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
przez
przedsiębiorców
sprzedających
napoje
alkoholowe

Realizacja projektów /
programów
profilaktycznych
w zakresie uzależnień

Przeprowadzenie
szkoleń dla osób
pracujących w
obszarze problemów
uzależnień
Systematyczna
kontrola punktów
sprzedaży napojów
alkoholowych
Udzielanie pomocy
psychologicznej,
prawnej,
pedagogicznej
członkom rodzin
dotkniętych
uzależnieniami

Pomoc rodzinom
z problemami
uzależnień

Proponowane
źródła
finansowania

Zamierzony cel

budżet gminy
środki
zewnętrzne

najmniej
2 w roku

brak

100%placwek
oświatowych

UM

budżet gminy

co najmniej
1 jedno szkolenie
lub warsztat

Liczba
przeprowadzonych
kontroli w roku

GKRPA
SM

budżet gminy

co najmniej 1 na
kwartał

Liczba osób
objętych pomocą
psychologiczną,
prawną,
pedagogiczną
w roku

GKRPA
Placówki
oświatowe
Punkt
konsultacyjny
OPS
UM
Organizacje
pozarządowe

budżet gminy
środki
zewnętrzne

100% osób
zgłaszających się
lub skierowanych

Zadania

Wskaźniki
Liczba wdrożonych
programów
profilaktycznych
w gminie w ciągu
roku
Liczba placówek
oświatowych
wdrażających
programy
profilaktyczne w
ciągu roku
Liczba
przeprowadzonych
szkoleń
i warsztatów
w ciągu roku

UM
GKRPA
Placówki
oświatowe,
organizacje
pozarządowe

Liczba osób
skierowanych

GKRPA

budżet gminy

100% osób ze
stwierdzonym
uzależnieniem od
alkoholu
zgłoszonych do
GKRPA zgodnie
z ustawą
o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałania
alkoholizmowi

Liczba dzieci
uczęszczających
do placówek

organizacje
pozarządowe
i kościelne

budżet gminy
środki
zewnętrzne

nie mniej niż
2 placówki

Liczba osób
uczęszczających
do klubu

UM
organizacje
pozarządowe

budżet gminy
środki
zewnętrzne

100% osób
zgłaszających się
do klubu
i potrzebujących
wsparcia

Kierowanie osób
uzależnionych od
alkoholu na leczenie
odwykowe

Funkcjonowanie
placówek wsparcia
dziennego dla dzieci
m.in. z rodzin
dotkniętych chorobą
alkoholową,
narkomanią i innymi
uzależnieniami
Udzielanie wsparcia
osobom uzależnionym
i współuzależnionym
oraz ich dzieciom w
ramach Klubu
Abstynenta

Realizatorzy

Rozdział: Planowane działania w obszarze społecznym

Cel strategiczny: Przeciwdziałanie uzależnieniom i niwelowanie ich skutków
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Przemoc

Cel operacyjny

Wskaźniki

Realizatorzy

Proponow
ane
źródła
finansow
ania

Liczba osób
dotkniętych
przemocą w ciągu
roku

OPS
GKRPA
policja
organizacje
pozarządowe
służba zdrowia
oświata

budżet
gminy

100% osób
uprawnionych

Liczba punktów
konsultacyjnych
na terenie gminy

UM
Punkt konsultacyjny

budżet
gminy

utrzymanie co
najmniej
obecnego
poziomu

Liczba rodzin
objęta procedurą
„Niebieskie Karty”
w ciągu roku

Zespół
interdyscyplinarny

budżet
gminy
budżet
państwa

100% osób

Liczba szkoleń
i warsztatów
w roku

OPS
UM

budżet
gminy

co najmniej
1 szkolenie lub
warsztat
w roku

Udzielanie wsparcia
rodzinom z powodu
przemocy

Liczba rodzin
objętych pomocą
w ciągu roku

Policja
GKTBS
Zespół
interdyscyplinarny
OPS
GKRPA

budżet
gminy

100% rodzin
uprawnionych

Wdrażanie
w placówkach
oświatowych
programów
edukacyjnych nt.
przemocy (szeroko
pojętnej) oraz zakresu
działań instytucji
pomocowych
funkcjonujących
w gminie

