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I. Wstęp

Zadania publiczne, będące w gestii samorządów, coraz częściej zostają
podporządkowane długofalowej polityce rozwoju lokalnego i z góry ustalonym
celom. Rozwój lokalny rozumiany jest w samorządzie jako rozwój społeczno –
gospodarczy, maksymalizujący ogólne efekty społeczne, w którym uczestniczą
osoby

indywidualne,

organizacje

i

instytucje.

Aby

był

on

spójny

i satysfakcjonujący dla społeczności lokalnej oraz kompleksowy i efektywny,
wymaga

od

władz

samorządowych

wyznaczenia

konkretnych

zadań

oraz późniejszej koordynacji i oceny przebiegu ich realizacji. Dokumentem
zarazem narzędziem służącym do wprowadzenia w życie długofalowego planu
rozwoju jest strategia. Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest
dokumentem, który w sposób bardziej szczegółowy odwołuje się do określonej
sfery zadań publicznych. Jest ona opracowaniem przedmiotowym, określającym
główne kierunki działań polityki społecznej, mających na celu podniesienie
jakości

życia

członków

wspólnoty

samorządowej,

począwszy

od zdiagnozowanych problemów, do stanu oczekiwanego przez mieszkańców.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Różan została
opracowana w celu podejmowania właściwych decyzji w sferze spraw
społecznych przez władze gminy. Wskazuje ona kierunki działań, mające istotne
znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa społecznego mieszkańców gminy
Różan, a w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednak
ze względu na zmieniające się uwarunkowania zarówno wewnątrz gminy,
jak i w jej otoczeniu, konieczne jest wprowadzenie zmian ukierunkowujących
działania w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów społecznych.
Celem nowelizacji Strategii jest określenie aktualnych kierunków społecznych
przemian gminy. Świadome i kompetentne sterowanie zachodzącymi w gminie
procesami, ma służyć realizacji długofalowych celów strategicznych, zgodnych
z przyjętą wizją społecznego rozwoju. Przyczyni się to do koordynacji działań
podejmowanych z inicjatywy różnych grup i podmiotów.
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Znowelizowana Strategia jest odpowiedzią na zagrożenia i słabości, które
zdiagnozowano w sferze społecznej. Dzięki temu mieszkańcy gminy – odbiorcy
i adresaci działań określonych w dokumencie strategicznym –mają możliwość
zwiększenia swojego poczucia bezpieczeństwa socjalnego, poprawy warunków
życia zarówno w sferze społecznej jak i ekonomicznej. Gwarantem tego jest
realizacja zapisanych w dokumencie programów i projektów pozwalających
osiągnąć wyznaczone cele strategiczne, a tym samym zrealizować misję Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Różan.
Niniejszy

dokument

uwzględnia

to

podejście

–

powstał

przy

merytorycznym wsparciu w ramach innowacyjnego projektu „Kalkulator
Kosztów

Zaniechania,

wprowadzenie

innowacyjnych

rozwiązań

na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów
braku podejmowania działań aktywizująco – wspierających”, realizowanego
w

ramach

Priorytetu

VII

„Promocja

integracji

społecznej”,

Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Zakłada się, że narzędzia wytworzone
w ramach tego projektu umożliwią zmianę i zobrazują ekonomiczne skutki
różnych sposobów prowadzenia lokalnej polityki społecznej (interwencyjnej,
aktywnej) w określonej perspektywie czasowej, poprzez analizę kosztów
zaniechania i potrzebę rozwoju inwestycji społecznych.
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II. Procedura tworzenia
II.1 Uwarunkowania prawno – systemowe

Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
wynika z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku
(tekst pierwotny: Dz. U. 2004 Nr 64, poz. 593; tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 182).
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie
i

realizacja

gminnej

strategii

rozwiązywania

problemów

społecznych,

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych, których celem jest
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Niniejsza aktualizacja
strategii opracowana została na podstawie Zarządzenia Nr 30/2014 Burmistrza
Gminy Różan w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 – 2020. Zespół składał się
z przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwiązywanie
problemów społecznych.
Określenie priorytetowych kierunków i działań realizowanych w ramach
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Różan na lata
2015

