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RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
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Wprowadzenie

Prace nad opracowaniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Łopuszno podjęto w wyniku podpisania w dniu 30 stycznia 2008r. porozumienia
między Województwem Świętokrzyskim a Gminą Łopuszno o współpracy przy realizacji
Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.
Proces opracowywania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych( w
skrócie GSRPS) oparty został na partycypacyjnym

modelu budowania strategii ,

przejawiającym się realnym – bezpośrednim wpływem mieszkańców na sprawy społeczne.
Współdziałanie osób reprezentujących róŜne środowiska w celu wypracowania najbardziej
adekwatnych i efektywnych sposobów reagowania na problemy i potrzeby społeczne.
W Strategii zostały zawarte konkretne zadania, których realizacja przyczyni się
do rozwiązania wielu problemów społecznych naszej Gminy.
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Rozdział I
Cel i proces tworzenia strategii
Podstawą prawną do opracowania strategii jest zapis art.17. ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
„ Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym naleŜy:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których
celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;”.
Prace

nad

Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych zostały

rozpoczęte we wrześniu 2008r. i zakończyły się w grudniu 2008 r.
W pracach nad budową strategii uczestniczyli liderzy lokalnych środowisk składających się w
szczególności z nauczycieli, dyrektorów szkół, radnych, sołtysów, przedstawicieli i
pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy ( GOK, GOSW, GOPS, ZGK,
Gminna Biblioteka Publiczna), przedstawiciele organizacji pozarządowych, społeczności
lokalnych i kościelnych, kombatantów, słuŜby zdrowia. Osoby te brały czynny udział w
warsztatach poświęconych budowie niniejszej strategii.
Zorganizowane zostały 4 spotkania warsztatowe, podczas których lokalni liderzy, przy
pomocy moderatora Pana Krzysztofa Polewskiego , wypracowywali strategię rozwiązywania
problemów społecznych gminy. (Lista osób biorących udział w warsztatach stanowi załącznik
nr 1

do niniejszej Strategii). Podczas

wybrali spośród osób obecnych

pierwszego spotkania warsztatowego uczestnicy

Zespół Roboczy do spraw opracowywania strategii w

następującym składzie:
1. Anna Lesiak - koordynator Zespołu -Kierownik GOPS
2. Barbara Pawelczyk -Kierownik GOK
3. Zuzanna Woś - Kierownik GBP
4. Ilona Picheta- pedagog szkolny, członkini Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych GKRPA
5. Marzena Staszczyk -pielęgniarka Gminnego Ośrodka Zdrowia
6. Ewa Stępień - nauczyciel
7. Aneta Karlińska –sołtys wsi Jasień
8. Jacek Palacz –Kierownik ZGK, prezes Gminnej Ochotniczej StraŜy PoŜarnej
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Przebieg warsztatów, podczas których opracowano Gminną Strategię Rozwiązywania
Problemów Społecznych.

Warsztat A – 15 września 2008r. (uczestniczyły w nim 22 osoby)
Diagnoza sytuacji społecznej w gminie
− ustalono zasady współpracy ,zapoznano uczestników z partycypacją społeczną oraz
korzyściami z niej wynikającymi,
− poddano analizie zasoby gminy i współpracę lokalną,
− zapoznano się z dotychczasowymi działaniami na rzecz społeczności,
− oceniono mocne i słabe strony gminy oraz szanse i zagroŜenia (analiza SWOT),
− wypracowano wizje rozwoju gminy.
Warsztat B – 7 października 2008r. (uczestniczyło w nim 26 osób)
Analiza problemów oraz zasobów społecznych gminy
− zidentyfikowano i pogrupowano problemy społeczne,
− określono potrzeby mieszkańców oraz moŜliwości ich zaspokajania,
− określono zasoby społeczne umoŜliwiające rozwiązywanie problemów i zaspokajanie
potrzeb mieszkańców,
− oceniono poziom integracji społecznej.
Warsztat C – 27 października 2008r. (uczestniczyło w nim 17 osób)
Formułowanie załoŜeń do GSRPS w oparciu o zasady rozwoju społecznego
− zapoznano z zasadami rozwoju społecznego i zrównowaŜony rozwojem,
− wypracowano cele główne i szczegółowe,
− opracowano strukturę GSRPS,
− ustalono zarządzanie i wdraŜanie oraz ewaluację GSRPS.

Warsztat D – 12 listopada 2008r. (uczestniczyły w nim 33 osoby)
Budowanie koncepcji projektów stymulacyjnych zrównowaŜony rozwój społeczny
− opracowano koncepcje projektów stanowiących odpowiedź na problemy i potrzeby
społeczne,
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− dokonano oceny projektów w oparciu o zasady rozwoju społecznego,
− opracowano zarysy projektów jako przykłady realizacji strategii,
− opracowano plan realizacyjny.
Pomiędzy warsztatami , tj. w dniach 23 września, 16 października , 5 listopada, 20
listopada

oraz

17 grudnia ,odbywały się spotkania Zespołu Roboczego do spraw

opracowywania strategii, podczas których

opracowywano dane uzyskane podczas

warsztatów oraz dane statystyczne do diagnozy sytuacji społecznej gminy Łopuszno.

Przyjęta metodyka opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Łopuszno oparta została na partnersko - eksperckim modelu budowy planów
strategicznych , metoda ta zapewnia udział róŜnych grup społecznych i pomocy ekspertów ,
spełnia zatem oczekiwania instytucji krajowych i unijnych wspomagających rozwój lokalny
w Polsce.
Okres realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych przyjęto na lata
2009-2015 , co pozwoli na realizację przyjętych działań oraz ułatwi formułowanie zadań
gminy, szczególnie przy pozyskiwaniu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
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Rozdział II
Diagnoza społeczno-gospodarcza gminy
1. PołoŜenie, powierzchnia, ludność.
Gmina

Łopuszno

połoŜona

jest

w

północno-zachodniej

części

województwa

świętokrzyskiego, w powiecie kieleckim. Od zachodu graniczy z Krasocinem – gminą
powiatu włoszczowskiego, od północy – z gminami powiatu koneckiego: Słupią Konecką
i Radoszycami, od wschodu przylega terytorialnie do gmin powiatu kieleckiego: Mniowa,
Strawczyna i Piekoszowa, zaś od południa sąsiaduje z Małogoszczem – gminą powiatu
jędrzejowskiego. PołoŜenie gminy wyznaczają następujące współrzędne geograficzne:
kraniec południowy 50°51’N, kraniec północny 51°01’N, kraniec zachodni 20°06’E i kraniec
wschodni 20°22’E.
Zajmuje powierzchnię 176,8 km2, co stanowi 2% powierzchni województwa
świętokrzyskiego i 8% powierzchni powiatu kieleckiego.

Rysunek Nr 1.
Powierzchnia Gminy Łopuszno na tle powiatu kieleckiego w %.
Powierzchnia gminy Łopuszno
na tle powiatu kieleckiego w %

Powierzchnia gminy
Łopuszno

8%

Powierzchnia
pozostałych gmin
powiatu kieleckiego

92%

Największą miejscowością gminy jest Łopuszno (1356 mieszkańców ), następnie :
Gnieździska (831 mieszkańców), Snochowice (503), Piotrowiec (472). Gęstość zaludnienia
wynosi 51,6 osób na km2.
Łopuszno usytuowane jest na skrzyŜowaniu sieci dróg (Kielce – Częstochowa, Kielce –
Przedbórz, Jędrzejów – Końskie) i od Kielc dzieli je nieco ponad 30 kilometrów. W skład
gminy wchodzi 27 sołectw, z czego 9 rozlokowanych jest wzdłuŜ lokalnych dróg
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prowadzących do Kielc (Piotrowiec, Snochowice, Wielebnów), Końskich (Sarbice,
Czałczyn), Włoszczowy (Jedle), Jędrzejowa (Gnieździska, Czartoszowy), Przedborza
(Jasień). Pozostałe wsie zlokalizowane są na uboczu.

Tab. 1. Mieszkańcy gminy Łopuszno według płci
Rok

Ludność ogółem

Kobiety

MęŜczyźni

2005

9013

4523

4490

2006

8987

4512

4475

2007

8966

4491

4475

Opracowanie własne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl

Z danych zawartych w powyŜszej tabeli wynika, Ŝe ludność gminy maleje z 9013 osób w
2005r. do 8966 osób w 2007r., co stanowi róŜnicę 47 osób.

Tab. 2. Mieszkańcy gminy Łopuszno – podział na ekonomiczne grupy wiekowe
Rok

Ludność

w

wieku Ludność

w

wieku Ludność

w

wieku

przedprodukcyjnym

produkcyjnym

(poniŜej 15 lat)

(kobiety od 15 do 59 lat, (kobiety powyŜej 59 lat,
męŜczyźni

od

poprodukcyjnym
15 męŜczyźni powyŜej 64 lat)

do 64 lat)

2005

1799

5817

1397

2006

1739

5865

1383

2007

1677

5905

1384

Opracowanie własne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl

Analizując dane z lat 2005-2007 dotyczące podziału mieszkańców gminy na
ekonomiczne grupy wiekowe wynika ,Ŝe ludność w wieku przedprodukcyjnym sukcesywnie
maleje , tj. z 1799 osób w 2005r. do 1677 osób w 2007r. ( zmniejszenie o 122 osoby).Ludność
w wieku poprodukcyjnym równieŜ zmniejszyła się z 1397 osób w 2005r. do 1384 osób w
2007r. Natomiast zwiększyła się liczba ludności w wieku produkcyjnym ,tj. 5817 osób w
2005r. do 5905 osób w 2007r. co stanowi przyrost 88 osób w tym przedziale. RóŜnice te
przedstawia poniŜszy wykres.
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Rysunek Nr 2.
Podział na ekonomiczne grupy wiekowe mieszkańców Gminy Łopuszno
6000
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2. Środowisko przyrodnicze.
2.1. Budowa geologiczna i ukształtowanie terenu.

Gmina

połoŜona

jest

na

północno-zachodnim

skraju

WyŜyny

Małopolskiej,

w makroregionie WyŜyna Przedborska, a w jej obrębie w mezoregionie Wzgórza
Łopuszańskie (według innej klasyfikacji obszar gminy jest określany jako Niecka Łopuszna).
Zajmując obszar ok. 600 km2, reprezentują one typ krajobrazu naturalnego wyŜynnego,
z przewagą równin peryglacjalnych. Wysokości bezwzględne nie przekraczają 300 m n.p.m.
(z wyjątkiem Góry Dobrzeszowskiej liczącej 364,5 m n.p.m.), a róŜnice wysokości
względnych mieszczą się w granicach 20 – 40 metrów, z tendencją malejącą w kierunku
zachodnim. Wzgórza zamykają od zachodu Padół Strawczyński, który stanowi zachodnie
przedłuŜenie Doliny Kielecko-Łagowskiej. Łopuszno połoŜone jest na skraju wyniesienia
zwanego wałem meta karpackim, stanowiącym tutaj zachodnie obrzeŜenie mezozoiczne Gór
Świętokrzyskich.
Gmina Łopuszno znajduje się w odległości zaledwie kilku kilometrów na zachód od
pierwszych wychodni skał paleozoicznych. PodłoŜe terenu gminy składa się z warstw skał
mezozoicznych, które zalegają na sfałdowanym i zrównanym fundamencie paleozoicznym.
Występują równieŜ Ŝwiry liasowe, w okresie międzywojennym eksploatowane na skalę
przemysłową. W obniŜeniach terenu gminy zalegają utwory czwartorzędowe, a ich miąŜszość
dochodzi do kilkudziesięciu metrów.
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2.2. Klimat. Zasoby wodne.

Pod względem klimatycznym gmina Łopuszno naleŜy do regionu Małopolska. Pogodę
i klimat kształtują masy powietrza polarnomorskiego i podzwrotnikowego w lecie i w zimie,
masy

powietrza

polarno

kontynentalnego

zimą

i

wiosną

oraz

masy

powietrza

podzwrotnikowo kontynentalnego napływające wczesną jesienią. Z uwagi na ogólną
cyrkulację atmosferyczną na obszarze gminy dominują wiatry zachodnie i północnozachodnie.
Średnia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi ponad 600 mm (opady półrocza
chłodnego są niŜsze od opadów półrocza letniego i stanowią jedną trzecią tej wartości).
Średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 7,5°C, przy średniej temperaturze lipca
wynoszącej 18 - 19°C i stycznia – wahającej się od –5 do -4°C. Liczba dni mroźnych,
podobnie jak upalnych oscyluje wokół 35 – 40 w roku.
Okres wegetacyjny na obszarze gminy trwa około 210 dni.
Pod względem hydrograficznym gmina Łopuszno połoŜona jest w zlewni Pilicy i Nidy,
w 75% swej powierzchni obejmuje tereny źródliskowe.
Gmina posiada własne zasoby wód podziemnych. Wody z osadów czwartorzędowych pod
względem

przydatności

nie budzą zastrzeŜeń.

Poziom

wodonośny w Łopusznie

i Gnieździskach związany jest z jurajskimi wapieniami, marglami, piaskowcami i Ŝwirami.
Wody te eksploatowane są w dwóch ujęciach w Gnieździskach i Wielebnowie, zasilających
gminny wodociąg. Wydajność ujęcia w Wielebnowie wynosi 96,2 m3/h. Badając zasoby wód
podziemnych w odwiercie w Gnieździskach, stwierdzono ich duŜą wydajność – 251,8m3/h.

2.3. Gleby i lasy.

Na terenie gminy występują gleby bielicowe, brunatne, czarne ziemie, rędziny, mady oraz
zespoły gleb bagiennych. Dominują gleby bielicowe wykształcone głównie na piaskach,
porośnięte w większości lasami sosnowymi. Podobnie jak gleby brunatne kwaśne, powstałe
z piasków luźnych, glin i zwietrzeliny piaskowca, są niskiej klasy bonitacyjnej. Średniej
i słabej jakości są takŜe czarne ziemie. Niewielką powierzchnię terenu gminy zajmują płytkie
rędziny, powstałe z węglanowych utworów trzeciorzędowych lub kredowych. Na terasach
zalewowych rzek występują mady, z których niewielki procent jest zajęty pod uprawy
polowe, większość znajduje się, podobnie jak zespoły gleb bagiennych,
- 10 -
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zielonymi. DuŜy udział gleb bagiennych świadczy o nieuregulowanych warunkach odpływu
i wysokim poziomie wód gruntowych. WiąŜe się to z niewielką przydatnością tych obszarów
z punktu widzenia rolnictwa. Pod Snochowicami występują Ŝwiry liasowe.
Dominują więc gleby słabe i bardzo słabe, o małej naturalnej zasobności wód glebowych,
płytkiej warstwie próchniczej i Ŝyzności. Deficyty wód powodują znaczne przesuszenie gleb,
co z kolei pociąga za sobą erozję wietrzną. Rolnictwo – stanowiące główne źródło utrzymania
mieszkańców gminy – rozwija się więc w wyjątkowo niesprzyjających warunkach.
Na wilgotnych glebach rozwinęły się duŜe obszary leśne. Dominują tu takie gatunki
drzew, jak sosna, jodła, buk, modrzew polski i świerk, a w mniejszym stopniu cis, jesion,
wiąz, jawor i grab. ZróŜnicowaniu gatunkowemu drzew towarzyszy wielkie bogactwo
florystyczne. Występują rzadkie, chronione gatunki roślin, np. arnika górska, liczydło górskie,
omieg górski. DuŜe kompleksy leśne są pozostałością po istniejących tu we wczesnym
średniowieczu olbrzymich borach. Pomimo intensywnego wyrębu lasu na przestrzeni kilkuset
lat udział terenów leśnych w gminie Łopuszno jest dość duŜy i wynosi około 38%, co stwarza
konieczność uznania gospodarki leśnej jako równorzędnej wobec rolnictwa.

2.4. Wartości przyrodnicze:
•

Dwa rezerwaty przyrody – rezerwat leśny „Góra Dobrzeszowska”, obejmujący
zalesioną Górę Dobrzeszowską (niektóre drzewa liczą około 140 lat i osiągają pomnikowe
wymiary); w bogatym runie leśnym występują rośliny chronione i rzadkie: wawrzynek
wilcze łyko, czosnek niedźwiedzi, konwalia majowa i in. Rezerwat leśny „Ewelinów”.
Najcenniejszym zbiorowiskiem jest tu świetlisty las liściasty.

•

Torfowiska jeziora śabiniec – badania geologiczne wykazały, Ŝe torfy tworzą tu z
powierzchniową roślinnością pływający po wodzie koŜuch. Taka pływająca darń to
jedyny tak duŜy znany na ziemi świętokrzyskiej przypadek.

•

Jezioro ElŜbiety – największe jezioro Pojezierza Świętokrzyskiego.

•

Pomnik przyrody w Marianowie – dąb szypułkowy jest zrośnięty z lipą drobnolistną.
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3. Rys historyczny.
Dzięki badaniom archeologicznym moŜna stwierdzić, Ŝe najdawniejsze ślady człowieka
na terenie gminy Łopuszno datują się na okres neolitu. Zachowały się takŜe przedmioty
wykonane przez ludność kultury łuŜyckiej oraz cmentarzyska pochodzące z tamtego okresu.
Początki Łopuszna sięgają czasów Polski piastowskiej. Ziemie te naleŜały do monarchy
i rodów moŜnowładczych i szlacheckich (z nich zaś na szczególną uwagę zasługuje ród
Dobieckich, który był właścicielem Łopuszna przez dwa wieki). Pod względem
administracyjnym zaś podlegały kasztelanii małogoskiej, a od powstania województw
oraz powiatów wchodziły w skład województwa sandomierskiego i powiatu chęcińskiego.
Taka przynaleŜność administracyjna przetrwała niemal bez zmian aŜ do 1795 r. W wyniku
trzeciego rozbioru ziemie gminy Łopuszno weszły w skład zaboru austriackiego, następnie
znalazły się w granicach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Po odzyskaniu
niepodległości mieściły się w powiecie i województwie kieleckim. W czasie drugiej wojny
światowej Łopuszno znalazło się w dystrykcie radomskim. Po zakończeniu wojny natomiast
weszło w skład województwa kieleckiego, a następnie świętokrzyskiego.

3. 1. Zabytki.

Najcenniejsze zabytki znajdujące się na terenie gminy Łopuszno to:
•

Pałac Dobieckich – wzniesiony w latach 1897 – 1905 według projektu Marconiego
w stylu eklektycznym. Pałac pierwotnie otaczał duŜy park. Z tego czasu zachowały się:
alejka wjazdowa zakończona późnobarokową bramą i fosą prostopadłą do wjazdu oraz
murowana fontanna (prawdopodobnie z XVIII wieku). Nad kolumnowym wejściem
właściciele pałacu, Dobieccy, umieścili swój rodowy znak – herb Osorya. Obecnie mieści
się tu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

•

Kościół pod wezwaniem PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego – w obecnej formie
architektonicznej został wybudowany w latach 1926 – 1933 według projektu kieleckiego
architekta Wacława Borowieckiego. Dzięki usytuowaniu kościół jest widoczny z daleka,
stał się równieŜ jednym z elementów umieszczonych w herbie gminy.