Liczba
wdrożonych
programów
edukacyjnych
w gminie w ciągu
roku
Liczba placówek
oświatowych
wdrażających
programy
edukacyjne w
ciągu roku

Zadania

Pomoc na rzecz osób
dotkniętych przemocą
Zintegrowanie
działań wszystkich
instytucji
działających
w zakresie
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie

Poprawa
warunków
życiowych rodzin
dotkniętych
przemocą

Podniesienie
świadomości
społecznej na
temat zjawiska
przemocy

Współpraca
międzyinstytucjonalna
prowadząca do
zapobiegania i
powstrzymania zjawiska
przemocy
Organizowanie szkoleń i
warsztatów w zakresie
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie dla
osób współpracujących
z rodzinami, w których
dochodzi do przemocy

Prowadzenie działań
profilaktycznych
w szkołach,
uświadamiających całej
społeczności szkolnej
(uczniom, rodzicom,
nauczycielom, i innym
pracownikom szkoły)
wielkość zagrożeń
płynących z użytkowania
technologii
komunikacyjnych

Liczba
wdrożonych
działań w roku

Liczba placówek
oświatowych
realizujących
działania
profilaktyczne

Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

budżet
gminy
budżet
państwa
środki
zew.
budżet
gminy
budżet
państwa
środki

Zamierzony cel

nie mniej niż
w roku
poprzednim

100% placówek

zewnętrzne

Palcówki oświatowe

budżet
gminy
środki
zewnętrzne

Placówki oświatowe

budżet
gminy
środki

nie mniej niż
w roku
poprzednim

100% placówek
oświatowych

zewnętrzne

Rozdział: Planowane działania w obszarze społecznym

Cel strategiczny: Przeciwdziałanie przemocy i niwelowanie jej skutków
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Niepełnosprawność

Cel operacyjny

Przeciwdziałanie
izolacji osób
niepełnosprawnych,
poprzez
podejmowanie
inicjatyw
umożliwiających ich
integrację
z pełnosprawnymi
mieszkańcami gminy

Zadania
Likwidacja barier
architektonicznych
w gminnych obiektach
użyteczności publicznej
oraz w infrastrukturze
drogowej na etapie prac
remontowomodernizacyjnych
prowadzonych na tych
obiektach
Pomoc osobom
niepełnosprawnym i ich
rodzinom w uzyskaniu
pomocy psychologicznej
i prawnej
Objęcie osób
niepełnosprawnych
pomocą w formie usług
opiekuńczych i
specjalistycznych usług
opiekuńczych
Organizacja wspólnych
imprez kulturalnosportowych

Rozwój
różnorodnych form
aktywizacji osób
niepełnosprawnych,
rozwijanie i
promowanie oferty
kulturalnej,
oświatowej
i rozrywkowej dla
osób
niepełnosprawnych

Ujęcie w programie
działania CK, świetlic
wiejskich organizowania
zajęć integracyjnych
z udziałem osób
niepełnosprawnych
(wspólne działanie dla
wszystkich świetlic)

Tworzenie warunków dla
uczniów
niepełnosprawnych do
nauki w placówkach
oświatowych gminy

Proponowane
źródła
finansowania

Zamierzony cel

UM
Jednostki
organizacyjne
gminy

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

100% obiektów
objętych
pracami
remontowo –
modernizacyj nymi

Powiat
UM
OPS
Placówki
oświatowe

budżet gminy
budżet
państwa

100% osób
zgłaszających
się

Liczba osób
objętych
pomocą w roku

OPS

budżet gminy
budżet
państwa

100% osób
wyrażających
zgodę na
objęcie usługą

Ilość imprez
w roku

Placówki
oświatowe
CK
UM
NGO

budżet gminy
budżet
państwa
środki
zewnętrzne

nie mniej niż
w roku
poprzednim

Ilość zajęć
w roku

CK
UM
Świetlice
wiejskie
organizacje
pozarządowe

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

co najmniej
1 w roku

Wskaźniki

Liczba
zlikwidowanych

barier w roku

Liczba osób
objętych
pomocą w roku

Liczba uczniów
objęta
nauczaniem
indywidualnym
lub wczesnym
wspomaganiem
w placówkach
oświatowych
gminy w roku
szkolnym