–

2020

jest

kompatybilne

z

głównymi

założeniami

dokumentów

obowiązujących na terenie Unii Europejskiej i Polski, które wpływają na politykę
społeczną i decydują o kształcie przedsięwzięć realizowanych w jej poszczególnych
obszarach. Zaliczyć do nich możemy:
poziom europejski:
 Strategia Lizbońska;
 Europejska Strategia Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu;
 Europejska Strategia Zatrudnienia.
poziom krajowy:
 Strategia Polityki Społecznej;
 Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego;
 Narodowa Strategia Spójności;
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 Strategia Rozwoju Kraju;
 Krajowa Strategia Zatrudnienia;
 Strategia Państwa Dla Młodzieży;
 Narodowy Planu Działań na Rzecz Dzieci „Polska dla Dzieci”;
 Strategia Rozwoju Edukacji;
 Strategia Rozwoju Ochrony Zdrowia;
 Narodowy Program Zdrowia;
 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomani;
 Krajowy Program Wychodzenia z Bezdomności i Rozwoju Budownictwa
Socjalnego na lata 2009 – 2015";
 Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Ustawy:


Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 roku,
poz. 182);



Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);



Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);



Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2011 Nr 43, poz. 225 z późn. zm.);



Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz.U. z 2013, poz. 135 z późn. zm.);



Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.);



Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 674);
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Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135
z późn. zm.);



Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 70, poz. 473
z późn. zm.);



Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
Nr 180, poz.1493 z późn. zm.);



Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005
Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.);



Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów (tekst jednolity Dz. U. 2009 Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Różan na lata

2015 – 2020 wpisuje się i odnosi do kanonu dokumentów polityki społecznej
w wymiarze europejskim, krajowym i wojewódzkim. W zakresie rozwiązywania
problemów społecznych szczególną wagę przypisuje się lokalnym programom,
przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Różanie. Zaliczamy do nich:
1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2015 – przyjęty Uchwałą Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 26 stycznia 2015 r.
2. Program

współpracy

Gminy

Różan

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego

i

o

wolontariacie,

na

2015

rok

–

przyjęty

Uchwałą

nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 19 grudnia 2014 r.
3. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 – 2018 – przyjęty
Uchwałą Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 stycznia 2015 r.
4. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Różan na lata 2011 – 2020 – przyjęty Uchwałą
Nr V/44/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 kwietnia 2011 r.
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5. Program Profilaktyki oraz Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Różan
na lata 2011 – 2020 – przyjęty Uchwałą Nr V/43/2011 Rady Miejskiej
w Różanie z dnia 29 kwietnia 2011 r.
II.2 Metodyka prac nad Strategią

Niniejsza Strategia powstała w myśl zasady partycypacji społecznej,
przy szerokim zaangażowaniu środowisk lokalnych, które uczestniczyły w pracach
nad

dokumentem,

od

diagnozy przez

tworzenie założeń planistycznych,

po opracowanie systemu monitoringu i ewaluacji zapisanych celów. Proces
ten przebiegał w sześciu głównych etapach:
Etap I – Powołanie Zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych. W skład Zespołu weszli przedstawiciele następujących instytucji:
1. Jan Szufleński – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Różanie
2. Joanna Kamińska – pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej
3. Katarzyna Ogonowska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
4. Olkowska Wiesława – inspektor ds. działalności gospodarczej, oświaty
i archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy w Różanie
Etap II – Opracowanie diagnozy problemów społecznych, występujących
w gminie.
Etap III – Opracowanie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Etap IV – Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych.
Etap V – Sporządzenie raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych
oraz

opracowanie

Strategii

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych

uwzględniającej rezultaty przeprowadzonych konsultacji.
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Etap VI – Zatwierdzenie raportu z konsultacji oraz przygotowanie ostatecznej
wersji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Przy

aktualizacji

Strategii

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych

wykorzystano Metodę Aktywnego Planowania Strategicznego oraz analizę SWOT.
Punktem wyjścia była analiza sytuacji polegająca na identyfikacji słabych i mocnych
stron, istniejących metod rozwiązywania problemów społecznych oraz identyfikacji
problemów grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadząca
do określenia szans i zagrożeń w otoczeniu. Jednocześnie przyjęto założenie, że
Strategia powinna być wyrazem woli mieszkańców, a jej formułowanie i wdrażanie
jest procesem społecznym. Istotnym elementem było więc przygotowanie Strategii
w sposób partycypacyjny, a więc z udziałem lokalnej społeczności.
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III. Społeczno – gospodarcze uwarunkowania strategii
III.1 Charakterystyka gminy