•

Sanktuarium pogańskie na Górze Dobrzeszowskiej – unikalne miejsce kultu
pogańskiego (w województwie świętokrzyskim podobne znajdowały się tylko na Łysej
Górze i Górze Grodowej w Tumlinie). Niektóre źródła historyczne wiąŜą istnienie tego
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obiektu z ekspansją Celtów, inne z kulturą postceltycką. Archeolodzy odkryli tu trzy
eliptycznie usypane wały kamienne z umieszczonym wewnątrz kamieniem centralnym,
który z charakterystycznymi kamieniami wałów tworzył tzw. „zespół geometrycznoastronomiczny” wskazujący kierunki świata i azymuty wschodu słońca. Zachował się
równieŜ kamień ofiarny.
•

Ruiny pałacu Niemojewskich w Lasocinie – pałac wybudowano w połowie XIX wieku.
Stanowił własność rodziny Niemojewskich. Otaczał go wysoki mur, który fragmentami
przetrwał do obecnych czasów. Budynek wyposaŜony był w bieŜącą wodę, centralne
ogrzewanie, telefon i elektryczne oświetlenie.

3.2. Inne ślady historii.

Na terenie gminy Łopuszno znajdują się liczne cmentarze i pomniki upamiętniające
martyrologię mieszkańców gminy Łopuszno. Są to m.in.
•

Cmentarzyska wczesnego okresu kultury łuŜyckiej odkryte w Lasocinie i Ludwikowie
- Łopusznie (1200 – 650 p.n.e.).

•

Pomnik powstańców styczniowych – w Ewelinowie pochowano kilkudziesięciu
powstańców walczących pod rozkazami Mariana Langiewicza poległych w walkach
z kozakami.

•

Cmentarz militarny z okresu pierwszej wojny światowej – na cmentarzu spoczywa
prawie dwustu Ŝołnierzy armii niemieckiej i kilku Ŝołnierzy armii austrowęgierskiej
poległych w 1914 i 1915 r.

•

Pomniki ofiar pacyfikacji w Skałce Polskiej i Naramowie – w Skałce Polskiej Niemcy
zabili podczas pacyfikacji 93 osoby, w Naramowie – 24 osoby.

•

Tablice pamiątkowe i obeliski poświęcone zamordowanym przez hitlerowców
Polakom.

4. Strategiczne kierunki rozwoju Gminy
Dokumentem wytyczającym podstawowe kierunki rozwoju gminy jest Strategia
Rozwoju Gminy Łopuszno na lata 2000-2010, przyjęta Uchwałą Rady Gminy w
Łopusznie Nr IX/94/99 z dnia 10.11.1999r.
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Celem generalnym, określonym w Strategii jest „Systematyczne podnoszenie poziomu
Ŝycia mieszkańców gminy Łopuszno”.
Wyznaczono siedem celów warunkujących osiągnięcie celu generalnego:
1. Pobudzenie

aktywności

i

przedsiębiorczości

mieszkańców

gminy

poprzez

przełamywanie bariery mentalności i utrzymującej się bierności.
2. Restrukturyzacja rolnictwa poprzez ograniczenie funkcji rolniczych na rzecz funkcji
nierolniczych.
3. Rozwój agroturystyki i innych form wypoczynku.
4. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju usług i małych zakładów
produkcyjnych.
5. Rozwój infrastruktury technicznej.
6. Ochrona środowiska naturalnego.
7. Rozwój infrastruktury społecznej.
KaŜdy z wymienionych celów rozpisano na szereg działań, których
realizacja ma spowodować ich osiągnięcie.
Poza głównym dokumentem planistycznym, jakim jest wspomniana wyŜej strategia
rozwoju, Gmina Łopuszno posiada szereg innych dokumentów dotyczących planowania
takich jak lokalne programy rozwoju i programy działania. Dla rozwoju Gminy znaczenie
mają równieŜ dokumenty strategiczne obejmujące swoim zasięgiem powiat
i województwo oraz strategie narodowe
„Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Łopuszno. Kierunki Rozwoju Gminy” przyjęte Uchwałą Nr XXIX/236/2002 Rady
Gminy w Łopusznie z dn. 14 sierpnia 2002r.
„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii” na 2008r. podjęty Uchwałą Rady Gminy w Łopusznie
Nr XIV/88/2008 z dnia 20 lutego 2008r. Program ten opracowywany jest na jeden rok.

Warto wspomnieć o dokumentach strategicznych funkcjonujących na szczeblu
powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Do najwaŜniejszych, w których poruszane są takŜe
kwestie społeczne zaliczyć naleŜy:
„Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Kieleckim” na lata
2006-2010.
„Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020” przyjęta Uchwałą
Nr XIV/225/2000 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
- 14 -
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z dnia 30 czerwca 2000 roku.
„Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Świętokrzyskim na lata 2006-2014”
„Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski”

5. Świadczenia pomocy społecznej w gminie
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu
umoŜliwienie osobom i rodzinom przezwycięŜanie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie
są one w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i
moŜliwości. Wspiera ona osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych

potrzeb i umoŜliwia im Ŝycie w warunkach

odpowiadających godności

człowieka.
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom Ŝyciowym przez
podejmowanie działań zmierzających do Ŝyciowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich
integracji ze środowiskiem.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie jest jednostką organizacyjną gminy
powołaną do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym zgodnie z Ustawą o pomocy
społecznej naleŜy:
1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
ze

szczególnym

uwzględnieniem

programów

pomocy

społecznej,

profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym;
4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego;
7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia
zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i moŜliwości
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uzyskania

świadczeń

na

podstawie

przepisów

o

powszechnym

ubezpieczeniu

w Narodowym Funduszu Zdrowia;
8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki
nad długotrwale lub cięŜko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi
matką, ojcem lub rodzeństwem;
10. praca socjalna;
11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania,

z

wyłączeniem

specjalistycznych

usług

opiekuńczych

dla

osób

z zaburzeniami psychicznymi;
12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia
dziennego lub mieszkaniach chronionych;
13. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
14. doŜywianie dzieci;
15. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
gminy w tym domu;
17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
równieŜ w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
18. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na
wynagrodzenia pracowników.
Do zadań własnych gminy naleŜy:
1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie
zasiłków, poŜyczek oraz pomocy w naturze;
3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia
o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych
potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
Oprócz zadań własnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej spełnia zadania zlecone przez
administracje rządową:
1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
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2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
3. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych
z klęską Ŝywiołową lub ekologiczną;
5. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;
6. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na
celu ochronę poziomu Ŝycia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój
specjalistycznego wsparcia.
7. Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz
informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach
poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej świadczeniami
z pomocy społecznej są:
1) świadczenia pienięŜne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek
celowy, zasiłek i poŜyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc dla rodzin zastępczych,
pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, świadczenie pienięŜne na
utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców;
2) świadczenia niepienięŜne: praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie
zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne, pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne
usamodzielnienie, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa,
schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, mieszkanie chronione, pobyt i usługi
w domu pomocy społecznej, opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce
opiekuńczo wychowawczej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,
w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na
zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych, szkolenia, poradnictwo
rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.
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Świadczenia udzielane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie
w latach 2005 –2007 obrazują przedstawione poniŜej tabele.

Tab. 3. Świadczenia udzielone z zakresu pomocy społecznej – zadania zlecone gminie.
Liczba
Lp.

Formy pomocy

Liczba

osób

w osób

2005 r.
1

Zasiłki stałe - ogółem

Liczba
w osób

2006 r.

w

2007 r.

40

42

53

- samotnie gospodarującej

22

26

32

-pozostającej w rodzinie

16

16

18

z klęską Ŝywiołową lub ekonomiczną

0

503

3

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu

0

0

0

W tym przyznane dla osoby

2

3

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MP i PS za lata 2005- 2007.

Z analizy powyŜszych danych wynika ,Ŝe od 2005r. zwiększyła się liczba osób
korzystających z zasiłku stałego z 40 w 2005r. do 53 w 2007r.Świadczenie to przyznawane
jest dla osób pełnoletnich , całkowicie niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności
lub z powodu wieku.
Na przestrzeni lat 2005- 2007 nie udzielono specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Tab. 4. Udzielone świadczenia z zakresu pomocy społecznej – zadania własne gminy
Lp

Rodzaj świadczenia

.
1.

ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM

2

w tym przyznane z powodu:

Liczba osób

Liczba osób

Liczba osób

w 2005 r.

w 2006 r.

w 2007 r.

184

143

134

bezrobocia

149

117

99

3

długotrwałej choroby

23

29

41

4

niepełnosprawności

10

12

13

5

SCHRONIENIE

1

0

0

6

POSIŁEK

228

286

549
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7

w tym dla:

236

226

549

23

25

34

6

4

8

185

162

86

20

55

34

2

2

5

320

310

260

dzieci
8

USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM

9

ZASIŁKI CELOWE NA
POKRYCIE WYDATKÓW
POWSTAŁYCH W WYNIKU
ZDARZENIA LOSOWEGO

10

INNE ZASIŁKI CELOWE I W
NATURZE – OGÓŁEM

11

w tym:
zasiłki specjalne celowe

12

ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA
POBYT W DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ

13

PRACA SOCJALNA

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MP i PS za lata 2005- 2007.

Z danych dotyczących udzielonych świadczeń z pomocy społecznej w ramach zadań
własnych gminy wynika, Ŝe liczba osób korzystających z zasiłków okresowych
zmniejszyła się ze 184 w 2005r. do 134 osób w 2007r. Wśród grupy osób korzystających
z tej formy pomocy największą stanowią osoby bezrobotne, następnie osoby długotrwale
chore oraz osoby niepełnosprawne.
Na przestrzeni badanego okresu wzrosła natomiast prawie dwukrotnie grupa osób
korzystających z posiłku ( w szczególności dzieci i młodzieŜy w wieku szkolnym ) z 228
osób w 2005r. do 549 osób w 2007r.Wzrost liczby osób objętych tą formą pomocy
spowodowany był realizacją wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w
zakresie doŜywiania” ustanowiony na lata 2006 – 2009.Program ten dawał moŜliwość
gminie pozyskania znacznego wsparcia finansowego z budŜetu państwa.
Wzrost udzielonych świadczeń odnotowuje się takŜe w usługach opiekuńczych w
miejscu zamieszkania przyznawanych dla osób starszych i niepełnosprawnych z 23 w
2005r. do 34 w 2007r. , ponadto zwiększyła się takŜe liczba osób umieszczonych w
Domach Pomocy Społecznej , za które gmina ponosi odpłatność z 2 osób w 2005r. do 5
osób w 2007r.
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Tab. 5. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną (świadczenia
przyznane w ramach zadań zleconych i własnych bez względu na ich rodzaj, formę,
liczbę oraz źródło finansowania w latach 2005-2007).

Liczba osób, którym
Rok

Ludność

przyznano decyzją

Liczba rodzin

Liczba osób w

Gminy

świadczenie

ogółem

tych rodzinach

ogółem

2005

848

495

1688

9013

2006

902

460

1771

8987

2007

825

442

1697

8966

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MP i PS za lata 2005- 2007.

Z przedstawionych danych wynika, Ŝe rzeczywista liczba rodzin korzystających z
pomocy społecznej maleje z 495 rodzin w 2005r. do 442 rodzin w 2007r.Jednak w badanych
latach , liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej utrzymuje się na
podobnym poziomie w stosunku do ogółu ludności , w kręgu ubóstwa znajduje się ok. 19 %
mieszkańców naszej gminy.

Tab.6. Powody przyznania pomocy społecznej przez GOPS w Łopusznie
w latach 2005-2007

Liczba rodzin

Liczba rodzin

Liczba rodzin

2005

2006

2007

1.

UBÓSTWO

442

347

342

2.

SIEROCTWO

2

1

0

3.

BEZDOMNOŚĆ

3

2

2

4.

POTRZEBA OCHRONY

29

33

24

12

5

5

MACIERZYŃSTWA
5.

W TYM:
WIELODZIETNOŚĆ

6.

BEZROBOCIE

233

239

226

7.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

59

72

86

8.

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘśKA

165

164

164

131

82

86

CHOROBA
9.

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH
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OPIEK – WYCH.I
PRAWADZENIA
GOSPODARSTWA
DOMOIWEGO
10.

W TYM:

64

38

61

46

47

41

RODZINY NIEPEŁNE
11.

RODZINY WIELODZIETNE

12.

PRZEMOC W RODZINIE

0

2

2

13.

ALKOHOLIZM

58

59

14

14.

NARKOMANIA

0

0

0

15.

TRYDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU

0

0

0

0

0

1

0

0

0

DO śYCIA PO OPUSZCZENIU
ZAKŁADU KARNEGO

16.

BRAK UMIEJĘTNOŚCI W
PRZYSTOSOWANIU DO śYCIA
MŁODZIEśY OPUSZCZAJĄCEJ
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE

17

TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB,
KTÓRE OTRZYMAŁYSTATUS
UCHODŹCY

18.

ZDARZENIE LOSOWE

6

4

8

19.

SYTUACJA KRYZYSOWA

0

0

0

20.

KLĘSKA śYWIOŁOWA LUB

0

503

3

EKOLOGICZNA
Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MP i PS za lata 2005 – 2007.

Najczęstsze powody przyznawania pomocy przez GOPS były: ubóstwo, bezrobocie,
długotrwała i cięŜka choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych oraz prowadzenia

gospodarstwa

domowego. W mniejszym stopniu

pomocy udzielono z powodu sieroctwa, bezdomności, przemocy w rodzinie, alkoholizmu.

6. Bezrobocie w gminie.
PowaŜnym problemem wśród rodzin objętych pomocą jest kwestia bezrobocia, którego
największym skutkiem jest ubóstwo. Skuteczna walka z bezrobociem sprowadza się do
usunięcia jego przyczyn. Prowadzona jest ona przewaŜnie poprzez pracę socjalną zmierzającą
do mobilizacji bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia. Jest to tym trudniejsze, Ŝe osoby
dotknięte bezrobociem często wykazują brak aktywności w rozwiązywaniu swoich
problemów, przyjmują postawę roszczeniową wobec instytucji świadczących pomoc.
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Szczególnie demotywowane do podejmowania prób poprawy własnej sytuacji, a przez to
bierne, są osoby długotrwale bezrobotne, będące często beneficjentami pomocy społecznej.
Długoterminowe bezrobocie ma tendencje do utrwalania się i moŜe przez to stać się
zjawiskiem dziedziczenia dla całych rodzin i grup społecznych, groŜąc ich społecznym
wykluczeniem. Często skutkuje negatywnymi wzorcami, tj. naduŜywaniem alkoholu,
przemocą, przestępczością. Wzrastanie w takim środowisku społecznym połączone z brakiem
atrakcyjnej, dla dzieci i młodzieŜy, oferty spędzania wolnego czasu powodują, Ŝe grupa ta
wymaga natychmiastowego wsparcia w postaci np. zwiększenia propozycji zajęć
pozalekcyjnych w szkołach i placówkach kultury na terenie gminy.
Groźny w skutkach jest fakt, Ŝe lokalny rynek pracy nie jest w stanie wchłonąć dobrze
wykształconych absolwentów, którzy coraz częściej migrują w poszukiwaniu pracy do
okolicznych miast, innych regionów Polski lub za granicę. Gmina powinna skoncentrować
wysiłki na uruchomieniu odpowiednich mechanizmów, które w ciągu najbliŜszych kilku lat
przyniosłyby oferty pracy dla młodych ludzi w wieku od 18 do 30 lat.
Tab. 7. Bezrobocie w gminie Łopuszno w latach 2005 – 2007
Rok

2005

2006

2007

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

1040

892

692

569

515

401

Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy

54

45

31

Z prawem do zasiłku

70

66

65

W wieku od 18 do 44 lat

841

679

503

Długotrwale bezrobotni (od ponad 12 miesięcy)

570

522

367

W tym kobiety

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach,
www.pupkielce.pl

Tab.8. Rynek pracy w gminie Łopuszno w latach 2005 – 2007
2006

2007

Pracujący w głównym miejscu pracy - razem

675

688

703

Kobiety

337

380

358

MęŜczyźni

338

308

345

tym

2005

W

Rok

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach,
www.pupkielce.pl
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7. Kwestia mieszkaniowa
Niemal całe zasoby mieszkaniowe gminy skupione są w rękach osób fizycznych –
budownictwo indywidualne, domy jednorodzinne, w niewielkim stopniu mieszkania naleŜą
do spółdzielni mieszkaniowych. Do zasobów mieszkaniowych gminy według danych
uzyskanych z Urzędu Gminy w Łopusznie na dzień 31.12.2008r. naleŜy 26 mieszkań, w tym:
- w budynkach szkół – 10 mieszkań. Dwa mieszkania znajdujące się w budynku Ośrodka
Zdrowia mają wysoki standard ( wyposaŜone w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną,
centralne ogrzewanie i WC). Trzy mieszkania w stanie dobrym (dwa mieszkania w
Gnieździskach/Tuczarnia/ i jedno mieszkanie mieszczące się w budynku byłego Urzędu
Gminy). Pięć mieszkań o standardzie średnim, a cztery mieszkania o standardzie niskim (bez
centralnego ogrzewania i wody).

8. Kwestia uzaleŜnień.
Alkoholizm oraz inne uzaleŜnienia, takie jak narkomania i nikotynizm, to zauwaŜalne
zjawiska w obszarze pomocy społecznej. Są one trudne do rozwiązania, gdy zarówno ich
źródłem, jak i ich skutkiem są inne problemy. Problemy wynikające z picia alkoholu
i zaŜywania narkotyków stanowią obecnie jedną z powaŜniejszych kwestii społecznych.
Zjawisko to ma istotny wpływ zarówno na poczucie bezpieczeństwa społecznego (wzrasta
liczba nieletnich nietrzeźwych sprawców przestępstw, a takŜe nieletnich nietrzeźwych ofiar),
jak równieŜ ogólny stan zdrowia populacji, zdolność do konkurencji na coraz bardziej
wymagającym rynku pracy, a takŜe na relacje interpersonalne z rówieśnikami i środowiskiem
rodzinnym.
NaduŜywanie

napojów

alkoholowych

stanowi

dziś

z najpowaŜniejszych problemów. Zjawisko to stwarza problem

bezsprzecznie

jeden

złoŜony i trudny do

przezwycięŜenia, dla wielu mieszkańców i nie zaleŜy o d płci, wieku ani poziomu
wykształcenia. Jego rozmiar i niszczycielskie działanie daje się zaobserwować wśród klientów
pomocy społecznej. W rodzinach, które objęte są pomocą socjalną pracownicy dość często
obserwują stwarzanie sytuacji sprzyjających
spoŜywania

i

przedstawianie

łatwości

jego

piciu alkoholu, stosowanie zachęty do
zdobywania. Szczególnego znaczenia w

tych rodzinach nabiera wzorzec picia alkoholu i niekorzystny wpływ

- 23 -

rozbieŜności

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łopuszno na lata 2009-2015

między zachowaniem rodziców a wymaganiami stawianymi wobec dziecka, co do
spoŜywania alkoholu, brak kontroli ze strony rodziców i stosowanie niewłaściwych
metod wychowawczych. W wielu środowiskach daje się zauwaŜyć zjawisko „dziedziczenia”
alkoholizmu. Problem naduŜywania alkoholu przez podopiecznych pomocy społecznej jest
bardzo skomplikowany poniewaŜ, obok alkoholizmu występują zaburzenia komunikacji
między członkami rodziny, bieda, problemy wychowawcze i zdrowotne.
Z problemem naduŜywania alkoholu pracownicy socjalni spotykają się od wielu
lat, niepokojącym jest jednak fakt wzrastania liczby osób uzaleŜnionych od alkoholu
i obniŜania wieku pierwszego z nim kontaktu. NaduŜywanie alkoholu i środków
psychoaktywnych powoduje szkody we wszystkich sferach Ŝycia człowieka. Następstwa te
dotyczą

nie

tylko

zdrowia

fizycznego

i

psychicznego.