Liczba uczniów
korzystających
z zajęć
(o charakterze
terapeutycznym,
zajęć korekcyjnokompensacyjnych,

rewalidacyjnych,

Realizatorzy

Placówki
oświatowe

budżet gminy

Placówki
oświatowe

budżet gminy

100% dzieci
z opinią
wydana przez
Poradnię
Psychologiczno
- Pedagogiczną,
których rodzice
/ opiekunowie
wystąpili
o przyznanie
nauczania
indywidualnego
lub wczesnego
wspomagania
100% dzieci
z opinią
wydana przez
Poradnię
Psychologiczno
- Pedagogiczną,
których rodzice

Rozdział: Planowane działania w obszarze społecznym

Cel strategiczny: Budowa systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych
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logopedycznych,
rozwijających
umiejętności itp.)
w roku szkolnym

Kierowanie do DPS

Liczba osób
skierowanych
w roku

OPS

budżet gminy

Pomoc osobom
niepełnosprawnym w
ubieganiu się o wsparcie
od organizacji
pozarządowych

Liczba osób
którym
udzielono
pomocy
w ciągu roku

OPS
UM

brak

100% osób
zgłaszających
się

Utworzenie mieszkań
chronionych

Liczba lokali

UM

budżet gminy
środki
zewnętrzne

wykonanie
zadania

Powstanie ŚDS

UM

budżet gminy
środki
zewnętrzne

wykonanie
zdanie

Liczba
mieszkań

UM
GKTBS

budżet gminy
Środki
zewnętrzne

wykonanie
zadania

Liczba
wykonanych
usług / osób
wykonujących
usługę

OPS
UM

Budżet gminy
środki
zewnętrzne

wykonanie
zadania

Utworzenie
środowiskowego domu
samopomocy dla osób
niepełnosprawnych

Sukcesywne zwiększanie
ilości mieszkań
pozbawionych barier
architektonicznych
w komunalnych
zasobach gminy
Wypracowanie
sprawnego systemu
wsparcia opiekunów
osób
niepełnosprawnych
(opieka wytchnieniowa)

Rozdział: Planowane działania w obszarze społecznym

Utworzenie
sprawnego systemu
wsparcia i
rozbudowa
infrastruktury (dot.
także seniorów)

/ opiekunowie
zgłosili
potrzebę tych
zajęć
100%
wnioskujących
lub z
postanowienia
sądu
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Zdrowie
Cel strategiczny: Poprawa zdrowia mieszkańców gminy Głuchołazy
Cel operacyjny

Zadania
Organizowanie badań
specjalistycznych na terenie
gminy
Organizowanie działań
edukacyjnych dla dorosłych
w zakresie profilaktyki
zdrowotnej

Profilaktyka
zdrowotna
mieszkańców
gminy

Tworzenie programów
edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży w zakresie
profilaktyki zdrowotnej

Zapewnienie w placówkach
oświatowych gminy opieki
higienistyczno-pielęgniarskiej
Monitorowanie i współpraca
na rzecz poprawy
funkcjonowania systemu
służby zdrowia w gminie
Głuchołazy

Wskaźniki

Realizatorzy

Liczba badań
w roku

Placówki
medyczne
UM

Liczba działań
w roku
Liczba
programów
edukacyjnych
w roku
Liczba placówek
oświatowych
wdrażających
programy
edukacyjne
w roku
Liczba placówek
objętych opieką
w roku szkolnym
Liczba zawartych
porozumień