W granicach Gminy Różan znajduje się miasto i 18 sołectw. Gęstość
zaludnienia wynosząca 56 osób / km2 jest wyższa od średniej gęstości na terenie
powiatu makowskiego i terenach wiejskich województwa mazowieckiego. Obecnie
Gminę zamieszkuje 4 506 osób, w tym 2 730 osób to mieszkańcy miasta a 1 776
osób to mieszkańcy wsi. Miejscowości gminy są zróżnicowane pod względem
powierzchni i liczby mieszkańców, ok. 67% jednostek osadniczych, to miejscowości
małe, o zaludnieniu do 100 mieszkańców na km2.
Do największych wsi pod względem liczby mieszkańców należą: Dzbądz,
Załuzie i Dyszobaba. Wiele wsi posiada rozproszoną zabudowę, co w istotny sposób
determinuje wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej i społecznej.
Gmina Różan położona jest w obrębie Wyniesienia Mazursko – Suwalskiego
wchodzącego w skład Platformy Wschodnioeuropejskiej. Utwory czwartorzędowe
w północnej części gminy zbudowane są z iłów i piasków z węglem brunatnym,
a na południu – z piasków z mułkami. Miąższość warstwy czwartorzędowej wzrasta
na terenie gminy w miarę przesuwania się w kierunku północnym i wynosi:
na południowym – wschodzie – 130 m, w okolicach Różana 160 m, a na północy
przekracza 200 m. Na obszarze gminy nie występuje otwór wiertniczy
przekraczający miąższość czwartorzędu. Na obszarze gminy wyróżnia się dwa typy
gleb. Gleby wytworzone z piasków i glin lekkich stanowią mady rzeczne. Występują
one w południowo – wschodniej części gminy. Charakteryzują się dużą
przepuszczalnością

i

przewiewnością

oraz

dobrymi

warunkami

wodno – powietrznymi. Drugi typ gleb, wytworzony z piasków gliniastych, glin
piaszczystych, iłów z niewielkimi fragmentami gleb bielicowych wytworzonych
z piasków, stanowią gleby płowe. Występują one w północno – zachodniej części
gminy.
Gmina Różan jest położona w północno – wschodniej części województwa
mazowieckiego na przecięciu dróg krajowych nr 60 i 61, w odległości 100 km
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od Warszawy, 19

km od

Makowa

Mazowieckiego

– siedziby powiatu

i 27 km od Ostrołęki. Przebieg dróg krajowych przez teren gminy implikuje szereg
warunków. Po pierwsze stanowi łatwe połączenia komunikacyjne we wszystkich
kierunkach kraju: do Warszawy, do drogi ekspresowej nr 8 i dalej na wschód,
poprzez Maków i Ciechanów na północ kraju. Istnienie dróg krajowych na terenie
gminy ogranicza jednak sposoby zagospodarowania przestrzennego terenów
usytuowanych wzdłuż tych dróg, głównie poprzez ograniczenie zjazdów. Samo
skrzyżowanie