Głównymi

problemami

współwystępującymi wraz z uzaleŜnieniami są bezdomność, bezrobocie, ubóstwo, dysfunkcje
rodziny, długotrwała choroba, przestępczość – w tym przemoc w rodzinie. Wśród przyczyn
popadania w alkoholizm moŜna wymienić uwarunkowania społeczne, nieprawidłowe wzorce
rodzinne, brak celów Ŝyciowych, utratę zatrudnienia. Zjawisko narkomanii wzrasta z kolei
z powodu zwiększającej się dostępności do środków psychoaktywnych, pewnego rodzaju
mody na zaŜywanie narkotyków wśród młodzieŜy, braku autorytetów i celów Ŝyciowych.
Definiując problem alkoholizmu, przyjmuje się, Ŝe jest to całokształt problemów
związanych z uŜywaniem napojów alkoholowych. Rozumie się przez to zarówno
upośledzenie decyzji dotyczących rozpoczynania picia alkoholu, jak i polegających na
niemoŜności przerwania picia alkoholu. Problem alkoholizmu rozpatrywany jest w dwóch
płaszczyznach:
• jako choroba alkoholowa (utrata kontroli picia, niemoŜność utrzymania się w abstynencji);
• jako zagadnienie spoŜycia napojów alkoholowych i akceptowanych przez społeczeństwo
wzorów picia, co stwarza konieczność poszukiwania alkoholu.
Rozmiary zjawiska uzaleŜnień odnotowane w oficjalnych statystykach róŜnią się od
faktycznego stanu. Najlepiej widać to w sferze odczuć społecznych mieszkańców, którzy
bardzo często wskazują na alkoholizm jako powaŜny problem społeczny. Spośród

442

rodzin objętych pomocą społeczną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie
w 2007r. roku, 14 rodzin swą trudną sytuację Ŝyciową tłumaczyło problemem alkoholowym.
Problem narkomanii wśród miejscowej młodzieŜy jest, jak na razie marginalny, duŜo
mniejszy niŜ w duŜych ośrodkach miejskich. Nie naleŜy go jednak lekcewaŜyć, gdyŜ
ankietowani uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mają szeroką wiedzę
o środkach uzaleŜniających.
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Liczba osób uzaleŜnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych jest
trudna do ustalenia. Z jednej strony moŜemy się opierać na danych szacunkowych ustalonych
dla populacji, m.in. przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z
drugiej na danych przedstawianych przez poszczególne instytucje podejmujące kwestie
uzaleŜnień w swej działalności statutowej.
Tab.9. Szacunkowa liczba uzaleŜnionych i współ uzaleŜnionych
na terenie gminy Łopuszno
Liczba osób uzaleŜnionych od

ok. 2% populacji

ok. 200 osób

ok. 4% populacji

ok. 400 osób

ok. 4% populacji

ok. 400 osób

5-7% populacji

ok. 500-700 osób

2/3 osób dorosłych

ok. 530 osób: dorosłych i

oraz 2/3 dzieci z tych

dzieci

alkoholu
Dorośli Ŝyjący w otoczeniu
alkoholika (współmałŜonkowie,
rodzice)
Dzieci wychowujące się w
rodzinach alkoholików
Osoby pijące szkodliwie
Ofiary przemocy domowej w
rodzinach z problemem
alkoholowym

rodzin

Źródło: PARPA

Według badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii około 2-3% całej populacji uzaleŜniona
jest od alkoholu. W województwie świętokrzyskim spoŜycie alkoholu jest nieznacznie wyŜsze
od średniej krajowej, wynosi ok. 10 litrów czystego spirytusu na jednego mieszkańca w skali
roku. Jednak bliskość granicy oraz dostępność innych nielegalnych źródeł, pozwala
przypuszczać, Ŝe rzeczywiste spoŜycie jest jeszcze większe.
Prowadzone dotychczas badania wpływu alkoholu na Ŝycie rodzinne wykazały, iŜ stymuluje
on, bądź pogłębia stany wykolejenia społecznego sprawców przestępstw oraz utrwala procesy
dezorganizacji Ŝycia rodzinnego, wywołujące patologiczne typy zachowań dzieci z tych
rodzin.
W województwie świętokrzyskim podobnie jak i w całym kraju, równieŜ około 20 %
nastolatków naduŜywa alkoholu w sposób przynoszący powaŜne szkody dla rozwoju
fizycznego, psychicznego i moralnego. Ponadto, z dostępnych źródeł wynika, iŜ w przypadku
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młodzieŜy w wieku 7 - 18 lat, zachodzą niepokojące zjawiska i procesy. ObniŜa się wiek
inicjacji alkoholowej: pierwszy kontakt przed ukończeniem 12 roku Ŝycia ma miejsce w
64,6%, a pomiędzy 13 a 15 rokiem Ŝycia w przypadku 31,9% dzieci i młodzieŜy, co oznacza
iŜ tylko 4,5% osób sięgnęło po alkohol w późniejszym okresie. Zaciera się teŜ róŜnica wieku
inicjacji i częstotliwości spoŜywania alkoholu występująca poprzednio pomiędzy chłopcami a
dziewczętami. Rośnie częstotliwość spoŜywania alkoholu oraz dawki wypijanej jednorazowo
a takŜe spada odsetek deklarujących całkowitą abstynencję.
Na terenie gminy Łopuszno rozwiązywaniem problemów alkoholowych zajmują się
następujące instytucje:
•

Ośrodek Pomocy Społecznej,

•

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

•

szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, instytucje kultury oraz
policja.

Brak jest Punktu Konsultacyjnego i Poradni Odwykowej dla osób z problemem
alkoholowym.
Działania gminy dotyczące tej grupy społecznej zawarte są w rocznych programach
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgodnie z zapisem art. 4 Ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi gmina opracowuje gminny
program rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki na realizację programów stanowią
wpłaty pobierane przez gminy za zezwolenia wydawane na sprzedaŜ detaliczną alkoholu
oraz tak zwane zezwolenia jednorazowe.
W 2005 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przeprowadziła 9 rozmów interwencyjno-motywacyjnych z uzaleŜnionymi i złoŜyła do sądu
4 wnioski dotyczące skierowania na leczenie odwykowe do odpowiednich placówek
lecznictwa zamkniętego osób uzaleŜnionych. W przeciągu dwóch lat sytuacja uległa
pogorszeniu, zwiększyła się liczba rozmów interwencyjnych i osób skierowanych na leczenie
szpitalne z powodu uzaleŜnienia.
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Tab. 10. Działania interwencyjne Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 2005-2007.
INTERWENCJA

2005 r.

Rozmowy interwencyjno-

2006r.

2007r.

9

12

15

4

4

6

motywacyjne
ZłoŜenie wniosku do sądu

Aby eliminować niekorzystny wpływ alkoholizmu na społeczność gminy, konieczne
jest prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym oraz róŜnych form promocji
zdrowego stylu Ŝycia. WaŜną rolę odgrywają w tym procesie uchwalane corocznie programy
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz podejmowane przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach przysługujących jej uprawnień
działania. Osoby dotknięte chorobą alkoholową mogą liczyć na pomoc począwszy od
skierowania na niezbędne leczenie szpitalne, poprzez leczenie w Poradni Leczenia
Odwykowego, a skończywszy na terapii dla chorych i ich rodzin w Ośrodku Profilaktyki.
WaŜne jest, aby GOPS zjawisko alkoholizmu na terenie gminy systematycznie monitorował.

9. Bezpieczeństwo publiczne
Według danych z Komisariatu Policji w Strawczynie, który prowadzi działania
prewencje oraz zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na terenie kilku
gmin miedzy innymi Gminy Łopuszno wynika:

Tab.11. Kategorie przestępczości występujące na terenie Gminy Łopuszno
w latach 2005-2007.
Kategoria

2005r.

2006r.

2007r.

Rozboje

4

0

1

Bójki i pobicia

5

3

6

KradzieŜ cudzej

34

21

12

17

7

4

4

2

1

przestępczości

rzeczy
KradzieŜ z
włamaniem
KradzieŜe pojazdów
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Tab.12. Działania prewencyjne na terenie gminy Łopuszno w latach 2006-2007.
Działania prewencyjne

2006r.

2007r.

1971

1556

Pouczeni

96

96

Mandaty

312

284

Zatrzymane dowody rejestracyjne

34

19

Izba wytrzeźwień

68

33

Interwencje

542

1034

Wnioski o ukaranie

65

67

Legitymowani

Z zestawienia wynika, Ŝe w 2007r. zanotowano spadek liczby legitymowanych osób w 2006r.
z 1971 do 1556 osób, liczba mandatów równieŜ zmniejszyła się z 312 do 284, liczba osób
skierowanych do izby wytrzeźwień spadła z 68 do 33 osób. Drastycznie natomiast wzrosła
liczba interwencji policji z 542 do 1034.
W zakresie przedsięwzięć skierowanych na poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu
drogowym w roku 2007 policjanci podejmowali szereg róŜnych działań w tym zakresie
między innymi kierowano słuŜby na szczególnie zagroŜone ciągi komunikacyjne, w szkołach
prowadzono prelekcje i pogadanki na temat bezpieczeństwa. Istotnym elementem
wpływającym na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym było eliminowanie z ruchu
nietrzeźwych kierowców.

10. Kwestia edukacji i opieki nad dzieckiem.
Rodzina funkcjonalna, konsekwentnie i z powodzeniem spełniająca swoje zadania,
stanowi dla swych członków, przede wszystkim dzieci, źródło poczucia własnej wartości,
bezpieczeństwa, więzi i miłości. Rodzina taka, dzięki postawom akceptacji i współdziałania,
zaspokaja podstawowe potrzeby psychospołeczne, stwarza okazję do kształtowania
osobowości, uczy młode jednostki podstawowych wartości oraz norm powszechnie
akceptowanych w danej społeczności. Instytucje oświatowe dopełniają te oddziaływania i
wspierają rodzinę w edukowaniu, wychowaniu i opiece nad dzieckiem. Niestety, nierzadko
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych rodziny, nieumiejętność rozwiązania
problemów, z jakimi się boryka, powodują głębokie kryzysy. Są to zazwyczaj bardzo
dramatyczne i traumatyczne sytuacje dla wychowujących się tam dzieci. W takim przypadku
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instytucje oświatowe, ośrodki pomocy społecznej oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze
odgrywają istotną rolę we wsparciu i pomocy rodzinie, podstawowej komórce Ŝycia
społecznego. Niejednokrotnie jednak instytucje te, poza prowadzeniem działań doraźnych,
organizowaniem i prowadzeniem specjalistycznego poradnictwa, kierowaniem placówkami
wsparcia dziennego bądź interwencyjnego, są zmuszone przejąć opiekę nad dzieckiem. Aby
ograniczyć takie przypadki do minimum, naleŜy w lokalnym środowisku prowadzić
prawidłowe działania profilaktyczne, edukacyjne i naprawcze.
W gminie Łopuszno zadania oświatowe oraz opiekuńczo-wychowawcze spełniają: 1
przedszkole, szkoły podstawowe (11), gimnazja (3) i szkoły ponadgimnazjalne. Na terenie
gminy funkcjonuje tylko jedno przedszkole, choć potrzeby są duŜo większe. Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie ma szeroką ofertę kształcenia zarówno dla
absolwentów gimnazjum, jak i dla dorosłych. Oferowane kierunki kształcenia to: Liceum
Ogólnokształcące, Technikum Informatyczne, Technikum Technologii śywności, a dla
dorosłych: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, Policealne Studium Informatyczne i
Policealne Studium Gastronomiczno-Hotelarskie.
Tab. 13. Liczba szkół i uczniów gminy Łopuszno w latach 2005-2007
(szkoły podstawowe i gimnazja)
Lp.

1.

2.

3.

4.

Wyszczególnienie

Rok szkolny
2005/06

2006/07

2007/08

Liczba szkół ogółem

14

14

11

Liczba szkół podstawowych

11

11

8

Liczba gimnazjów

3

3

3

Liczba uczniów ogółem

1365

1277

1237

Liczba uczniów w SP

852

772

718

w tym: niepełnosprawni

19

15

10

Liczba uczniów w gimnazjach

513

505

519

w tym: niepełnosprawni

16

21

19

Liczba oddziałów ogółem

82

74

66

Liczba oddziałów w SP

61

53

45

Liczba oddziałów w gimnazjach

21

21

21

Liczba oddziałów („0”)

13

13

9

Liczba dzieci w oddziałach

95

131

89

32

22

25

przedszkolnych
5.

Liczba dzieci objętych
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wychowaniem przedszkolnym (3,4 i
5 latków)
6.

Liczba nauczycieli w osobach

167

186

160

Liczba nauczycieli w etatach

144,97

143,08

128,01

W roku szkolnym 2005-2006 w 14 szkołach

podstawowych kształciło się 852

uczniów, w 3 gimnazjach pobierało naukę 513 uczniów. W 2007r. nastąpiła reorganizacja
sieci szkół (3 szkoły podstawowe zostały rozwiązane). Jednocześnie trzeba zaobserwować
stale zmniejszającą się liczbę uczniów, zarówno w gimnazjach, jak i szkołach podstawowych
i oddziałach „0”. Z przeprowadzonych na terenie badań wynika m.in., Ŝe dla prawidłowej
realizacji załoŜonych celów tylko jedna szkoła zatrudnia pedagoga. W ostatnim czasie
zatrudniono jeszcze jednego pedagoga w jednym z gimnazjów na ½ etatu. W Ŝadnej szkole
nie ma psychologa, pielęgniarki szkolnej, logopedy. Wszystkie jednak szkoły współpracują z
poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, policją, pomocą społeczną, a większość
korzysta z pomocy kuratorów sądowych, lekarzy i organizacji pozarządowych, przede
wszystkim ze wsparcia Caritasu, PCK, ZHP i innych. Wszystkie szkoły prowadzą doŜywianie
uczniów: ogółem w 2007 r. 549 uczniów je w szkole posiłki finansowane przez opiekę
społeczną. Istotną funkcją szkoły jest prowadzenie świetlicy oraz organizowanie zajęć
pozalekcyjnych dla uczniów, szczególnie tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz
z rodzin zagroŜonych problemami i dysfunkcyjnych. Niestety, tylko w jednej szkole działa
świetlica szkolna, w której przebywa ok. 470 uczniów dziennie. W 2005r. zapisanych do
świetlicy było 120 uczniów, w 2007r. juŜ 178 uczniów, choć w świetlicy przebywa o wiele
więcej dzieci. Świetlica spełnia funkcję opiekuńczą wobec dzieci dojeŜdŜających do szkół, ale
przede wszystkim prowadzi się

w niej zajęcia świetlicowe, opiekuńczo-wychowawcze,

rekreacyjno-sportowe oraz róŜnego rodzaju koła zainteresowań. W pozostałych szkołach brak
miejsca, w którym moŜna by zapewnić opiekę po lekcjach. Wszystkie szkoły oferują swoim
wychowankom zajęcia dodatkowe (m.in. róŜnorodne tematycznie koła zainteresowań, tj.
zajęcia wokalne, muzyczne, teatralne, informatyczne, zajęcia w ramach Szkolnego Koła
Turystyczno-Krajoznawczego, Ligi Ochrony Przyrody i Szkolnego Koła Sportowego), a dla
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zajęcia indywidualne, wyrównawcze,
korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne.
Problemami, które w powaŜnym stopniu dotykają środowisko uczniowskie, są przede
wszystkim trudne warunki materialne i ubóstwo rodziny. Uczniowie odczuwają skutki
bezrobocia rodziców, ich wyjazdów w celach zarobkowych i pozostawianie dzieci bez opieki
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lub pod opieką dziadków, oraz dysfunkcje występujące w domu (odnoszące się do
niewydolności opiekuńczo-wychowawczej, nieprawidłowych relacji, przemocy w rodzinie
oraz uzaleŜnień i niezaradności Ŝyciowej rodziców), przypadki występowania chorób
psychicznych w rodzinach oraz podatność dzieci z upośledzeniem umysłowym na negatywne
wpływy. W szkołach gminy Łopuszno najpowaŜniejszymi problemami wśród uczniów są
konflikty z kolegami szkolnymi oraz konflikty z rodzicami i rodzeństwem. PowaŜnym
problemem jest takŜe agresja oraz przemoc, w tym poniŜanie, zastraszanie, zaczepianie
i bicie. Występują równieŜ takie problemy jak: kłamstwa, przypadki kradzieŜy, dewastowania
mienia szkolnego, sięgania przez uczniów po środki uzaleŜniające (głównie papierosy),
opuszczanie zajęć, brak motywacji do nauki. Z analizy wynika, Ŝe szkoły są miejscami
bezpiecznymi dla dzieci i młodzieŜy, choć zdarzają się miejsca (szatnie, toalety, schody),
które dzieci wskazują jako niebezpieczne. We wszystkich placówkach przeprowadzane są
badania słuŜące diagnozowaniu środowiska szkolnego.
Analizując potrzeby dzieci i młodzieŜy, wskazano na konieczność zapewnienia
alternatywnych form spędzania czasu wolnego przy współpracy specjalistów (nauczycieli,
pedagogów, psychologów), rozszerzenia i dofinansowania zajęć pozalekcyjnych w obiektach
sportowych i świetlicach (zwiększenie ich liczby oraz doposaŜenie), organizacji wypoczynku
letniego z realizacją programów socjoterapeutycznych, potrzebę promowania zdrowego stylu
Ŝycia, zapewnienia całościowej opieki medycznej w szkołach i zwiększenia dotacji na
doŜywianie dzieci w szkołach, monitoringu terenów przyszkolnych, prowadzenia terapii
i przeciwdziałania patologiom w rodzinach. Konieczne jest teŜ zintensyfikowanie działań
profilaktycznych, m.in. w celu zapobiegania szerzeniu się agresji, uzaleŜnieniom i
działalności sekt, a takŜe przeprowadzania kontroli punktów sprzedaŜy alkoholu pod kątem
przestrzegania zakazu obsługi nieletnich, zwiększenie nakładów finansowych na pomoc
materialną dla uczniów (np. wybitnie zdolnych), stwarzanie perspektyw zatrudnienia dla
młodzieŜy, prowadzenia wzajemnej wymiany informacji i podejmowanie skoordynowanych
działań – zarówno w zakresie diagnozy, jak i profilaktyki – przez placówki oświatowe,
Ośrodek Pomocy Społecznej, policję, GKPiRPA , sądy.
Aby zapobiegać negatywnym zjawiskom występującym na terenie szkół, czy te
pojawiającym się w środowisku Ŝycia uczniów, szkoły wszystkich szczebli edukacyjnych
prowadzą zajęcia profilaktyczne, m.in. z zakresu profilaktyki uzaleŜnień („Elementarz – czyli
program siedmiu kroków”, „Veto wobec alkoholu” , „Veto wobec narkotyków”, „Spójrz
inaczej”), profilaktyki przemocy („Spójrz inaczej na agresję”, „Veto wobec przemocy”) oraz
inne dotyczące np. ochrony przed sektami, umiejętności interpersonalnych, technik
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relaksacyjnych tolerancji, promocji zdrowia, bezpieczeństwa w drodze do szkoły.
Nauczyciele kształtują wśród młodzieŜy postawy charytatywne i propagują ideę wolontariatu
poprzez: działalność na rzecz słabszych i niepełnosprawnych, uczestnictwo w róŜnych
akcjach charytatywnych (m.in. „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Góra Grosza”,
„I Ty MoŜesz Zostać Św. Mikołajem”) oraz w innych zbiórkach pienięŜno-rzeczowych na
rzecz dzieci z Domu Dziecka i Szpitala Dziecięcego oraz dzieci pochodzących z rodzin
ubogich.
Ponadto szkoły zapewniają uczniom i rodzicom m.in. następujące formy wsparcia:
▪ doradztwo psychologiczno-pedagogiczne, szkolenia, konsultacje,
▪ dostosowanie programów nauczania do potrzeb i moŜliwości ucznia,
▪ udział w szkolnych kołach zainteresowań, zajęciach adaptacyjno-integracyjnych,
▪ interwencje w sytuacjach kryzysowych, wnioskowanie o wszczęcie postępowań
opiekuńczych bądź leczenie odwykowe rodziców,
▪ spotkania, rozmowy, pogadanki ze specjalistami, kursy i warsztaty,
▪ pomoc stypendialna, wyprawki dla pierwszaków,
▪ doŜywianie dzieci, pomoc rzeczową.
DuŜym problemem jest jednak to, Ŝe w pracach świetlicy i zajęciach pozalekcyjnych prawie
wcale nie uczestniczą rodzice.
Dyrekcje szkół wskazują równieŜ, Ŝe gdyby posiadały odpowiednie środki finansowe,
mogłyby efektywniej wypełniać swe zadania opiekuńczo-wychowawcze, głównie dotyczące
animacji czasu wolnego uczniów oraz podejmować szereg innych działań zarówno
profilaktycznych, jak i naprawczych.
Oprócz szkół na terenie gminy Łopuszno działalność opiekuńczo-wychowawczą oraz
kulturalną i sportową w głównej mierze prowadzą: Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka
Publiczna i Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy.

Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach dotyczące

dzieci

pochodzących z gminy Łopuszno a umieszczonych w latach 2005, 2006 i 2007 w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych przedstawia się następująco;
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Tab. 14. Liczba dzieci pochodzących z gminy Łopuszno umieszczonych w
placówkach opiekuńczo –wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych w latach
2005-2007
GMINA ŁOPUSZNO
Lata

Liczba dzieci umieszczonych

Liczba dzieci umieszczonych w

w placówkach opiekuńczo -

rodzinach zastępczych

wychowawczych
2005

2

4

2006

-

6

2007

-

8

Z danych uzyskanych z Sądu Rejonowego –Sądu Rodzinnego we Włoszczowie
wynika, Ŝe na mocy prawomocnych postanowień Sądu

w latach 2005-2007 w dwóch

rodzinach sprawowane są nadzory z tytułu ograniczonej władzy rodzicielskiej.

11. Kultura i sztuka.
Na terenie Gminy Łopuszno działają: Gminny Ośrodek Kultury, Świetlica Wiejska w
Lasocinie, Gminna Biblioteka Publiczna. Zadaniem tych instytucji jest upowszechnianie
czytelnictwa, kreowanie pozytywnych i twórczych postaw wśród dzieci, młodzieŜy oraz osób
dorosłych; stwarzanie warunków do kulturalnego spędzania wolnego czasu., rozwijanie
potrzeb aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu społeczności lokalnej. Istotnym zadaniem
wymienionych instytucji jest pomoc merytoryczna amatorskiemu ruchowi artystycznemu,
kultywowanie tradycji i zwyczajów regionalnych. Instytucje te posiadają odpowiedni
potencjał aby stać się dynamicznym centrum Ŝycia lokalnego społeczności. Nie dysponują
jednak odpowiednią bazą lokalową i kadrową by sprostać oczekiwaniom społeczeństwa oraz
w dostatecznym stopniu kształtować pozytywne nawyki kulturalnego spędzania wolnego
czasu, kreować dorastanie kulturowe, społeczne i emocjonalne młodzieŜy, głównie w wieku
dojrzewania.
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Tab. 15 . Działania Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie w latach 2005-2007

Gminny Ośrodek Kultury
IMPREZY

ZESPOŁY

Rok

Koła, kluby

ARTYSTYCZNE
Uczestnicy
Liczba

(liczba osób)

Liczba

Członkowie

Liczba

Członkowie

2005

20

2030

0

0

1

20

2006

22

3020

5

62

0

0

2007

24

5220

7

89

0

0

PowyŜsze dane nie odzwierciedlają rzeczywistych działań podejmowanych przez Gminny
Ośrodek Kultury w Łopusznie. Analiza ostatnich lat , wskazuje na zwiększoną ilość imprez i
osób uczestniczących w nich. Wynika to ze wzrastającego zaangaŜowania lokalnych grup,
wychodzących z propozycją i pomocą

w organizacji

róŜnych imprez i wydarzeń

kulturalnych, takich jak : wystawy, kiermasze świąteczne, festyny, pikniki itp. W trosce o
rozwijanie dodatkowych umiejętności i edukację kulturalną, rodzice chętnie posyłają dzieci
na zajęcia pozalekcyjne, proponowane przez GOK,

Tab. 16. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie
w latach 2005-2007
Gminna Biblioteka Publiczna
Rok

Stan księgozbioru

Liczba odwiedzin

Liczba

Liczba

czytelników

wypoŜyczeń

2005

16498

8052

1021

19986

2006

16906

8559

1120

19220

2007

17281

7793

1068

18255

Oprócz udostępniania ksiąŜek Gminna Biblioteka Publiczna rozszerza swoją działalność
poprzez dostęp do informacji

internetowej, współpracę z instytucjami samorządowymi.

Celem zagospodarowania wolnego czasu , biblioteka organizuje konkursy literackie i
plastyczne, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne.
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Tab. 17. Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie
gminy Łopuszno w latach 2005-2007
Lp.

Nazwa organizacji/grupy
Miejscowość

2005 r.

2006r.

2007r.

1.

KGW

Lasocin,

1

1

1

2.

KGW

Snochowice

0

0

1

3.

KGW

Gnieździska

1

1

1

4.

Światowy Związek śołnierzy AK

Łopuszno

1

1

1

5.

Związek Kombatantów RP i Byłych
Łopuszno

1

1

1

Łopuszno

1

1

1

Lasocin

1

1

1

Grabownica

1

1

1

Snochowie

1

1

0

Sarbice

1

1

1

Łopuszno

1

1

1

Gnieździska

1

1

1

Dobrzeszów

1

1

1

Lasocin

1

1

1

Sarbice I

1

1

1

Grabownica

1

1

1

Ruda

0

1

1

Więźniów Politycznych
6.
Kluby 4-H - jest dobrowolną,
niezaleŜną organizacją edukacyjną
przeznaczoną dla dzieci i młodzieŜy,
kładącą szczególny nacisk na rozwój
umiejętności Ŝyciowych,
zainteresowań i podniesienie poziomu
wiedzy.
7.

8.

Ochotnicza StraŜ PoŜarna

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie i

Zajączkowska

Ruchowo

Opracowanie własne

Jak wynika z tabeli reaktywują się Koła Gospodyń Wiejskich. W 2007r. powstało
nowe koło w Snochowicach. W wyniku likwidacji szkół przestał funkcjonować Klub 4-H w
Snochowicach.
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12.Zdrowie i opieka zdrowotna
Gminny zakład opieki zdrowotnej w Łopusznie działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.91 poz. 408 z późn. zm.)
2. Statutu SP ZOZ GOZ w Łopusznie uchwalonego przez Radę Społeczną SP ZOZ GOZ w
Łopusznie z dnia 18.11.1998r. przyjęty uchwałą Nr II 18/98 Rady Gminy w Łopusznie.
Do celów i podstawowych zadań SP ZOZ GOZ w Łopusznie naleŜy:
1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej pacjentom,
którzy złoŜyli pisemną deklarację wyboru lekarza i pielęgniarki POZ w SP ZOZ GOZ w
Łopusznie;
2. Prowadzenie czynnego poradnictwa, udzielanie czynnego poradnictwa, udzielanie
świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i ambulatoryjnych w gabinetach GOZ, a w
przypadkach choroby obłoŜnej w miejscu zamieszkania lub pobytu chorego.
3. Do świadczeń GOZ naleŜą działania związane w szczególności z:
-badaniem i poradą lekarską,
-diagnostyką i leczeniem ,
-kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i do opieki
długoterminowej,
-orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieŜą,
-zapobieganie urazom i chorobom przez profilaktykę i szczepienia ochronne określone
kalendarzem szczepień,
-opieka nad niepełnosprawnymi,
-promocja zdrowia i profilaktyka chorób.
GOZ realizuje swe cele we współ pracy z innymi jednostkami organizacyjnymi słuŜby
zdrowia, szkołami, Urzędem Gminy w Łopusznie, GOPS w Łopusznie, zakładami pracy,
organizacjami i stowarzyszeniami.
W SP ZOZ GOZ w Łopusznie działają następujące komórki organizacyjne:
-Rejestracja,
-Gabinety lekarzy POZ,
-Gabinety pielęgniarki środowiskowo-rodzinnych,
-Gabinet zabiegowy,
-Gabinety pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania ,
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-Punkt szczepień,
-Laboratorium analityczne,
-Gabinet fizjoterapii i rehabilitacji medycznej,
-Gabinet USG,
-Gabinet EKG,
-Gabinet stomatologiczny,
-Poradnia K

Tab. 18. Zatrudnienie w GOZ w Łopusznie stan na dzień 30 września 2008r.
Udzielający

ogółem (w osobach)

Wyszczególnienie

w tym

Lekarze razem

5
Lekarze rodzinni

2

Pediatrzy

1

Dentyści

2

Pielęgniarki ogółem

w tym

świadczeń

5
Środowiskowo rodzinne

3

Środowiskowe nauczania i wychowania

2

PołoŜna środowiskowo rodzinna

1

Fizjoterapeuci

2

Pomoc stomatologiczna

1

Osoby sprzątające

2

Palacz

1

Kierowca karetki

1
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Tab. 19. Opieka lekarska w latach 2005r.-2008r.
Rok

Liczba

przedziały

wiekowe:

udzielonych
świadczeń Ogółem
0-6r.Ŝ.

7-

Pow.65r.Ŝ.

7-19r.Ŝ.

20-65r.Ŝ.

65r.Ŝ.
2005

8034

510

6442

1082
Brak danych

2006

8011

450

6441

1120

Brak danych

Brak danych
Brak danych

2007

8017

500

1075

1655

4787

1050

1628

4809

Bark
danych
2008

7988

501

Dane za III

Brak

kwartały

danych

Tab. 20. Opieka pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych w latach 2005r.-2008r.
Rok

0-6r.Ŝ.

7-65r.Ŝ.

Pow.65r.Ŝ.

Ogółem
Udzielonych
świadczeń

2005

512

6410

1093

8015

2006

445

6432

1122

7999

2007

490

6430

1060

7980

2008

505

6485

1060

8050

Dane za III kwartały
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Tab. 21.Świadczenia pielęgniarek szkolnych
Rok

2005

2006

2007

2008 Dane za III
kwartały

Liczba

1577

1635

1602

1579

świadczeń

Tab. 22. Opieka profilaktyczna nad dziećmi do 3 r. Ŝ. Porady udzielone dzieciom
zdrowym.
Rok
Wiek dzieci
Poradnia dla dzieci.

2005

2006

2007

0-1r.Ŝ.

Do 3r.Ŝ.

0-1r.Ŝ.

Do 3r.Ŝ.

0-1r.Ŝ.

Do 3r.Ŝ.

33

1574

35

1248

20

1140

67

312

76

385

55

427

Lekarz rodzinny.
Poradnia dla dzieci.
Profilaktyka
pielęgniarki/połoŜnej

Tab. 23. Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieŜy w wieku 0-18 lat będących pod opieką
podstawowej opieki zdrowotnej. Najczęściej występujące schorzenia.
Schorzenie

2005

2006

2007

Zniekształcenia kręgosłupa

204

182

157

Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka

68

76

63

Zaburzenia rozwoju fizycznego

24

23

20

Upośledzenie umysłowe

20

20

19

Alergie skórne

20

17

22

NiedoŜywienie

18

19

24

Otyłość

16

19

17
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Tab. 24. Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Najczęstsze schorzenia.
Schorzenie

2005

2006

2007

Choroby układu krąŜenia

301

348

302

Choroba niedokrwienna serca

129

145

156

Cukrzyca

83

94

93

Choroby obwodowego układu nerwowego

71

115

124

Nowotwory

28

28

41

Choroba nadciśnieniowa

41

66

72

Choroby tarczycy

19

26

31

16

15

23

10

10

14

Przewlekły

nieŜyt

oskrzeli

,dychawica

oskrzelowa
Przewlekłe choroby ukł. trawiennego

Tab. 25. Profilaktyczne badania lekarskie dzieci młodzieŜy.
2005
Wiek / klasa

2006

2007

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

podlegają-

zbadanych

podlegają-

zbadany

podlegają-

zbadany

cych

cych

ch

cych

ch

badaniom

badaniom

badaniom

2 lata

86

63

77

72

88

69

4 lata

82

43

90

52

85

52

6 lat / kl. ,,0 ‘’

93

92

119

43

84

84

10 lat / kl. III

136

134

118

115

104

104

13 lat/I kl. gim.

146

105

182

159

145

-----

89

86

93

91

141

22

52

52

50

49

46

46

16 lat/I kl.
szkoły
ponadgim.
18-19 lat/
ostatnia kl.
szkoły
ponadgim.
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Rozdział III
Kapitał społeczny
1.Mocne i słabe strony gminy -ANALIZA SWOT
Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony),
Weaknesses

(słabe

strony),

Opportunities

(szanse),

Threats

(zagroŜenia).

Analiza Swot jest efektywną metodą identyfikacji kategorii słabych i silnych stron oraz szans
i zagroŜeń.
Przeprowadzając analizę trzeba dokonać diagnozy - określić silne i słabe strony gminy
oraz prognozy – opisać szanse i zagroŜenia
Mocne strony czyli atuty (czynniki wewnętrzne pozytywne) – to walory gminy , które
w

sposób

pozytywny

wyróŜniają

ją

w

otoczeniu

.

Słabe strony (czynniki wewnętrzne negatywne) – są konsekwencją ograniczeń zasobów i
niedostatecznych kwalifikacji. KaŜda organizacja posiada aspekty funkcjonowania, które
ograniczają jej sprawność, ale szybkie i obiektywne rozpoznanie oraz zdefiniowanie moŜe
łatwo ograniczyć ich negatywny wpływ.

MOCNE STRONY (zasoby gminy)

SŁABE STRONY( zasobów gminy)

-środowisko naturalne (duŜo rezerwatów

-odległość od duŜych aglomeracji miejskich,

przyrody i lasów )

- słabo rozwinięta infrastruktura,

-gospodarstwa agroturystyczne,

- mało miejsc pracy w zakładach przemysłowo

- zabytki architektury,

– usługowych,

- lokalizacja ( skrzyŜowanie dróg głównych

- niedostateczna infrastruktura turystyczno –

Kielce-Częstochowa, Końskie-Jędrzejów, Kielce-

rekreacyjna ( brak miejsc hotelowych )

Radomsko),

- słaby przepływ informacji pomiędzy

- duŜa sieć szkół,

instytucjami i mieszkańcami,

- działalność instytucji kultury,

- słaba komunikacja gminna

- pręŜna działalność OSP oraz klubu sportowego

- niewystarczająca reklama i promocja

„ ZRYW”,

walorów turystyczno-krajoznawczych

- 41 -

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łopuszno na lata 2009-2015

- kontynuacja tradycji ludowej przez Koła

- słaba oferta szkoleniowa dla osób

Gospodyń Wiejskich, Zespół Ludowy –

nieumiejących odnaleźć się w nowych

Gnieździska ,

warunkach oraz bierność w poszukiwaniu

- baza sportowo- wypoczynkowa ( Ośrodek

moŜliwości edukacyjnych,

Sportowo – Wypoczynkowy)

- niewystarczająca profilaktyka w walce z

- zasoby lokalowe do wykorzystania,

nałogami,

- zasoby ludzkie ( wykształceni ludzie ),

- niewystarczająca ilość miejsc do spędzania

- ścieŜki dydaktyczne, działalność Klubów 4H.

czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy,
- migracja ludzi za pracą,
- zbyt mało działań na rzecz ochrony środowiska,
-niskie zarobki,
-mała aktywność społeczna mieszkańców.

SZANSE ( otoczenie gminy )

ZAGROśENIA
( zewnętrzne otoczenie gminy)
- małe nakłady finansowe (zewnętrzne),
- zbyt skomplikowane procedury w zakładaniu

- fundusze zewnętrzne,

nowych firm i tworzeniu nowych miejsc

- zmniejszające się bezrobocie,

pracy,

- dotacje finansowe ( dla rolników,

- wysokie podatki, opłaty,

przedsiębiorców itp.)

-słaby dostęp do Internetu,

- szkolenia,

- zawiłe przepisy prawne często zmieniające się,

- likwidacja barier architektonicznych,

- słabo rozwinięta infrastruktura, drogi,

- moda na ekologię ( zwiększenie ilości

- skomplikowane procedury pozyskiwania i

gospodarstw agroturystycznych),

rozliczania środków unijnych,

-pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych.

- zawiłe i niejasne prawo budowlane,
- zawiłe i często zmieniające się prawo
zamówień publicznych,

Celem niniejszej strategii jest niwelowanie słabych stron i zagroŜeń gminy, natomiast
mocne strony i szanse naleŜy

wzmacniać i wykorzystywać do budowania

społecznej .
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2. Zasoby instytucjonalne i pozainstytucjonalne Gminy Łopuszno

W gminie Łopuszno funkcjonują instytucje i organizacje działające na rzecz społeczności
lokalnej. Są to między innymi placówki oświatowe, jednostki organizacyjne samorządu
terytorialnego, stowarzyszenia oraz inne organizacje formalne i nieformalne. W tabeli 24
przedstawiono wykaz działających na terenie gminy

instytucji i organizacji, które

współdziałają z gminą w kwestii pomocy społecznej.