UM
organizacje

Proponowane
źródła
finansowania
budżet gminy
budżet państwa
środki
zewnętrzne

Zamierzony
cel
co najmniej
1 badanie

budżet gminy
budżet państwa
środki
zewnętrzne

co najmniej
1 badanie

UM
placówki
oświatowe

budżet gminy
budżet państwa
środki
zewnętrzne

nie mniej niż
w roku
poprzednim

UM
placówki
oświatowe

budżet gminy
budżet państwa
środki
zewnętrzne

100%
placówek
oświatowych

UM
placówki
oświatowe

Budżet gminy

nie mniej niż
w roku
poprzednim

UM

brak

wykonanie
w miarę
potrzeb

pozarządowe

ZOZ
NZOZ

Bezdomność

Cel operacyjny

Rozwój
zintegrowanego
systemu
przeciwdziałania
bezdomności

Wskaźniki

Realizatorzy

Proponowane
źródła
finansowania

Zamierzony
cel

Monitorowanie zjawiska
bezdomności

Liczba
zorganizowanych
akcji w roku

Policja
SM
UM
OPS

budżet gminy

co najmniej
2 akcje

Zapewnienie osobom
bezdomnym schronienia

Ilość osób,
którym udzielono
schronienia

brak

100% ilości
decyzji
o udzieleniu
schronienia

Zadania

OPS

Rozdział: Planowane działania w obszarze społecznym

Cel strategiczny: Minimalizacja zjawiska bezdomności
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Seniorzy
Cel strategiczny: Rozwijanie systemu wsparcia i aktywizacji seniorów

Zapewnienie
osobom starszym
wsparcia
w środowisku
zamieszkania

Wskaźniki

Realizatorzy

Proponowane
źródła
finansowania

Zamierzony
cel

Liczba osób
objętych
pomocą w roku

OPS

budżet gminy
budżet państwa

100% osób
objętych
pomocą

Liczba podjętych
działań w roku

organizacje
senioralne
Rada
seniorów
placówki
oświatowe

budżet gminy
środki
zewnętrzne

1 w roku
w każdej
placówce
oświatowej
i kulturalnej

Liczba akcji
edukacyjnych
w roku

UM
Policja

budżet gminy
środki
zewnętrzne

według
potrzeb

Liczba członków
w roku

UM
OPS
Rada
seniorów
organizacje
senioralne

budżet gminy
środki
zewnętrzne

wykonanie
zadania

Monitorowanie systemu ulg
i wsparcia dla seniorów
adekwatnie do potrzeb (np.
program „Gmina Głuchołazy
przyjazna dla seniora”, Karta
seniora)

Karta seniora
adekwatna do
wieku
emerytalnego

UM

budżet gminy

wykonanie
zadania

Powstanie na terenie gminy
takiego rodzaju placówki /
usługi

Liczba placówek
w okresie
obowiązywania
Strategii

UM
podmioty
zewnętrzne

budżet gminy
środki
zewnętrzne

wykonanie
zadania

Zadania
Objęcie osób starszych
pomocą w formie usług
opiekuńczych
Działalność placówek
oświatowych w zakresie
wychowywania dla
wzajemnego zrozumienia,
tolerancji i dialogu pokoleńkształtowanie właściwych
postaw wobec starości,
utrzymanie kontaktów
międzypokoleniowych
Edukacja osób starszych
w zakresie potencjalnych
zagrożeń dla ich
bezpieczeństwa
Aktywizacja osób starszych
poprzez przynależność do
organizacji senioralnych

Zapewnienie
dziennego
i całodobowego
pobytu
czasowego dla
osób starszych
(opieka
wytchnieniowa
dla opiekunów)

Rozdział: Planowane działania w obszarze społecznym

Cel operacyjny

74
Id: DAE59156-1E6A-4806-92F0-86D4D956AFF3. Podpisany

Strona 74

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY GŁUCHOŁAZY NA LATA 2019 - 2029

Edukacja
Cel strategiczny: Sojusz nauczycieli i rodziców w zakresie wychowania
i kształcenia dzieci