Tab.26. Zasoby instytucjonalne i pozainstytucjonalne gminy Łopuszno

Nazwa instytucji

Adres siedziby

Rodzaj działalności

26-070 Łopuszno , ul.Konecka 2

Nauczanie na poziomie szkoły

/ organizacji
1.Placówki oświatowe

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych

średniej

Nr 5 w Łopusznie
Zespół Szkół w

26-070 Łopuszno , ul.StraŜacka 5

Łopusznie

Nauczanie na poziomie
gimnazjum i szkoły podstawowej

Szkoła Podstawowa w

Lasocin 84 a,

Nauczanie na poziomie szkoły

Łopusznie Filia w

6-070 Łopuszno

podstawowej

Zespół Szkół w

Gnieździska 85

Nauczanie na poziomie

Gnieździskach

26-070 Łopuszno

gimnazjum i szkoły podstawowej

Szkoła Podstawowa w

Fanisławice 22

Nauczanie na poziomie szkoły

Fanisławicach

26-070 Łopuszno

podstawowej

Szkoła Podstawowa w

Piotrowiec 178

Nauczanie na poziomie szkoły

Piotrowcu

26-070 Łopuszno

podstawowej

Szkoła Podstawowa w

Dobrzeszów 39

Nauczanie na poziomie szkoły

Dobrzeszowie

26-070 Łopuszno

podstawowej

Szkoła Podstawowa w

Grabownica 14

Nauczanie na poziomie szkoły

Grabownicy

26-070 Łopuszno

podstawowej

Szkoła Podstawowa

Sarbice

Nauczanie na poziomie szkoły

w Sarbicach

26-070 Łopuszno

podstawowej

Lasocinie
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Społeczne Gimnazjum

26-070 Łopuszno,

Nauczanie na poziomie

w Łopusznie

ul.Konecka 2

gimnazjum

2.Instytucje związane z kulturą i sportem
Gminny Ośrodek

26-070 Łopuszno,ul.

Organizacja Ŝycia kulturalnego w

Kultury w Łopusznie

Włoszczowska 3

gminie

Gminna Biblioteka

26-070 Łopuszno,ul.

Upowszechnianie kultury i

Publiczna w Łopusznie

Włoszczowska 3

czytelnictwa

Gminny Ośrodek

26-070 Łopuszno,ul.

Upowszechnianie kultury , sportu

Sportowo

Włoszczowska 40

i rekreacji

Wypoczynkowy w
Łopusznie
3.Instytucje pomocy społecznej i opieki prawnej
Gminny Ośrodek

26-070 Łopuszno,ul.

Pomoc społeczna, praca socjalna,

Pomocy Społecznej w

Włoszczowska 3

poradnictwo

Gminna Komisja

26-070 Łopuszno,

Pomoc w rozwiązywaniu

Rozwiązywania

ul.Konecka 12

problemów alkoholowych

Powiatowy Urząd

26-070 Łopuszno,ul.

Pośrednictwo pracy , pomoc

Pracy w Kielcach Filia

Włoszczowska 3a

prawna dla bezrobotnych

26-070 Łopusznie, ul. StraŜacka 12

Czuwanie nad bezpieczeństwem w

Łopusznie

Problemów
Alkoholowych

w Łopusznie
Posterunek Policji w
Łopusznie

gminie

4.Stowarzyszenia
Stowarzyszenie na

Ruda Zajączkowska 83

Działania na rzecz osób

Rzecz Osób

26-070 Łopuszno

niepełnosprawnych i chorych

26-070 Łopuszno,ul. StraŜacka

Zapewnienie bezpieczeństwa
poŜarowego oraz m.in.
wspomaganie rozwoju

Niepełnosprawnych
Intelektualnie i
Ruchowo w Rudzie
Zajączkowskiej
Ochotnicza StraŜ
PoŜarna w Łopusznie
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społeczności lokalnych na
własnym terenie, upowszechnianie
, w szczególności wśród członków,
kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności
kulturalnej i oświatowej,
Gnieździska ,26-070 Łopuszno

j.w

Grabownica, 26-070 Łopuszno

j.w.

Dobrzeszów,26-070 Łopuszno

j.w.

Lasocin,26-070 Łopuszno

j.w.

Ochotnicza StraŜ

Sarbice Pierwsze,

j.w

PoŜarna w Sarbicach I

26-070 Łopuszno

Koło Gospodyń

W Lasocinie

Działania na rzecz poprawy

Wiejskich

W Snochowicach

sytuacji społeczno-zawodowej

W Gnieździskach

kobiet wiejskich oraz ich rodzin

Łopuszno, ul. Włoszczowska

Działania na rzecz
podtrzymywania tradycji
narodowych, kulturalnych i
regionalnych oraz ochrona miejsc
pamięci

Łopuszno, ul. Włoszczowska

Działania na rzecz

Ochotnicza StraŜ
PoŜarna w
Gnieździskach
Ochotnicza StraŜ
PoŜarna w Grabownicy
Ochotnicza StraŜ
PoŜarna w Dobrzeszów
Ochotnicza StraŜ
PoŜarna w Lasocinie

Światowy Związek
śołnierzy Armii
Krajowej
Koło w Łopusznie

Związek Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej

podtrzymywania tradycji

i Byłych Więźniów

narodowych, kulturalnych i

Politycznych Koło w

regionalnych oraz ochrona miejsc

Łopusznie

pamięci

Klub Sportowy Zryw

Łopuszno

Działania na rzecz rozwoju

Łopuszno

kultury fizycznej i sportu dzieci i
młodzieŜy

Uczniowski Klub

Łopuszno

Działania na rzecz rozwoju

Sportowy WIR

kultury fizycznej i sportu dzieci i
młodzieŜy
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Kluby 4-H

Łopuszno

Działania na rzecz dzieci i

Lasocin

młodzieŜy

Grabownica
Sarbice
5.Placówki opieki zdrowotnej
Gminny Ośrodek

26-070 Łopuszno, ul .StraŜacka

Zdrowia

Opieka zdrowotna , działania
profilaktyczne

6.Parafie
26-070 Łopuszno,ul. StraŜacka

Działalność duszpasterska

Parafia Rzymsko-

Dobrzeszów

Działalność duszpasterska

Katolicka w

26-070 Łopuszno

Parafia RzymskoKatolicka w Łopusznie

Dobrzeszowie
Parafia Rzymsko-

Sarbice

Katolicka w Sarbicach

26-070 Łopuszno

Działalność duszpasterska

3.Poziom integracji społecznej w gminie
Uczestnicy warsztatów ocenili stopień integracji społecznej Gminy Łopuszno w
następujący sposób:
- w naszej gminie występują słabe więzi między mieszkańcami, nieliczne są przejawy
wzajemnej pomocy i wspólnych działań.
NaleŜy dąŜyć do poprawy stopnia integracji społecznej, w taki sposób, aby
występowały pozytywne więzi między mieszkańcami oraz liczne przejawy samopomocy, a
takŜe podejmowane były wspólne działania w zakresie spraw społecznych.
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4.Zidentyfikowane potrzeby dzieci i młodzieŜy, rodzin oraz
osób starszych i poziom zaspokojenia tych potrzeb
W trakcie warsztatów zidentyfikowano potrzeby dzieci i młodzieŜy, rodzin oraz
osób starszych , a takŜe dokonano oceny poziomu zaspokojenia tych potrzeb przedstawia to
tabela nr 25.
Tab. Nr 27 .Potrzeby dzieci i młodzieŜy, rodzin , osób starszych oraz poziom
zaspokojenia tych potrzeb
Potrzeby dzieci i młodzieŜy

Poziom zaspokajania tych potrzeb

-akceptacji

Potrzeby zaspakajanie, w sposób

-bezpieczeństwa

niezadawalający, poniewaŜ:

-miłości

-brakuje placów zabaw

-edukacji

-zbyt mała jest ilość świetlic

-wypoczynku

środowiskowych i boisk

-zabaw i gry

-niedostateczna ilość zajęć pozalekcyjnych

- zapotrzebowanie na miejsca

zabaw i i pozaszkolnych

rekreacji

-nikłe zainteresowanie dorosłych dziećmi

-zajęcia pozalekcyjne

-nadopiekuńczość lub brak miłości

-zajęcia pozaszkolne
-na większe zainteresowanie ze strony
otoczenia
-zagospodarowanie czasu wolnego

Potrzeby rodzin

Poziom zaspokajania potrzeb rodziny

-mieszkaniowe

Potrzeby zaspakajane, w sposób

-ekonomiczne

niewystarczający, poniewaŜ:

-rozwoju i edukacji

- jest niedostateczna liczba mieszkań

-kulturalne

socjalnych oraz brak mieszkań

-spędzania wolnego czasu

chronionych

-udziału w Ŝyciu społecznym

-niskie zarobki, brak zatrudnienia i
stałego źródła dochodu dla części
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-przekwalifikowania zawodowego

mieszkańców

-opieki nad dziećmi

- mała ilość oferty szkoleniowych dla ludzi

-zdrowotne

dorosłych,

-porad prawnych

zbyt mała ilość ofert dla młodzieŜy

-porad psychologicznych

- funkcjonuje tylko jedna świetlica
środowiskowa w terenie,
- brak Ŝłobka
- mała ilość zajęć pozalekcyjnych
-słaba profilaktyka zdrowotna

Potrzeby osób starszych

Poziom zaspokajania potrzeb osób
starszych
Potrzeby zaspakajanie, w sposób

-spotkania

towarzyskie,

udział

w dostateczny , poniewaŜ organizowane są:

imprezach, wycieczkach
-opieka

i

pomoc

społeczna

( usługi -spotkania wigilijne ,noworoczne

opiekuńcze, materialne)

,wycieczki,

-poczucie bezpieczeństwa

-usługi opiekuńcze,

-potrzeba miłości i akceptacji

-wsparcie finansowe dla osób starszych o

-kontaktu z Kościołem-księdzem

niskich dochodach,

-wspólne modlitwy w kołach róŜańcowych

-częściowe remonty mieszkań,

-odwiedzin

-spowiedź w domu osób starszych,

-spokoju

-wizyty lekarza i pielęgniarki

-specjalistycznej

pomocy

lekarskiej

i środowiskowej

pielęgniarskiej

-brak miejsc na spotkania np. Klubu

-spoŜycia gorącego posiłku.

Seniora
- brak zorganizowanej pomocy
sąsiedzkiej.
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5.Identyfikacja najwaŜniejszych problemów społecznych na
terenie gminy
Identyfikacja problemów społecznych jest jednym z najwaŜniejszych elementów
kaŜdego postępowania diagnostycznego mającego określić zasadnicze problemy i ewentualne
kierunki ich rozwiązywania.

Tab. Nr 28 .Identyfikacja problemów społecznych w gminie

Przyczyny problemu

Problem

Skutki

-bezrobocie

Patologie(alkoholizm, narkomania,

-tragedie rodzinne

-bezradność

przemoc w rodzinie, w szkole,

-choroby

-alkoholizm

przestępczość nieletnich i

-śmierć

-brak wykształcenia

uzaleŜnienia cywilizacyjne)

-upadek moralny

-brak pomocy

-ubóstwo

-rozpad więzi rodzinnych

-wykluczenie społeczne

-coraz łatwiejszy dostęp do

-agresja

narkotyków

-zła wydajność pracy

-brak zajęcia

-wypadki komunikacyjne

-łatwy dostęp do alkoholu
-przyzwolenie społeczne
-promowanie takiego stylu Ŝycia

-likwidacja zakładów pracy

wyjazdy za granicę - „euro

Bezrobocie

-duŜa odległość od miasta

sieroctwo”

-bezradność, niskie wykształcenie

-alkoholizm

-choroba

-ubóstwo

-brak zrozumienia transformacji

-wykluczenie społeczne

ustrojowej

-frustracja

-niezaradność

-patologia

-brak perspektyw

-samobójstwa

-zastój

-brak poczucia bezpieczeństwa

-przyzwolenie społeczne

-praca na czarno
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-brak wsparcia i opieki ze strony

Niepełnosprawność i choroby

-osamotnienie, poczucie

rodziny

społeczne

odrzucenia

-brak dostępu do instytucji

-izolacja społeczna

-znieczulica społeczna

-próby samobójcze

-stres

-zwiększone wydatki na leczenie

-złe odŜywianie

-obniŜenie standardu Ŝycia

-zły styl Ŝycia
-nałogi
-zła profilaktyka

-niezaspokojone potrzeby

Agresja (w tym dzieci i

-wandalizm, rozboje

-patologia rodziny

młodzieŜy)

-tragedie rodzinne

-nieujawnione zdolności

-myśli samobójcze

-rozpad więzi rodzinnych

-pogłębiające się osamotnienie

-brak zajęć ukierunkowanych przez
rodzinę i specjalistów
-uzaleŜnienia
-niska samoocena

zbyt opiekuńcze państwo w

Mała aktywność społeczna

- zbyt mała ilość organizowanych

poprzednim okresie

imprez

-niechęć do podejmowania działań

- niechęć ludzi do działań

-brak miejsc do spotkań

społecznych

-„Zasklepienie się we własnej

-niechęć do wyjścia jeŜeli juŜ

skorupie”

nadarzy się ku temu okazja
-brak wiary, Ŝe moŜna coś zmienić
-brak optymizmu i wiary w siebie

-komputer

Mała aktywność fizyczna

-brak motywacji

młodzieŜy

-tworzenie

się

róŜnych

-brak miejsc przystosowanych do

nieformalnych grup(przestępczych

uprawiania sportu

i subkulturowych)

-brak oferty

-przesiadywanie w domu

-brak odpowiedniej kadry

-brak innych perspektyw

-brak wzorców i inicjatywy ze
strony młodzieŜy

Starzejące się społeczeństwo
- niski przyrost naturalny

-osamotnienie
-izolacja społeczna
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- wydłuŜony wiek Ŝycia

-choroby

-słaba dbałość o rozwój fizyczny
i psychiczny.

W oparciu o wyŜej zdiagnozowane problemy przez uczestników warsztatów ,
określono następujące obszary problemowe:
1. bezrobocie
2. patologie, w tym agresja dzieci i młodzieŜy
3. niepełnosprawność i starzejące się społeczeństwo
4. mała aktywność społeczna i fizyczna mieszkańców.

6. Doświadczenia róŜnych instytucji w rozwiązywaniu problemów
społecznych
Doświadczenia w

Doświadczenia we

Co moŜna wspólnie

rozwiązywaniu

współpracy na rzecz

zdziałać na rzecz

problemów

rozwiązywania

rozwiązywania

społecznych

problemów społecznych problemów społecznych

-Gminny Ośrodek Pomocy

-GOPS i GOZ współpracują na

-Komisja Przeciwdziałania

Społeczne praca w zakresie

rzecz osób przewlekle chorych i

Problemów Alkoholowych

pomocy finansowej, usługowej i

niepełnosprawnych

-Poradnie UzaleŜnień

rzeczowej oraz pracy socjalnej

-współpraca z biurem pracy

-Tworzenie grup

m.in. w zakresie:

-Współpraca z Domem Pomocy

samopomocowych

-kierowania na komisje

Społecznej z Sądem Rodzinnym,

-Tworzenie mieszkań

rozwiązywania problemów

Powiatowym Centrum Pomocy

chronionych(współpraca z

alkoholowych,

Rodzinie, Kuratorami, z Radnymi i

Urzędem Gminy lub księŜmi)

-kierowanie w celu ustalenia

Sołtysami, ZUS i KRUS,

stopnia niepełnosprawności,

Szkołami, Ośrodkiem Kultury,

-kierowanie na terapię uzaleŜnień,

Caritas Diecezji Kieleckiej i

-doŜywianie dzieci w szkołach,

duchownymi

- 51 -

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łopuszno na lata 2009-2015

- praca socjalna w środowisku.

Gminny Ośrodek Zdrowia:

-Ośrodek Zdrowia- Współpraca

skierowania do lekarzy

ze szkołami, policją, GOPS,

specjalistów, badania kontrolne i

kościołem, w zakresie profilaktyki

profilaktyczne, szczepienia

chorób społecznych ze

ochronne, badania przesiewowe

szczególnym uwzględnieniem
alkoholizmu i narkomani

Doświadczenia Szkoły
-Zagospodarowanie wolnego czasu
poprzez: wycieczki, obozy
wakacyjne, zielone szkoły,
dyskoteki, zawody sportowe,
-Pomoc psychologicznopedagogiczną poprzez: zajęcia
wyrównawcze, zajęcia
rewalidacyjne, doradztwo
zawodowe,
- Organizacja imprez
środowiskowych
(np. Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy)
-Profilaktyka uzaleŜnień(spotkania,
prelekcje, warsztaty)
-Pomoc indywidualna(materialna)
-Akcje charytatywne
-Opieka nad kółkami

-Współpraca z:

-Poprawić przepływ informacji

-Poradnia Pedagogiczno -

między organizacjami

Psychologiczna-rozwiązywanie

pozarządowymi

problemów psychologiczno-

-We współpracy z Urzędem Gminy

pedagogicznych

lepiej wykorzystywać środki z

-Gminny Ośrodek Kultury-

zewnątrz

organizacja konkursów, udział w

-Wyłonić liderów wolontariuszy

imprezach

-Organizacja warsztatów i

-Gminny Ośrodek Pomocy

opracowywanie wspólnych

Społecznej-pomoc materialna

programów działań

-Policja-profilaktyka

-Tworzenie zespołów

bezpieczeństwa

interdyscyplinarnych

-Gminny Ośrodek Zdrowiakierowanie dzieci na badania
profilaktyczne, szczepienia
-Urząd Gminy, Rada Gminy
-Wojewódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego-kluby 4-H

zainteresowań

Doświadczenia GOK,
GBP i organizacji
pozarządowych
GOK- Cykl spotkań
profilaktycznych w szkołach,
spotkania wigilijne dla samotnych,
spotkania kobiet, zajęcia

-GOK współpraca z

-Organizacja i prowadzenie

GOPSEM w organizacji

świetlic wiejskich we współpracy z

wieczorów wigilijnych, wycieczek,

Urzędem Gminy, Rada Gminy i

-Organizowanie pikniku

Sołectwami

rodzinnego, charytatywnego na

-Aktywizować środowiska wiejskie
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muzyczne, taneczne, edukacja

rzecz podopiecznych -

na rzecz społeczności lokalnej

plastyczna, organizacja czasu

Stowarzyszenia Osób

-kultywowanie tradycji

wolnego, kultywowanie tradycji,

Niepełnosprawnych,

-Organizacji imprez rekreacyjnych

opieka nad amatorską twórczością

-Prowadzenie maŜoretek

-Szkolenia w zakresie rozwijania

ludową

-Organizacja festynów i

umiejętności interdyscyplinarnych

GBP- Upowszechnianie

ogólnopolskich plenerów

-szkolenie w ramach zdobywania

czytelnictwa w celu spędzenia

plastycznych we współpracy z

nowych umiejętności zawodowych

wolnego czasu, udostępnianie

Ośrodkiem Sportowo-

potrzebnych ksiąŜek dla dzieci,

Wypoczynkowym

młodzieŜy i osób uczących się,

-Organizacja konkursów

spotkania autorskie, konkursy

plastycznych, ozdób

biblioteczne

BoŜonarodzeniowych i innych

KGW- Zespół. Obrzędowy i

-Pozyskiwanie środków od

śpiewaczy, zajęcia manualne,

sponsorów

kulinarne, udział w konkursach,

-Organizacja powiatowych

organizacji imprez na rzecz

warsztatów „Ginące piękno” we

mieszkańców

współpracy ze Starostwem

Org. pozarządowe-rehabilitacja

Powiatowym

osób niepełnosprawnych

-Organizacja doŜynek wspólnie z

-spotkania integracyjne

Urzędem Gminy

-organizacja upominków

-GBP:

świątecznych.

-Praca ze szkołami na terenie
Gminy i GOK w celu organizacji
spotkań autorskich i konkursów:
Plastycznych, recytatorskich,
bibliotecznych
-Organizacje pozarządowe
-Współpraca z Urzędem Gminy w
zakresie pozyskiwania środków
finansowych
-Współpraca z GOK
-Współpraca z Rada Sołecka i
szkołą(organizacja imprez)
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Rozdział IV
Kierunki rozwoju gminy
1.Wizja Gminy

Łopuszno gminą aktywnych i zintegrowanych
mieszkańców, inwestujących w rozwój osobisty i
społeczny, niezapominających o osobach potrzebujących
pomocy , z dobrą infrastrukturą społeczną.
2. Cele główne i szczegółowe
2.1. Aktywizowanie bezrobotnych do podejmowania pracy
- podnoszenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych,
- stworzenie lepszego przepływu informacji w poszukiwaniu pracy,
- wspieranie rozwoju agroturystyki i przedsiębiorczości,
- rozbudzanie motywacji do pracy
- aktywizacja poprzez uczestnictwo w Ŝyciu społecznym gminy

2.2. Podnoszenie wiedzy i świadomości radzenia sobie z problemami uzaleŜnień,
zwiększenie bezpieczeństwa społecznego
- wzmacnianie więzi rodzinnych i społecznych
- podnoszenie świadomości skutków uzaleŜnień
- podnoszenie wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów społecznych i
bezpieczeństwa
- zwiększenie działań profilaktycznych,
- promowanie zdrowego stylu Ŝycia

2.3. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i starszych
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- podnoszenie świadomości mieszkańców dotyczącej osób niepełnosprawnych i chorych
/uwraŜliwienie/,
- angaŜowanie niepełnosprawnych w Ŝycie społeczne
- zwiększenie współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami na rzecz osób
niepełnosprawnych i starszych
- zwiększenie oferty rekreacyjnej
- zwiększenie działań profilaktycznych,
- zapewnienie opieki medycznej i usług pielęgnacyjnych oraz opiekuńczych

2.4. Zwiększenie aktywności społecznej i fizycznej mieszkańców, poprawa integracji
społecznej
- wzmacnianie animatorów i liderów społecznych
- lepsze zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i młodzieŜy
- zwiększanie motywacji do działań i wiary we własne siły
- zwiększenie działań integrujących społeczność

3.Działania – przedsięwzięcia do realizacji
3.1. Działania do celu: Aktywizowanie bezrobotnych do podejmowania pracy
- organizacja kursów, szkoleń dla bezrobotnych,
- organizowanie przygotowania zawodowego,
- organizowanie prac społecznie uŜytecznych,
- organizowanie staŜy zawodowych i prac interwencyjnych,
- reintegracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych,
-

przekazywanie

wiedzy

dotyczącej

zakładania

agroturystycznych i działalności gospodarczej,
- tworzenie punktów doradztwa zawodowego,
- wdraŜanie nowoczesnych form pracy socjalnej
Wskaźniki:
 Ilość kursów , szkoleń dla bezrobotnych,
 liczba uczestników kursów, szkoleń,,
 Liczba utworzonych punktów doradczych,
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 Liczba zawartych kontraktów socjalnych,
3.2. Działania do celu: Podnoszenie wiedzy i świadomości radzenia sobie z problemami
uzaleŜnień, zwiększenie bezpieczeństwa społecznego
- dokształcanie pracowników pomocy społecznej,
- podniesienie samooceny osób uzaleŜnionych i ich rodzin
- organizacja grup samopomocowych,
- utworzenie punktów doradczo-konsultacyjnych (łatwy dostęp do poradnictwa róŜnego
rodzaju),
- podejmowanie działań profilaktycznych,
- udostępnianie materiałów edukacyjnych i promocyjnych,
- przeprowadzanie akcji informacyjnych, organizowanie prelekcji, szkoleń, itp.
Wskaźniki
•

Ilość szkoleń dla pracowników socjalnych

• Liczba uczestników,
• Ilość wydanych materiałów edukacyjno-promocyjnych
• Ilość osób, do których dotarły ulotki informujące o zagroŜeniach, instytucjach i
organizacjach udzielających pomocy oraz moŜliwościach pomocowych.
• Liczba zorganizowanych imprez, zajęć, wyjazdów ,spektakli profilaktycznych głównie
dla dzieci i młodzieŜy mających na celu rozwój zainteresowań oraz promocje
zdrowego stylu Ŝycia.
• Liczba stworzonych punktów poradnictwa, punktów konsultacyjnych
• Ilość osób, którym udzielono porad (ofiarom przemocy domowej, osobom, rodzinom,
w których występowały problemy opiekuńczo - wychowawcze i prowadzenia
gospodarstwa domowego).
3.3. Działania do celu: Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i starszych
- organizowanie pomocy sąsiedzkiej, w tym w ramach wolontariatu,
- organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych,
- organizacja warsztatów terapii zajęciowej,
- organizacja grup samopomocowych,
- zapewnienie osobom starszym dostępu do badań profilaktycznych i patronaŜy,
w tym łatwiejszy dostęp do usług medycznych i rehabilitacyjnych
- zapewnienie osobom niepełnosprawnym i chorym kontaktu z kościołem,
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- współpraca partnerska na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych,
- likwidacja barier architektonicznych,
Wskaźniki
• Liczba uczestników
• Ilość imprez integracyjnych,
• Ilość instytucji i organizacji realizujących działania wynikające ze strategii,
• Ilość obiektów uŜyteczności publicznej, w których zlikwidowane zostały bariery
architektoniczne,
• Ilość utworzonych grup samopomocowych.
3.4.Działania do celu: Zwiększenie aktywności społecznej i fizycznej mieszkańców,
poprawa integracji społecznej
- aktywizowanie i przeszkolenie animatorów i liderów społecznych,
- zwiększenie wiedzy o sposobach zdobywania środków finansowych na aktywność
społeczną i fizyczną,
- organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych /basen, obozy, kolonie, dyscypliny
sportowe, itp./
- atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych
- poszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym,
- organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania róŜnych grup wiekowych
/muzyczne, taneczne, teatralne, plastyczne, rękodzielnicze, sportowe, komputerowe,
itp./
- ułatwianie dostępu do instytucji kultury poprzez organizację wyjazdów do teatru,
filharmonii, kina, itp.
- organizacja wycieczek edukacyjno – poznawczych dla dzieci i młodzieŜy,
- promocja zdrowego stylu Ŝycia,
- pedagogizacja rodziców w zakresie zdrowego stylu Ŝycia,
- rozwój zaplecza dla rozwoju sportu, rekreacji i działań społecznych,
- organizacja przedsięwzięć integrujących społeczność lokalną,
- organizacja zajęć świetlicowych.
Wskaźniki
• Liczba uczestników
• Liczba zorganizowanych zajęć,
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• Stopień zadowolenia mieszkańców z realizowanych zadań wynikających z zapisów
strategii- ankiety
• Ilość instytucji i organizacji realizujących działania wynikających ze strategii
• Ilość zorganizowanych szkoleń dla animatorów lokalnych
• Wymierne ilości wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów do rekreacji, sportu
i wypoczynku.
• Liczba przedsięwzięć mających na celu rozwój zainteresowań oraz promocje
zdrowego stylu Ŝycia.

Cele oraz szczegółowe kierunki działań przedstawione zostały w Zał. Nr 3 do niniejszej
strategii.
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Rozdział V
Źródła finansowania strategii
Zidentyfikowane cele i działania dotyczące rozwiązywania problemów społecznych
w gminie wymagają odpowiednich źródeł finansowania. Przewidywane źródła
finansowania strategii to:
środki finansowe wewnętrzne (środki budŜetowe, sponsoring, środki własne):
• środki pochodzące z budŜetu gminy w zakresie finansowania zadań własnych
gminy w zakresie pomocy społecznej oraz w innych obszarach ujętych w strategii;
• środki pochodzące z budŜetu państwa na zadania zlecone gminie przez
administracje rządową;
• środki budŜetu samorządu powiatowego, samorządu województwa;
• środki od lokalnych sponsorów.
środki finansowe zewnętrzne (programy pomocowe):
• Programy Unii Europejskiej;
• Programy bilateralne;
• Fundusze organizacji międzynarodowych;
• Krajowe fundusze publiczne (np. PFRON);
• Fundusze prywatne, środki fundacji.
PoniŜej przedstawiono przykładowe programy pomocowe:
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – jest najwaŜniejszym instrumentem Unii
Europejskiej w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. EFS
wspiera działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia.
W obowiązującym okresie programowania 2007 – 2013 środki EFS finansować będą
wyłącznie działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PO KL.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) -Program, który jest finansowany z EFS
stanowi odpowiedz na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym równieŜ
Polska, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych naleŜą: uczynienie z Europy
bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie
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wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z
załoŜeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój
kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia sie do pełniejszego wykorzystania zasobów
pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW)
Program powstał w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i ma słuŜyć
rozwiązywaniu problemów społecznych. W dniu 7 kwietnia 2006 r. podpisana została
umowa pomiędzy Bankiem Światowym a polskim rządem w sprawie poŜyczki na
finansowanie PPWOW. Ma on trwać do końca 2009 r. Program składa sie z trzech części
– Programu Integracji Społecznej, reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
oraz kampanii informacyjno –świadomościowej na temat problemów integracji Społecznej
i reformy KRUS.
Program daje moŜliwość 500 gminom w całej Polsce sfinansowania projektów dla
trzech grup beneficjentów:
1) ludzi starszych,
2) dzieci i młodzieŜy,
3) rodzin z dziećmi.
Pomoc dla osób starszych obejmie m.in.: usługi opiekuńcze o róŜnym zakresie
i charakterze; środowiskowe formy opieki nad osobami w podeszłym wieku, rozwój usług
wspomagających, ułatwiających codzienne funkcjonowanie (dostęp do informacji,
gastronomia, transport, kształcenie ustawiczne); rozwój form pomocy w okresowym
wyręczaniu opiekunów rodzinnych; mieszkania chronione dające moŜliwość
maksymalnie długiej samodzielności; wspieranie róŜnych form samopomocy.
Pomoc dla dzieci i młodzieŜy obejmie m.in.: rozwój sieci świetlic środowiskowych
dostępnych dla wszystkich dzieci; tworzenia klubów młodzieŜowych z ofertą adekwatną
dla potrzeb nastolatków opartą na samorządności i samoorganizacji z udziałem
wychowawcy; tworzenie kawiarenek internetowych; tworzenie sieci poradnictwa
i wspierania w sytuacjach kryzysowych i poradnictwa zawodowego dla młodzieŜy;
tworzenie zastępczych form opieki głównie rodzinnej dla dzieci i młodzieŜy, której
rodzice niewłaściwie wywiązują się ze swoich obowiązków.
Natomiast pomoc dla rodzin z dziećmi obejmie m.in. poradnictwo prawne, socjalne,
rodzinne oraz pedagogiczno – psychologiczne; opieka instytucjonalną nad dziećmi w
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wieku szkolnym i młodszym; mini przedszkola lub mini Ŝłobki o charakterze rodzinnym.
Fundacja Wspomagania Wsi
Celem Fundacji jest:
1.Wspomaganie inicjatyw gospodarczych i społecznych mieszkańców wsi i małych miast
oraz inicjatyw związanych z poprawą stanu infrastruktury obszarów wiejskich miedzy
innymi poprzez:
1) tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem,
2) rozwiązywanie zagadnień gospodarki ściekowej,
3) zaopatrzenie wsi w wodę i poprawę gospodarki wodnej wsi,
4) Poprawa warunków Ŝycia i gospodarowania na wsi,
5) Rozwój społeczny i kulturalny wsi.
6) Rozwój oświaty wśród ludności wsi,
7) Ochrona środowiska naturalnego,
8) Wspieranie rozwoju niekonwencjonalnych źródeł energii,
9) Organizowanie opieki społecznej na wsi.
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Rozdział VI
Zarządzanie realizacją strategii
Proces wdroŜenia Strategii oparty jest na zasadach: jawności Ŝycia publicznego,
odpowiedzialności personalnej za wykonanie zadań oraz wieloletniego planowania. Strategia
będzie wdraŜana przez wyznaczone do tego podmioty.
WdraŜanie elementów Strategii jest procesem ciągłym. Obejmuje przyjęcie wszystkich
załoŜonych celów. Kolejny etap prac to weryfikacja istniejących problemów społecznych i
dostosowanie do nich odpowiednich celów i działań. Równolegle zostanie wdroŜony
mechanizm pomiaru i oceny postępów we wdraŜaniu Strategii. Zakłada się ponadto
moŜliwość dokonywania modyfikacji harmonogramu i oceny jego realizacji co roku przez
Zespół WdroŜeniowy powołany do wdraŜania niniejszej Strategii. Jego efektywna realizacja
będzie w duŜej mierze zaleŜna od terminów i wielkości środków z funduszy strukturalnych
przyznanych przez Unię Europejską.
W dniu 12 listopada 2008r. uczestnicy warsztatów wybrali Zespół WdroŜeniowy
Strategii .Skład Zespołu WdroŜeniowego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Strategii.

1. Określenie osób odpowiedzialnych za koordynację realizacji
Strategii

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łopuszno zawiera zadania,
które stanowią wyzwania dla całej społeczności lokalnej i wszystkich instytucji publicznych i
niepublicznych działających na polu polityki społecznej w gminie. Taka zasada partnerstwa i
współpracy jest jednym z fundamentalnych elementów polityki strukturalnej Unii
Europejskiej. Jednak wdraŜanie Strategii, zawierającej zadania będące w kompetencjach
wielu lokalnych i ponadlokalnych instytucji, organizacji i środowisk, wymaga ścisłej
koordynacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami. Stąd teŜ efektywność
realizacji zadań wyodrębnionych w Strategii, w duŜej mierze będzie zaleŜała od instytucji
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zarządzającej jej wdraŜaniem – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Zespołem
WdraŜającym. Ma to szczególnie istotne znaczenie w przypadku pozyskiwania środków z
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, gdzie preferowane będą działania na duŜą skalę,
rozwiązujące problemy zasadnicze dla społeczności lokalnej. Przy realizacji takich projektów
niezbędne jest porozumienie i współpraca pomiędzy partnerami, określenie wspólnych
koncepcji realizacyjnych i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.
NaleŜy podkreślić, Ŝe wdraŜanie odbywać się będzie przy aktywnym udziale
podmiotów samorządowych, pozarządowych, ale przede wszystkim samej społeczności, która
najlepiej wie jakie są jej potrzeby i jak je najlepiej zaspokoić.

Zidentyfikowani partnerzy do współpracy w realizacji strategii to:
1. Urząd Gminy w Łopusznie
2. Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie
4. Gminny Ośrodek Sportowo –Wypoczynkowy w Łopusznie
5. Jednostki Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z terenu Gminy Łopuszno
6. Placówki oświatowo – wychowawcze gminy
7. Kluby sportowe z terenu gminy
8. Przedsiębiorcy z terenu gminy
9. Posterunek Policji w Łopusznie
10. Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie
11. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
12. Starostwo Powiatowe w Kielcach
13. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
14. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
15. Organizacje pozarządowe
16. Media lokalne i regionalne
17. Parafie
18. Inni partnerzy

2. Monitoring i ewaluacja strategii
Monitoring jest to stała i ciągła obserwacja ilościowych oraz jakościowych zmian
pewnych wielkości, mająca na celu zapewnienie informacji zwrotnych na temat skuteczności
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i efektywności wdraŜania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w
Gminie Łopuszno, a takŜe jego ocenę i zmianę (tam, gdzie jest to konieczne). Monitoring
słuŜy badaniu i ocenie sposobu oraz efektywności dochodzenia do wyznaczonych celów
i zadań, a takŜe poziomu ich osiągania. Wskazane byłoby, aby co najmniej raz w roku, zespół
spotykał się w celu monitorowania przebiegu realizacji zadań (wyznaczonych do realizacji w
roku poprzednim) i osiągania celów operacyjnych. Na spotkania te poszczególne instytucje
koordynujące powinny przygotować sprawozdania z realizacji wyznaczonych dla nich zadań i
przekazywać je do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zespół dokonywał będzie oceny
zadań realizowanych w roku poprzednim bądź realizowanych obecnie, identyfikował będzie
problemy, które ograniczyły bądź uniemoŜliwiły realizację zadań wyznaczonych oraz
proponował niezbędne korekty i zmiany w zakresie tych zadań. Tym samym roczny cykl
przeglądu i monitoringu Strategii zostanie zamknięty. Przewiduje się monitoring strategii,
jako instrument kontroli przebiegu procesu realizacji zawartych w dokumencie zamierzeń.
Celem monitoringu jest sprawdzenie efektów końcowych z przyjętymi wcześniej
załoŜeniami. System monitorowania ma zapewnić kontrolę efektywnej realizacji przyjętych
programów, osiągniętych rezultatów i wpływu, jaki wywierają podejmowane działania oraz
skutecznie informować i oceniać wdraŜanie celów i priorytetów strategii.
Aby dokonać dobrej oceny realizacji strategii naleŜy stale monitorować nie tylko
stopień zaawansowania we wdraŜaniu strategii, ale takŜe monitorować istniejącą sytuację
społeczną. Konieczne jest równieŜ rejestrowanie, analiza i aktualizacja uwarunkowań, które
zapewnią moŜliwość reagowania na zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne, mają one
bowiem spowodować konieczność modyfikacji celów strategii oraz wymuszać zmianę
sposobu ich realizacji. Dobrze funkcjonujący system monitoringu pozwala na wczesne
wykrycie zagroŜeń związanych z prawidłową i terminową realizację załoŜonych celów.
Pozwala równieŜ ustalić stopień osiągnięcia załoŜonych celów, wprowadzić korektę
przyjętych załoŜeń i zastosować najlepsze rozwiązania.