Aktywizacja
rodziców
i środowiska
nauczycielskiego
na rzecz dzieci
i młodzieży

Zadania
Organizacja spotkań
z udziałem nauczycieli
i rodziców wyznaczających
wspólnotę celów działania
oraz zasad współpracy
Organizacja rodzinnych
imprez sportoworekreacyjnych
Organizowanie warsztatów
i szkoleń rozwijających
umiejętności wychowawcze
rodziców
Zapewnienie różnorodnej
oferty zajęć pozalekcyjnych
Indywidualna praca
z uczniami szczególnie
uzdolnionymi
Promowanie uczniów
szczególnie uzdolnionych
i osiągających bardzo dobre
wyniki w nauce

Wzbogacenie
oferty
edukacyjnej szkół
i przedszkoli

Dostosowanie czasu pracy
świetlic szkolnych do potrzeb
uczniów i rodziców
Zapewnienie dzieciom
i młodzieży korzystania
z pomocy psychologicznopedagogicznej
Aplikowanie o środki
pozabudżetowe na edukację
(dotacje, granty itp.)

Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych i umiejętności
nauczycieli

Wskaźniki

Realizatorzy

Proponowane
źródła
finansowania

Zamierzony
cel

Liczba spotkań w
półroczu

Placówki
oświatowe

brak

co najmniej 1

Liczba

Placówki
oświatowe,
rodzice

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

Placówki
oświatowe

budżet gminy

Placówki
oświatowe

budżet gminy

Placówki
oświatowe

budżet gminy

Placówki
oświatowe

budżet gminy

Placówki
oświatowe

budżet gminy

zorganizowanych

imprez w roku
Liczba
zrealizowanych
warsztatów/szko
leń w roku
Ilość różnych
zajęć w roku
Liczba uczniów
reprezentujących
szkołę na
olimpiadach
i konkursach
Liczba
przyznanych
stypendiów w
roku
Ilość uczniów
korzystających
ze świetlicy
w miesiącu
Liczba etatów
pedagogów
w placówkach
oświatowych
gminy w roku
Liczba złożonych
wniosków
w roku
Liczba
przeszkolonych
nauczycieli
w danej
placówce w roku

co najmniej 1
impreza w
roku w każdej
placówce
co najmniej 1
szkolenie w
roku w każdej
placówce
według
potrzeb
100%
uczniów
zadeklarowanych

z każdej
szkoły
100 %
uczniów
spełniających
obowiązujące
kryteria
100 %
zgłoszonych
uczniów
w danej
placówce

UM
Placówki
oświatowe,

budżet gminy

zgodnie
z ustawą
„karta
nauczyciela”

UM
Placówki
oświatowe,

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

według
potrzeb

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

100 %
nauczycieli
wskazanych
przez
dyrektora
danej
placówki

UM
Placówki
oświatowe,

Rozdział: Planowane działania w obszarze społecznym
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Bezpieczeństwo
Cel strategiczny: Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie
gminy Głuchołazy
Cel operacyjny

Wspólne (SM i Policja)
koordynowanie służb
i działań w celu
dyslokowania w miejscach
szczególnie narażonych na
popełnianie przestępstw
i wykroczeń szczególnie
uciążliwych,
w oparciu o analizę
zaistniałych zdarzeń na
terenie gminy Głuchołazy
Uczestnictwo
funkcjonariuszy policji i SM
w spotkaniach z dziećmi,
młodzieżą, rodzicami
i seniorami
Patrolowanie terenu i okolic
placówek oświatowych m.in.
w trakcie organizacji imprez
rozrywkowych
i okazjonalnych w zakresie
możliwości wystąpienia
patologii społecznych

Wskaźniki

Realizatorzy

Proponowane
źródła
finansowania

Zamierzony
cel

Ilość wspólnych
działań

Policja
Straż
Miejska

brak

wg potrzeb

Ilość spotkań
w roku

Placówki
oświatowe
Organizacje
senioralne

brak

wg potrzeb

Ilość patroli
w roku

Policja Straż
Miejska
Placówki
oświatowe

brak

100% imprez
w gminie

Rozdział: Planowane działania w obszarze społecznym

Przeciwdziałanie
poprzez prewencję
i profilaktykę
ogólną
w popełnianiu
przestępstw
i wykroczeń
społecznie
uciążliwych

Zadania
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Kultura, rekreacja i sport
Cel strategiczny: Kształtowanie wzorców kulturalnego i prozdrowotnego
spędzania czasu
Zadania

Wskaźniki

Działania na rzecz
różnorodnej oferty sportowej
dla mieszkańców gminy

dofinansowywanych

Realizatorzy

Proponowane
źródła
finansowania

UM

budżet gminy
środki
zewnętrzne

Liczba

Organizacja imprez
sportowych i rekreacyjnych

Wspieranie
rozwoju sportu
i rekreacji

Liczba imprez
w roku

Organizacja zajęć
pozalekcyjnych o charakterze
sportowo-rekreacyjnym

Liczba placówek
organizujących
zajęcia
w roku

Zapewnienie fachowej kadry
trenerskiej w gminnych
obiektach sportowych–
w ramach zajęć
zorganizowanych

Liczba trenerów
w roku

Promowanie uczniów
szczególnie uzdolnionych
sportowo

Wspieranie
rozwoju kultury

dyscyplin
sportowych
w roku

Liczba
przyznanych
stypendiów
w roku

Włączenie lokalnych
środowisk
w działalność społeczności
wiejskich w celu rozbudzenia
zainteresowań i aktywizacji
mieszkańców wsi
Utrzymanie zainteresowania
sekcjami tematycznymi
prowadzonymi przez CK

Liczba
organizacji
włączających się
w prowadzenie
zajęć na wsi
w roku
Liczba
uczestników
w roku

Bieżący monitoring
i dostosowywanie aktualnej
oferty CK do potrzeb
mieszkańców

Organizacja i
współorganizacja imprez
kulturalno-rozrywkowych dla
mieszkańców gminy
Upowszechnianie wszelkich
form działalności kulturalnej
poprzez włączenie się w nią
lokalnych np.: stowarzyszeń,
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UM
CK
GOSiR
kluby
sportowe
organizacje
pozarządowe
placówki
oświatowe
kluby
sportowe,
placówki
oświatowe
GOSiR
organizacje
pozarządowe
UM
GOSiR
Placówki
oświatowe
Kluby
sportowe
UM
Koła
Gospodyń
Wiejskich
CK
Sołectwa
NGO

Zamierzony
cel
100%
wniosków
o dofinansowa
nie

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

co najmniej
10

budżet gminy

100 %
placówek

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

co najmniej
1 na zajęcia

budżet gminy

100 %
uczniów
spełniających
obowiązujące
kryteria

budżet gminy
środki
zewnętrzne

co najmniej 1

CK

budżet gminy
środki
zewnętrzne

nie mniej niż
w roku
poprzednim
co najmniej
o 1 więcej
w pierwszym
roku,
a następnie
utrzymanie
na
osiągniętym
poziomie

Liczba działań
w roku

CK

budżet gminy
środki
zewnętrzne

Liczba imprez
w roku

UM
instytucje
kultury

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

co najmniej 5

Liczba imprez
z udziałem
lokalnych np.:
stowarzyszeń,

UM
CK
Biblioteka
Koła

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

co najmniej 5
w roku

Rozdział: Planowane działania w obszarze społecznym
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zespołów, twórców

Działania edukacyjne mające
na celu wzrost liczby
czytelników
w bibliotekach gminnych
Wspieranie działalności
organizacji pozarządowych
z terenu gminy poprzez
zlecanie i wspieranie realizacji
zadań

zespołów,
twórców
w działalność
kulturalną
w roku

Gospodyń
Wiejskich

Liczba działań
edukacyjnych
w roku

CK
Biblioteka

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

nie mniej niż
w roku
poprzednim

Liczba
udzielonych
dotacji w roku

UM

budżet gminy

nie mniej niż
w roku
poprzednim

3.5. Monitorowanie i ewaluacja
Monitoring to proces bieżącego i systematycznego zbierania, i analizowania
informacji dotyczących prowadzonych działań. Dostarcza aktualnej wiedzy jak
postępuje realizacja projektu i jak osiągane są zamierzone cele, skupia się na
bieżących efektach działań. Monitoring Strategii jest jednym z podstawowych
warunków jej wdrożenia.