3.Wskaźniki monitorowania strategii
Bazą informacji będą informacje statystyczne instytucji i organizacji, a takŜe grup i
środowisk biorących udział w programach związanych z realizacją poszczególnych celów
Strategii. Wskaźnikami oceny monitorowania Strategii będą miedzy innymi:
 Wymierne ilości wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów do rekreacji, sportu
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i wypoczynku.
 Ilość obiektów uŜyteczności publicznej, w których zlikwidowane zostały bariery
architektoniczne.
 Ilość kursów , szkoleń dla bezrobotnych
 Liczba uczestników
 Ilość zajęć integracyjnych,
 Ilość szkoleń dla pracowników socjalnych
 Ilość zorganizowanych szkoleń dla animatorów lokalnych
 Liczba stworzonych punktów poradnictwa, punktów konsultacyjnych
 Ilość osób, którym udzielono pomocy (np. ofiarom przemocy domowej, osobom,
rodzinom, w których występowały problemy opiekuńczo - wychowawcze i
prowadzenia gospodarstwa domowego).
 Liczba zorganizowanych imprez, zajęć, wyjazdów ,spektakli profilaktycznych
głównie dla dzieci i młodzieŜy mających na celu rozwój zainteresowań oraz promocje
zdrowego stylu Ŝycia.
 Ilość wydanych materiałów edukacyjno-promocyjnych
 Ilość osób, do których dotarły ulotki informujące o zagroŜeniach, instytucjach i
organizacjach udzielających pomocy oraz moŜliwościach pomocowych.
 Stopień zadowolenia mieszkańców z realizowanych zadań wynikających z zapisów
strategii- ankiety
 Ilość przedsięwzięć jakie podjęto do realizacji przez instytucje odpowiedzialne za
realizację działań
 Ilość instytucji i organizacji realizujących działania wynikających ze strategii
 Jakość świadczonych usług w ramach podjętych przedsięwzięć

4. Aktualizacja strategii
Przeglądy strategiczne powinny być realizowane cyklicznie. NajbliŜsza aktualizacja
będzie przeprowadzana

w 2010 roku. Aktualizacji Strategii będzie dokonywał Zespół

WdroŜeniowy (Zał. Nr 2). Współpracować z Zespołem będą lokalni liderzy i społeczność
gminy, którzy wyraŜą chęć udziału w warsztatach dotyczących wypracowania aktualizacji
Strategii.
Punktem wyjścia do aktualizacji strategii będzie monitoring i ewaluacja oraz zebrane
opinie od społeczności gminy na temat skali problemów społecznych, deficytów i
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zadowolenia z podjętych działań w sferze polityki społecznej oraz wszystkich niezbędnych
danych dotyczących sytuacji społecznej gminy. Następnie na warsztatach ze społecznością,
na podstawie zebranych materiałów i wyników monitoringu strategii, zostaną opracowane
poszczególne elementy strategii, które wymagają aktualizacji oraz dokonana zostanie
weryfikacja i hierarchizacja poszczególnych celów i zadań realizacyjnych. Brane będą pod
uwagę zarówno nowe oczekiwania społeczności lokalnej i określonych grup społecznych, jak
równieŜ zmieniające się czynniki środowiska zewnętrznego, np. nowe uregulowania prawne,
społeczno-ekonomiczne czy nowe moŜliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Dlatego
teŜ przy wyborze zadań do realizacji na kolejne lata, Zespół oraz osoby współpracujące
powinni uwzględniać nie tylko istniejące zapisy Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Łopuszno, ale takŜe nowe, nieujęte w nim zadania.
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Zakończenie
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2015 jest dokumentem,
którego opracowanie wynika z potrzeby wytyczenia kierunków działania na najbliŜsze lata.
Strategia w sposób uporządkowany i kompleksowy określa działania mające na celu poprawę
integracji społecznej Gminy Łopuszno.
Ilość wymienionych zadań świadczy o wielkości potrzeb społecznych, i gospodarczych przed
których zaspokojeniem stoją władze samorządowe gminy.
Przedstawione propozycje zawarte w Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Łopuszno, stanowią duŜą szansę dla rozwoju
społecznego. Rezultatem działań będzie poprawa

jakości i warunków Ŝycia mieszkańców.

Stworzone zostaną szansę do rozwoju osobistego i społecznego mieszkańców.
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ZAŁĄCZNIKI

Zał. Nr 1 . Lista osób biorących udział w warsztatach
Lp.

Nazwisko i imię

Reprezentowana instytucja/organizacja

1.

Palacz Jadwiga

Sołtys wieś Grabownica

2.

Rajek Beata

Nauczyciel – SP Grabownica

3.

Sobiczyńska Aldona

Nauczyciel- SP Dobrzeszów

4.

Palacz Jacek

OSP Łopuszno, ZGK Łopuszno

5.

Bujak Czesław

Radny Sarbice

6.

Pawlak Lech

Sołtys- wieś KręŜołek

7.

Krzesimowski Wiesław

GOSW Łopuszno

8.

Głuch Ewelina

Wiejskie

Stowarzyszenie

na

Rzecz

Osób

Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo w Rudzie
Zajączkowskiej

9.

Lesiak Anna

GOPS Łopuszno

10. Picheta Ilona

Zespół Szkół w Łopusznie

11. Woś Zuzanna

GBP Łopuszno

12. Najmrodzka Małgorzata

SP Sarbice

13. KrzyŜanowska Zofia

GOPS Łopuszno

14. Mazur Teresa

Zespół Szkół w Łopusznie

15. Karlińska Aneta

Sołtys –wieś Jasień

16. Dudek Ewa

Zespół Szkół w Gnieździskach

17. Trela Małgorzata

Zespół Szkół w Gnieździskach

18. Stępień Ewa

Nauczyciel SP Dobrzeszów

19. Doroszko Renata

Zespół Szkół w Łopusznie

20. Staszczyk Marzena

GOZ Łopuszno

21. Pawelczyk Barbara

GOK Łopuszno

22. Ptak Bogdan

Sołtys –wieś Czałczyn

23. Soboń Małgorzata

GOK Łopuszno

24. Kaleta Anna

Mieszkanka Łopuszna

25. Stachura Ewelina

GOPS Łopuszno

26. Serafin Barbara

GOPS Łopuszno

27. Prędota Maria

GOPS Łopuszno
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28. Krajewska Maria

Mieszkanka Lasocina

29. Przepióra Agnieszka

SP Lasocin

30. Więckowski Stanisław

Światowy

Związek

śołnierzy

Armii

Krajowej
31. Sornat Wiesława

Sołtys wsi Gnieździska –Zespół Szkół
Gnieździska
Wiejskie

32. Sikora Władysław

Stowarzyszenie

na

Rzecz

Osób

Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo w Rudzie
Zajączkowskiej

33. Kowalska ElŜbieta

SP Sarbice

34. s. Maria Łuszczyńska

Zespół Szkół Łopuszno

35. Gad Roman

SP Piotrowiec

36. Krzysztofik Małgorzata

SP Sarbice

37. Iwanek Stanisław

ZSP Nr 5 w Łopusznie ,Radny RG

38. Jarząb Zofia

UG Łopuszno

39. Komisarczyk Władysław

Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych

40. Oleksiewicz Zdzisław

Wójt Gminy Łopuszno

41. Kotwica Jolanta

Społeczne Gimnazjum Łopuszno

42. Sobieraj Marzena

Społeczne Gimnazjum Łopuszno

43. Wielgopolan Iwona

Wiejskie

Stowarzyszenie

na

Rzecz

Osób

Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo w Rudzie
Zajączkowskiej

44. Palacz Wiktor

Sołtys Wsi Czartoszowy

45. Pięta Jolanta

PUP Kielce
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Zał. Nr 2. Skład Zespołu WdroŜeniowego Strategii
Lp.

Imię i nazwisko

Reprezentowana instytucja/organizacja

1.

Anna Lesiak

Kierownik GOPS

2.

Barbara Pawelczyk

Kierownik GOK

3.

Zuzanna Woś

Kierownik GBP

4.

Ilona Picheta

pedagog
Komisji

szkolny,

członkini

Rozwiązywania

Gminnej
Problemów

Alkoholowych GKRPA
5.

Marzena Staszczyk

pielęgniarka Gminnego Ośrodka Zdrowia

6.

Ewa Stępień

nauczyciel

7.

Aneta Karlińska

sołtys wsi Jasień

8.

Jacek Palacz

Kierownik

ZGK,

prezes

Ochotniczej StraŜy PoŜarnej
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Zał. Nr 3 Cele oraz szczegółowe kierunki działań.
Lp.

Zadania realizacyjne
(projekt)

Odpowiedzialny

Realizatorzy

Źródło
finansowania

Oczekiwane
rezultaty

Wskaźniki

BudŜet państwa,
środki
pomocowe UE,
dotacje i inne.

Podniesienie lub
zmiana kwalifikacji
zawodowych.

Liczba kursów,
szkoleń dla
bezrobotnych.
Liczba uczestników.

BudŜet państwa,
środki
pomocowe UE,
dotacje i inne

Zmiana kwalifikacji
zawodowych.

Liczba uczestników
przygotowaniach
zawodowych.

BudŜet państwa,
środki własne
gminy i inne.

Aktywizowanie
bezrobotnych i
rozbudzenie
motywacji do pracy.

Liczba uczestników,
liczba
zorganizowanych
miejsc pracy

BudŜet państwa,
środki
pomocowe UE,
dotacje i inne.

Zdobycie
doświadczenia
zawodowego.

Liczba uczestników i
liczba
zorganizowanych
miejsc pracy.

CEL GŁÓWNY 1 :

Aktywizowanie bezrobotnych do podejmowania pracy
Cel operacyjny 1.1
Podnoszenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych
1.1.1.
Organizacja kursów, szkoleń dla
PUP, GOPS
bezrobotnych,

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Organizowanie przygotowania
zawodowego

Przygotowanie prac społecznie
uŜytecznych.

Organizacja staŜy zawodowych
i prac interwencyjnych.

PUP

PUP, GOPS,
jednostki
organizacyjne
gminy, organizacje
pozarządowe,
prywatne firmy.
PUP, GOPS,
jednostki
organizacyjne
gminy, organizacje
pozarządowe,
prywatne firmy.

Gmina

Gmina, PUP
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Gmina, PUP,
jednostki
organizacyjne
gminy, organizacje
pozarządowe.
Gmina, PUP,
jednostki
organizacyjne
gminy, organizacje
pozarządowe, firmy

Wartość w
roku 2007
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prywatne.
Cel operacyjny 1.2
Stworzenie lepszego przepływu informacji w poszukiwaniu pracy
1.2.1
Przekazywanie wiedzy
Gmina, GOPS
Gmina, jednostki
dotyczącej zakładania oraz
organizacyjne
rozwoju gospodarstw
gminy, organizacje
agroturystycznych i
pozarządowe i inne.
działalności gospodarczej.
1.2.2.

Tworzenie punktów
doradztwa zawodowego.

Gmina, PUP,
GOPS.

BudŜet państwa,
środki
pomocowe z
UE, PPWOW i
inne.

Zdobycie wiedzy na
dany temat,
rozbudzenie
motywacji do
podejmowania
działań.
Zdobywanie wiedzy
potrzebnej w
poszukiwaniu pracy,
rozbudzenie
motywacji.

Liczba szkoleń,
kursów, liczba
uczestników.

Liczba utworzonych
punktów doradczych.

Gmina, jednostki
organizacyjne
gminy, organizacje
pozarządowe

BudŜet państwa,
środki
pomocowe z
UE, PPWOW i
inne.

Gmina, jednostki
organizacyjne
gminy, organizacje
pozarządowe i inne.

BudŜet gminy,
środki
pomocowe z
UE, PPWOW i
inne.

Zdobycie wiedzy na
dany temat,
rozbudzenie
motywacji do
podejmowania
działań.

Liczba szkoleń,
kursów, liczba
uczestników.

BudŜet państwa,
środki własne
gminy i inne.

Aktywizowanie
bezrobotnych i
rozbudzenie
motywacji do pracy.

Liczba uczestników,
liczba
zorganizowanych
miejsc pracy

BudŜet państwa,
środki
pomocowe z UE

Zdobywanie wiedzy
potrzebnej w
poszukiwaniu pracy,

Liczba utworzonych
punktów doradczych.

Cel operacyjny
1.3 Wspieranie rozwoju agroturystyki i przedsiębiorczości
1.3.1.

Przekazywanie wiedzy
dotyczącej zakładania oraz
rozwoju gospodarstw
agroturystycznych i
działalności gospodarczej.

Gmina, GOPS

Cel operacyjny
1.4 Rozbudzanie motywacji do pracy
1.4.1.

1.4.2.

Przygotowanie prac społecznie
uŜytecznych.

Gmina

Tworzenie punktów
doradztwa zawodowego.

Gmina, PUP,
GOPS.
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Gmina, PUP,
jednostki
organizacyjne
gminy, organizacje
pozarządowe.
Gmina, jednostki
organizacyjne
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gminy, organizacje
pozarządowe
1.4.3.

WdraŜanie nowoczesnych
form pracy socjalnej.

GOPS

GOPS

i inne.

rozbudzenie
motywacji.

BudŜet państwa,
środki
pomocowe z UE
i inne.

Aktywizowanie i
motywowanie osób
bezrobotnych.

Liczba zawartych
kontraktów socjalnych.

BudŜet państwa,
środki własne
gminy, środki
pomocowe z UE
i inne.

Aktywizacja osób
bezrobotnych.

Liczba szkoleń,
kursów, liczba
zawartych kontraktów
socjalnych, liczba osób
objętych działaniem.

Cel operacyjny
1.3 Aktywizacja poprzez uczestnictwo w Ŝyciu społecznym gminy
1.3.1.

Reintegracja zawodowa i
społeczna osób długotrwale
bezrobotnych,

PUP, GOPS

Gmina, PUP,
jednostki
organizacyjne
gminy, organizacje
pozarządowe i inne.

CEL Główny 2
Podnoszenie wiedzy i świadomości radzenia sobie z problemami uzaleŜnień, zwiększenie bezpieczeństwa społecznego
Cel operacyjny
2.1. Wzmacnianie więzi społecznych i rodzinnych.
2.1.1.
Podniesienie samooceny
GOK, szkoły.
osób uzaleŜnionych i ich
rodzin.

2.1.2.

Organizacja grup
samopomocowych

GOPS, organizacje
pozarządowe
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Gmina, jednostki
organizacyjne
gminy, placówki
oświatowe i inne.

Gmina, jednostki
organizacyjne
gminy, organizacje

BudŜet państwa,
środki własne
gminy, środki
pomocowe z
UE, PPWOW
dotacje i inne.

Podniesienie
samooceny, wzrost
motywacji i
aktywności.

Liczba szkoleń,
kursów, warsztatów,
liczba uczestników.

BudŜet państwa,
środki własne
gminy, środki

Uzyskanie wsparcia i
podtrzymanie więzi w
grupach

Liczba utworzonych
grup
samopomocowych i
liczba uczestników.
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pozarządowe i
inne.
Cel operacyjny
2.2. Podnoszenie świadomości skutków uzaleŜnień.
Gmina, szkoły,
2.2.1.
Podejmowanie działań
GOZ
profilaktycznych.

2.2.2.

Podniesienie samooceny
osób uzaleŜnionych i ich
rodzin.

GOK, szkoły.

Gmina, jednostki
organizacyjne
gminy, placówki
oświatowe i inne.

Gmina, jednostki
organizacyjne
gminy, placówki
oświatowe i inne.

pomocowe z
UE, PPWOW i
inne.

samopomocowych.

BudŜet państwa,
środki własne
gminy, środki
pomocowe z
UE, PPWOW i
inne.

Wzrost świadomości
zagroŜeń związanych
z uzaleŜnieniami,
promowanie
zdrowego stylu Ŝycia.

Liczba uczestników,
ilość wydanych
materiałów
edukacyjnopromocyjnych, liczba
zorganizowanych
imprez, zajęć ,
wyjazdów itp.

BudŜet państwa,
środki własne
gminy, środki
pomocowe z
UE, PPWOW i
inne.

Podniesienie
samooceny, wzrost
motywacji i
aktywności.

Liczba szkoleń,
kursów, warsztatów,
liczba uczestników.

Zwiększenie wiedzy
pracowników pomocy
społecznej w zakresie
rozwiązywania
problemów
społecznych i
bezpieczeństwa.
Podniesienie wiedzy i
świadomości
mieszkańców gminy.

Liczba szkoleń,
liczba przeszkol
oprze pracowników.

Cel operacyjny
2.3. Podnoszenie wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów społecznych i bezpieczeństwa.
Gmina, GOPS.
BudŜet państwa,
2.3.1.
Dokształcanie pracowników
Gmina, GOPS
środki własne
pomocy społecznej.
gminy środki
pomocowe z
UE i inne.

2.3.2.

Udostępnienie materiałów
edukacyjnych i
promocyjnych.

Gmina, Szkoły,
GOZ, GBP, GOPS
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Gmina, jednostki
organizacyjne
gminy, placówki
oświatowe i inne.

Środki własne
gminy, środki
pomocowe z
UE, PPWOW i
inne.

Liczba wydanych
materiałów
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2.3.3.

Przeprowadzenie akcji
informacyjnych,
organizowanie prelekcji,
szkoleń, itp.

Gmina, Szkoły,
GOZ, GBP, GOPS

Cel operacyjny
2.4. Zwiększenie działań profilaktycznych.
2.4.1
Udostępnienie materiałów
Gmina, Szkoły,
edukacyjnych i
GOZ, GBP, GOPS
promocyjnych.

2.4.2.

Przeprowadzenie akcji
informacyjnych,
organizowanie prelekcji,
szkoleń, itp.

Gmina, Szkoły,
GOZ, GBP, GOPS

Cel operacyjny
2.5. Promowanie zdrowego stylu Ŝycia.
Gmina, szkoły,
2.5.1.
Podejmowanie działań
GOZ
profilaktycznych.
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Gmina, jednostki
organizacyjne
gminy, placówki
oświatowe i inne.

Środki własne
gminy, środki
pomocowe z
UE, PPWOW i
inne.

Podniesienie wiedzy i
świadomości
mieszkańców gminy.

Liczba wydanych
materiałów, liczba
uczestników, ilość
zorganizowanych
szkoleń, prelekcji
itp.

Gmina, jednostki
organizacyjne
gminy, placówki
oświatowe i inne.

Środki własne
gminy, środki
pomocowe z
UE, PPWOW i
inne.

Podniesienie wiedzy i
świadomości
mieszkańców gminy.

Liczba wydanych
materiałów

Gmina, jednostki
organizacyjne
gminy, placówki
oświatowe i inne.

Środki własne
gminy, środki
pomocowe z
UE, PPWOW i
inne.

Podniesienie wiedzy i
świadomości
mieszkańców gminy.

Liczba wydanych
materiałów, liczba
uczestników, ilość
zorganizowanych
szkoleń, prelekcji
itp.

BudŜet państwa,
środki własne
gminy, środki

Promowanie
zdrowego stylu Ŝycia.

Liczba uczestników
podejmowanych
działań, ilość
wydanych

Gmina, jednostki
organizacyjne
gminy, placówki
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oświatowe i inne.

2.5.2.

Udostępnienie materiałów
edukacyjnych i
promocyjnych.

Gmina, Szkoły,
GOZ, GBP, GOPS

Gmina, jednostki
organizacyjne
gminy, placówki
oświatowe i inne.

pomocowe z
UE, PPWOW i
inne.

Środki własne
gminy, środki
pomocowe z
UE, PPWOW i
inne.

Podniesienie wiedzy i
świadomości
mieszkańców gminy.

materiałów
edukacyjnopromocyjnych,
liczba
zorganizowanych
imprez, zajęć ,
wyjazdów itp.
Liczba wydanych
materiałów

CEL Główny 3
Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i starszych.
Cel operacyjny
3.1. Podnoszenie świadomości mieszkańców dotyczącej osób niepełnosprawnych i chorych.
GOPS
BudŜet państwa,
3.1.1.
Organizowanie pomocy
Gmina, GOPS,
środki własne
sąsiedzkiej, w tym w ramach
placówki
gminy, środki
wolontariatu.
oświatowe,
pomocowe z
organizacje
UE, PPWOW i
pozarządowe, rady
inne.
sołeckie.
3.1.2.

Organizowanie imprez
okolicznościowych i
integracyjnych

Gmina, GOK
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Gmina, jednostki
organizacyjne,
organizacje
pozarządowe i inne

Środki własne
gminy, środki
pomocowe z
UE, PPWOW,
dotacje i inne.