W celu prowadzenia bieżącego monitoringu oraz ewaluacji Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Głuchołazy na lata 2019-2029, powołany zostanie
przez Burmistrza Głuchołaz zespół, który na podstawie informacji uzyskanych od
podmiotów uczestniczących w realizacji Strategii, będzie co trzy lata sporządzał
raport z realizacji celów oraz kierunków działań. Raport ten będzie przedkładany
Burmistrzowi Głuchołaz.
W trakcie planowania Strategii została przeprowadzona ewaluacja ex-ante.
Przeprowadzona została dokładna analiza oraz diagnoza poszczególnych
problemów. Wyszczególnieni zostali adresaci Strategii i dokonana została analiza
SWOT każdego obszaru.
Z uwagi na długookresowy charakter planowania strategicznego, przewiduje się
przeprowadzenie w połowie wdrażania strategii ewaluacji mid-term, która
w znacznej mierze opiera się na danych z raportów, dostarczanych w procesie
monitoringu. Jej głównym celem jest wykazanie czy należy podjąć działania w celu
dokonania zmian lub modyfikacji zapisów strategii tak, aby zaplanowane cele
zostały osiągnięte lub czy cele te są nadal aktualne. Jest to szczególnie ważne, gdyż
zachodzące zmiany warunków społeczno-gospodarczych mogą spowodować
dezaktualizację początkowej diagnozy, będącej punktem wyjścia dla realizowanej
Strategii.

Rozdział: Planowane działania w obszarze społecznym

Ewaluacja zazwyczaj bazuje na danych zebranych w procesie monitoringu, jednak
jej zasięg jest szerszy, bierze się w niej pod uwagę to czy cele są właściwie dobrane
do problemów, a zadania do zamierzonych celów. Ma ona na celu uzyskanie
informacji, czy zakładane przez nas rezultaty zostały osiągnięte i w jakim stopniu
pozwoliły na realizację Strategii. Ewaluacja będzie prowadzona według
następujących kryteriów: trafności, skuteczności oraz trwałości.
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Dopuszcza się również, w razie potrzeby, przeprowadzenie ewaluacji on-going, która
jest uzupełniającą formą ewaluacji. Taka ewaluacja może być przeprowadzona
w dowolnym momencie wdrażania Strategii. Służy pogłębieniu wybranego
problemu pojawiającego się podczas realizacji działań.
Po zakończeniu realizacji Strategii zostanie przeprowadzona ewaluacja ex-post,
która obejmuje ocenę zarówno procesów działania Strategii, jak i jej efektów. Na
tym etapie możliwa jest ocena czy założone cele zostały osiągnięte, w jakim stopniu
działania przyniosły oczekiwane rezultaty oraz jakie były efekty uboczne danych
działań.
Strategia to dokument, który ma charakter otwarty, dlatego też możliwa jest jej
ciągła aktualizacja, udoskonalanie oraz modyfikacja sposobów i kierunków realizacji
założonych celów. Uwzględnia ona programy i projekty, które zostały przyjęte do
realizacji lub będą przyjęte w terminie późniejszym.

3.6. Finansowanie

Rozdział: Planowane działania w obszarze społecznym

Proponowane źródła finansowania poszczególnych zadań określonych w Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Głuchołazy na lata 2019-2029
zostały wskazane indywidualnie dla każdego zadania. Poszczególne wydatki będą
uwzględniane przy kształtowaniu budżetu gminy w następnych latach. Zapisy
Strategii będą mogły być podstawą do pozyskiwania funduszy ze środków
zewnętrznych na finansowanie określonych działań.
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