Pomoc sąsiedzka i
wolontariuszy.

Ilość
utworzonych
grup
samopomocow
ych.

Zwiększenie integracji
społecznej.

Ilość
zorganizowany
ch imprez.
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Cel operacyjny
3.2.AngaŜowanie niepełnosprawnych w Ŝycie społeczne.
3.2.1.
Organizacja warsztatów
Gmina
terapii zajęciowej.

3.2.2.

3.2.3.

Gmina, jednostki
organizacyjne,
organizacje
pozarządowe i inne

Organizacja grup
samopomocowych.

Gmina

Gmina, jednostki
organizacyjne,
organizacje
pozarządowe i inne

Likwidacja barier
architektonicznych.

Gmina

Gmina, jednostki
organizacyjne,
organizacje
pozarządowe i inne

Środki własne
gminy, środki
pomocowe z
UE, PPWOW,
dotacje i inne.
Środki własne
gminy, środki
pomocowe z
UE, PPWOW i
inne.
BudŜet państwa,
środki własne
gminy, NFZ,
PFRON i inne.

Zwiększenie integracji
i aktywności osób
niepełnosprawnych.

Liczba
uczestników
warsztatów.

Uzyskanie wsparcia i
podtrzymanie więzi w
grupach
samopomocowych.

Ilość
utworzonych
grup
samopomoco
wych.

Ułatwienie osobom
niepełnosprawnym i
starszym dostępu do
instytucji itp.

Ilość
obiektów
uŜyteczności
publicznej, w
których
zlikwidowane
zostały
bariery
architektonicz
ne.

Cel operacyjny.
3.3. Zwiększenie współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych.
Środki własne
Zwiększenie
3.3.1.
Współpraca partnerska na
Gmina, GOPS
Gmina, jednostki
gminy, środki
współpracy pomiędzy
rzecz osób
organizacyjne,
pomocowe z
instytucjami i
niepełnosprawnych i
placówki
UE, dotacje i
organizacjami.
starszych.
oświatowe,
inne.
organizacje
pozarządowe i inne.
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Liczba
zawartych
umów
partnerskich.
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Cel operacyjny
3.4. Zwiększenie oferty rekreacyjnej.
3.4.1.
Organizacja imprez.
okolicznościowych i
integracyjnych.

Gmina, GOK,

Gmina, jednostki
organizacyjne,
organizacje
pozarządowe i inne.

Środki własne
gminy środki
pomocowe z
UE, PPWOW i
inne.

Wzrost integracji i
aktywności osób
niepełnosprawnych i
starszych.

Cel operacyjny
3.5. Zwiększenie działań profilaktycznych oraz zapewnienie opieki medycznej, usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych.
Środki własne
Łatwiejszy dostęp do
3.5.1.
Zapewnienie osobom
Gmina, GOZ
Gmina, GOZ,
gminy, środki
usług medycznych i
starszym dostępu do badań
jednostki
pomocowe z
rehabilitacyjnych.
profilaktycznych i patronaŜy
organizacyjne,
UE, PPWOW i
w tym łatwiejszy dostęp do
organizacje
inne.
pozarządowe i inne
usług medycznych i
rehabilitacyjnych.
Środki własne
Uzyskanie wsparcia i
3.5.2.
Organizacja grup
Gmina
Gmina, jednostki
gminy, środki
podtrzymanie więzi w
samopomocowych.
organizacyjne,
pomocowe z
grupach
organizacje
UE, PPWOW i
samopomocowych.
pozarządowe i inne
inne.

Liczba
zorganizowany
ch imprez i
liczba
uczestników.

Liczba
przeprowadzon
ych badań
profilaktyczny
ch i patronaŜy.

Ilość
utworzonych
grup
samopomocow
ych.

Cel Główny 4
Podnoszenie wiedzy i świadomości radzenia sobie z problemami uzaleŜnień, zwiększenie bezpieczeństwa społecznego.
Cel operacyjny
4.1. Wzmocnienie animatorów i liderów społecznych.
4.1.1.
Aktywizowanie i
Gmina, GOPS
przeszkalanie animatorów i
liderów społecznych
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Gmina, jednostki
organizacyjne,
organizacje
pozarządowe i inne

Środki własne
gminy, środki
pomocowe z
UE, PPWOW i

Zaktywizowanie
animatorów i liderów
społecznych.

Liczba
szkoleń, liczba
uczestników.
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inne.

Cel operacyjny
4.2. Lepsze zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i młodzieŜy.
4.2.1.
Atrakcyjna oferta zajęć
Gmina, Szkoły
Gmina, jednostki
pozalekcyjnych
organizacyjne,
organizacje
pozarządowe i inne
4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

Poszerzenie oferty
edukacyjnej dla dzieci w
wieku przedszkolnym.

Gmina, Szkoły

Gmina, jednostki
organizacyjne,
organizacje
pozarządowe i inne

Organizowanie zajęć
rozwijających
zainteresowania róŜnych
grup wiekowych.

Gmina, GOK

Gmina, jednostki
organizacyjne,
organizacje
pozarządowe i inne

Ułatwienie dostępu do
instytucji kultury poprzez
organizację wyjazdów do
teatru, filharmonii, kina itp.

Gmina, GOK

Gmina, jednostki
organizacyjne,
organizacje
pozarządowe i inne

Organizacja wycieczek
edukacyjno-poznawczych dla
dzieci i młodzieŜy.

Gmina, Szkoły

Gmina, jednostki
organizacyjne,
organizacje
pozarządowe i inne

Organizacja zajęć
świetlicowych.

Gmina, szkoły,
GOK

Gmina, jednostki
organizacyjne,
organizacje
pozarządowe i inne
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Zagospodarowanie
czasu wolnego
mieszkańców gminy.

Liczba
zorganizowany
ch zajęć, liczba
uczestników.

Rozwijanie
umiejętność i
zainteresowań.

Liczba ofert.

Rozwijanie
umiejętność i
zainteresowań.

Liczba
zorganizowany
ch zajęć, liczba
uczestników.

Środki własne
gminy, środki
pomocowe z
UE, PPWOW i
inne.
Środki własne
gminy, środki
pomocowe z
UE, PPWOW i
inne.

Rozwijanie
umiejętność i
zainteresowań.

Liczba
zorganizowany
ch wyjazdów,
liczba
uczestników.

Wzrost integracji i
umiejętności.

Liczba
zorganizowany
ch wycieczek,
liczba
uczestników.

Środki własne
gminy, środki
pomocowe z UE,
PPWOW i inne.

Zagospodarowanie
czasu wolnego.

Liczba
uczestników
zajęć
świetlicowych.

Środki własne
gminy, środki
pomocowe z
UE, PPWOW i
inne.
Środki własne
gminy, środki
pomocowe z
UE, PPWOW i
inne.
Środki własne
gminy, środki
pomocowe z
UE, PPWOW i
inne.
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Cel operacyjny
4.3. Zwiększenie motywacji do działań i wiary we własne siły.
4.3.1.
Gmina, GOPS
Gmina, jednostki
Zwiększenie wiedzy o
sposobach zdobywania
organizacyjne,
środków finansowych na
organizacje
aktywność społeczną i
pozarządowe i inne
fizyczna
4.3.2
Organizacja przedsięwzięć
Gmina, GOK
Gmina, jednostki
integrujących społeczność
organizacyjne,
lokalną.
organizacje
pozarządowe i inne
Cel operacyjny
4.4. Zwiększenie działań integrujących społeczność.
4.4.1.
Rozwój zaplecza dla rozwoju Gmina, GOSW,
sportu, rekreacji i działań
GOK
społecznych.

4.4.2.

4.4.3.

Gmina, jednostki
organizacyjne,
organizacje
pozarządowe i inne

Organizacja zajęć
sportowych i rekreacyjnych

Gmina, Szkoły,
GOSW, GOK

Gmina, jednostki
organizacyjne,
organizacje
pozarządowe i inne

Pedagogizacja rodziców w
zakresie zdrowego stylu
Ŝycia oraz promocja
zdrowego stylu Ŝycia.

Gmina, szkoły,
GOK, GOZ

Gmina, jednostki
organizacyjne,
organizacje
pozarządowe i inne
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Środki własne
gminy, środki
pomocowe z
UE, PPWOW i
inne.

Nabycie wiedzy w
zakresie pozyskiwania
środków finansowych
na realizację działań
integracji społecznej.

Liczba
szkoleń,
kursów, liczba
uczestników.

Środki własne
gminy, środki
pomocowe z
UE, PPWOW i
inne.

Wzrost integracji i
aktywności
społecznej.

Liczba
przedsięwzięć.

Środki własne
gminy, środki
pomocowe z
UE, PPWOW i
inne.

Zwiększenie i
modernizacja
obiektów uŜyteczności
publicznej.

Środki własne
gminy, środki
pomocowe z
UE, PPWOW i
inne.
Środki własne
gminy, środki
pomocowe z
UE, PPWOW i
inne.

Zwiększenie
aktywności fizycznej i
społecznej
mieszkańców.

Ilość
wybudowanyc
h lub
zmodernizowa
nych obiektów
do rekreacji,
sportu i
wypoczynku.
Liczba
zorganizowany
ch zajęć i
liczna
uczestników.

Wzrost świadomości
na temat zdrowego
stylu Ŝycia.

Liczba
przedsięwzięć
mających na
celu rozwój
zainteresowań
oraz promocję
zdrowego stylu
Ŝycia.
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Propozycje projektów

PROJEKT nr 1: ORGANIZOWANIE WYCIECZEK
DLA DZIECI I MŁODZIEśY
Działania 3.4 Zwiększenie aktywności społecznej i fizycznej
mieszkańców, poprawa integracji społecznej
Diagnoza
• Brak atrakcyjnej oferty spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzieŜ.
• Złe zagospodarowanie czasu wolnego, które prowadzi do zachowań
patologicznych (alkoholizm, nikotynizm, narkomania).
•

Dzieci słabo znają region, w którym mieszkają i kraj.

•

Podobną problematyką zajmują się instytucje oświatowe, kościelne i
kulturalne, jednak ta oferta jest zbyt uboga, potrzeby są znacznie większe.

• Problem dotyczy dzieci i młodzieŜy wiejskiej z rodzin o niskich
dochodach i pozbawionych opieki rodzicielskiej.
• Realizacji projektu dokonają nauczyciele Zespołu Szkół im. Jana Pawła
II (organizatorzy obozów zielonych szkół posiadający kwalifikacje
kierowników wycieczek szkolnych).

Cel projektu:
• Podniesienie wiedzy dzieci i młodzieŜy o regionie i kraju.
• Zwiększenie ilości dzieci aktywnie spędzających czas wolny.
• Integracja dzieci z róŜnych środowisk

Beneficjenci:
Uczniowie Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Łopusznie ( około 50 osób)

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
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L.
P.
1.
2.

Czas
Zadanie

I

II

Przygotowanie i reklama oferty
(plakaty, ulotki dla rodziców)
Rekrutacja beneficjentów.
Powołanie Szkolnego Koła
Turystyczno – Krajobrazowego.

3.

- Zebranie organizacyjne, wybór
zarządu,
- stworzenie planu działań

4.

Organizacja wycieczek.
Organizacja spotkań z

5.

regionalistami, przewodnikami
turystycznymi.
Nawiązanie współpracy ze

6.

świętokrzyskim oddziałem
PTTK (organizowanie
wspólnych imprez)

7.
8.

Zakup folderów map,
przewodników, kompasów.
Prowadzenie gazetki koła.
Przygotowanie projektu folderu

9.

zachwalającego walory naszej
gminy.

10.

11.

Ewaluacja projektu (ankiety dla
uczniów i rodziców)
Sprawozdanie merytoryczno –
finansowe.

PROJEKT nr 2 :Piknik rodzinny
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III

IV

V

VI

VII VIII IX

X
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Działanie 3.3 Organizacja imprez integracyjnych.
Diagnoza:
 Istnieje popyt na tego typu imprezy,
 Słaba integracja społeczności lokalnej,
 Wzmacnianie więzi rodzinnych i społecznych,
 Pogłębianie bierności społeczeństwa,
 Mała aktywność społeczna mieszkańców,
 Wymiana między pokoleniami doświadczeniami,
 Gminny Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy jako
jedyne instytucje organizujące tego typu imprezy.
Cele:
 ZbliŜenie ludzi do siebie i próba ich zaktywizowania,
 Poprawienie stosunków międzyludzkich w społeczności lokalnej,
 Wzmacnianie więzi rodzinnych, dzielenie się doświadczeniami.
 Poprawienie samopoczucia ludzi,
 Mobilizacja do podjęcia określonych zadań, działań,
 Projekt jest skierowany do całej społeczności gminnej,
 W pikniku rodzinnym uczestniczyć mogą osoby w kaŜdym wieku,
 Czas realizacji 7 m-c.
Beneficjenci:
Cała społeczność lokalna gminy (osoby w kaŜdym wieku).
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Harmonogram działań
Działania

Czas(tyg.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Wybór miejsca i daty
spotkania
organizacyjnego

Zawiadomienie
aktywnie działających
mieszkańców gminy i
ewentualnych
sponsorów o spotkaniu
dotyczącym
organizacji
pikniku(wydrukowanie
ulotek inf. o spotkaniu
i rozwieszenie ich)
Spotkanie
organizacyjne i podział
obowiązków pomiędzy
chętnych do pomocy w
organizacji pikniku.
Wybór miejsca i daty
pikniku.
Wystąpienie do
odpowiednich organów
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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o pozwolenia
niezbędne do
organizacji pikniku.
Opracowanie
harmonogramu trwania
pikniku (co oferujemy,
jakie atrakcje).
Wybranie firmy
cateringowej, która
zajmie się
serwowaniem
darmowych dań dla
uczestników pikniku.
Wybór zespołu, który
będzie umilał swym
graniem czas
uczestnikom.
ZaangaŜowanie
odpowiednich osób do
prowadzenia
atrakcji

innych

oferowanych

na pikniku.
Wydrukowanie

i

rozwieszenie plakatów
informujących

o

pikniku.
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PROJEKT nr 3: Centrum Terapii Aktywizującej-Warsztaty Zajęciowe
Na terenie Gminy Łopuszno zamieszkuje około 30 osób niepełnosprawnych,
skupionych w Wiejskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i
Ruchowo. Istnieje problem braku placówki, gdzie osoby te mogłyby
zorganizowanych formach aktywizacji

uczestniczyć w

i rehabilitacji społecznej koniecznej do lepszego

funkcjonowania ich samych oraz ich rodzin. Utworzenie Centrum Terapii Aktywizującej
umoŜliwiłoby przeciwdziałanie izolacji osób niepełnosprawnych, zapewniłoby cykliczne
zajęcia dla osób niepełnosprawnych, pomoc i odciąŜenie dla rodziców tych

dzieci i

młodzieŜy, zajęcia byłyby prowadzone przez wykwalifikowany personel(zespół specjalistów).

Cele:
1.Zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, które ukończyły
16 lat zamieszkujących na terenie gminy oraz skupionych w Stowarzyszeniu.
2.Integracja osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.
3.Utrzymywanie sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych.
Beneficjentami projektu są osoby niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo z terenu Gminy
Łopuszno, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz mają ukończone 16
lat Ŝycia.

Harmonogram działań
Zadania/czas

I

II

III

IV

1. Spotkania
organizacyjne
rodziców osób
niepełnosprawnych,
zespołu
prowadzącego
warsztaty, władz
lokalnych
2. Utworzenie grup
terapeutycznych i
przydzielenie
opiekunów
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V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII
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3.Przygotowanie
pracowni do zajęć
4. Zakupywanie
sprzętu
specjalistycznego
5.Postawienie dla
kaŜdego
podopiecznego
diagnozy społecznej
6. Zapewnienie
transportu osób na
zajęcia warsztatowe
7. Szkolenia dla
zespołu
terapeutycznego
8. Organizowanie
imprez
okolicznościowych
9. Przygotowanie
zaplecza
kuchennego i
socjalnego
10. Superwizja dla
zespołu
prowadzącego
warsztaty
11. Opracowanie
planu postępowania
z daną osoba lub
grupą osób o
podobnych
problemach lub
zainteresowaniach
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12. Realizacja
planów
indywidualnych i
grupowych,
dokonywanie korekt
13.Ocena przebiegu
procesu aktywizacji
i rehabilitacji
14.Prowadzenie
dokumentacji
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Spis rysunków
Nr 1 - Powierzchnia Gminy Łopuszno na tle powiatu kieleckiego w procentach
Nr 2 - Podział na ekonomiczne grupy wiekowe mieszkańców Gminy Łopuszno

Spis tabel
Tab. 1- Mieszkańcy gminy Łopuszno według płci
Tab.2- Mieszkańcy gminy Łopuszno – podział na ekonomiczne grupy wiekowe
Tab.3 - Świadczenia udzielone z zakresu pomocy społecznej – zadania zlecone gminie
Tab.4 - Udzielone świadczenia z zakresu pomocy społecznej – zadania własne gminy
Tab.5 - Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną (świadczenia przyznane
w ramach zadań zleconych i własnych bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło
finansowania w latach 2005-2007).
Tab.6 - Powody przyznania pomocy społecznej przez GOPS w Łopusznie w latach 2005-2007
Tab.7- Bezrobocie w gminie Łopuszno w latach 2005 – 2007
Tab.8 - Rynek pracy w gminie Łopuszno w latach 2005 – 2007
Tab.9 - Szacunkowa liczba uzaleŜnionych i współ uzaleŜnionych na terenie gminy Łopuszno
Tab.10 - Działania interwencyjne Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w latach 2005-2007
Tab.11 - Kategorie przestępczości występujące na terenie Gminy Łopuszn w latach 2005-2007.
Tab.12 - Działania prewencyjne na terenie gminy Łopuszno w latach 2006-2007
Tab.13 - Liczba szkół i uczniów gminy Łopuszno w latach 2005-2007 (szkoły podstawowe
i gimnazja)

Tab.14 - Liczba dzieci pochodzących z gminy Łopuszno umieszczonych w placówkach
opiekuńczo –wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych w latach 2005-2007
Tab.15 - Działania Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie w latach 2005-2007
Tab.16 - Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie w latach 2005-2007
Tab.17 - Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie gminy
Łopuszno w latach 2005-2007
Tab.18- Zatrudnienie w GOZ w Łopusznie stan na dzień 30 września 2008r
Tab.19 - Opieka lekarska w latach 2005r.-2008r
Tab.20 - Opieka pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych w latach 2005r.-2008r
Tab.21 - Świadczenia pielęgniarek szkolnych
Tab.22 - Opieka profilaktyczna nad dziećmi do 3 r. Ŝ. Porady udzielone dzieciom zdrowym
Tab.23 - Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieŜy w wieku 0-18 lat będących pod opieką
podstawowej opieki zdrowotnej. Najczęściej występujące schorzenia
Tab.24 - Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej. Najczęstsze schorzenia

Tab.25 - Profilaktyczne badania lekarskie dzieci młodzieŜy
Tab.26 - Zasoby instytucjonalne i pozainstytucjonalne gminy Łopuszno
Tab.27 - Potrzeby dzieci i młodzieŜy, rodzin , osób starszych oraz poziom zaspokojenia tych potrzeb

Tab.28 - Identyfikacja problemów społecznych w gminie
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