dróg

krajowych

w

Różanie

jest

czynnikiem

uciążliwego

oddziaływania na warunki życia ludzi w mieście, szczególnie zamieszkujących
w jego pobliżu.
Teren gminy przecina z północnego wschodu na południowy – zachód rzeka
Narew. Dolina Narwi z nielicznymi dopływami i kompleksami leśnymi stanowi
o wartościach przyrodniczo – krajobrazowych terenu. Ze względu na wysokie
wartości przyrodnicze, obszar gminy w całości wchodzi w granice obszaru
funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski" i częściowo (dolina Narwi) w krajowy
i międzynarodowy system obszarów chronionych – ECONET-PL.
Gmina Różan ma powierzchnię całkowitą 8410 ha, w tym miasto – 641 ha.
Największą część obszaru gminy zajmują użytki rolne (62%), wykorzystywane
w przeważającej mierze jako grunty orne (50,4% obszaru). W mieście Różan
również przeważają użytki rolne (56%), jednak znaczną część stanowią tereny już
zainwestowane (23,9%). Znaczny udział w strukturze użytkowania gruntów mają
lasy i grunty leśne, stanowiące 29,9% obszaru gminy i 10,4% obszaru miasta
(średnia krajowa – 29,2%, województwa – 22%). Największe kompleksy leśne
rozciągają się nad lewym brzegiem Narwi oraz znajdują się w zachodniej części
Gminy. Grunty leśne Gminy Różan w 60% ogólnej powierzchni lasów stanowią
własność prywatną. Tak znaczny odsetek rozproszonych prywatnych lasów pociąga
za sobą wiele zagrożeń, przykładowo: niedostateczne zabezpieczenie przed
pożarami, szkodnikami a także przedwczesny wyrąb drzewostanu, zatem sposób
prowadzenia gospodarki leśnej jest mało efektywny, niezmierzający do zwiększenia
biologicznej odporności drzewostanów. Lepiej wygląda gospodarka w lasach
państwowych. Znaczną powierzchnię Gminy pokrywają wody odpowiednio
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w gminie 8 % oraz w mieście 2, 4 %, co jest uwarunkowane głównie przepływającą
tu rzeką Narew.
Użytkowanie gruntów w Gminie Różan:

Lesistość gminy jest nieco wyższa niż średnia wojewódzka i krajowa (29,2%).
Lasy stanowią 29,5% powierzchni gminy. Największe kompleksy leśne rozciągają
się na lewym brzegu Narwi oraz znajdują się w zachodniej części gminy. Przeważają
lasy sosnowe na podłożu piaszczystym z ubogim podszytem.
Na terenie gminy Różan, wg danych rejestrowych prowadzonych przez służby
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ochronie prawnej podlegają następujące
obiekty wpisane do rejestru zabytków w miejscowości Różan:
 Kościół parafialny pw. św. Anny, murowany, z XVI /XVII wieku – wpisany
w rejestr zabytków pod numerem A-386,
 Kaplica grobowa na cmentarzu grzebalnym murowana z około 1880 roku
(rodziny Kossakowskich) – wpisana w rejestr zabytków pod numerem A-480,
 Cmentarz parafialny – wpisany w rejestr zabytków pod numerem A-533,
 Zespół fortów obronnych carskich z okresu 1912 roku – wpisane w rejestr
zabytków pod numerem A-452,
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 Nagrobek z 1896 r. (rodziny Gromadzkich – anioł) – nr rej. B 4/81/68,
dec. z dnia 12.12.1981 r.
W układach przestrzennych Gminy dominuje rolnicze zainwestowanie
terenów. Podstawową uprawę stanowią zboża, które zajmują około 80%
powierzchni przeznaczonej pod zasiewy. Są to głównie żyto, owies, a na lepszych
glebach mieszanki zbożowe, ostatnio również kukurydza. Ziemniaki uprawiane są
na około 8% powierzchni. Warzywa gruntowe uprawiane są w 36,6%
prowadzonych gospodarstw rolnych. Większe skupiska warzyw występują
w mieście Różan oraz we wsiach; Chrzczonki, Miłony i Załuzie. W produkcji
zwierzęcej gospodarstwa prowadzą działalność mieszaną, zarówno tucz trzody
chlewnej jak i chów bydła mlecznego, bez wyraźnie wykształconego kierunku
specjalizacji. Właścicielami gruntów uprawnych są wyłącznie rolnicy prowadzący
656 indywidualnych gospodarstw rolnych. Średnia powierzchnia gospodarstwa
w gminie – 12,57 ha, w mieście – 6,84 ha. Powierzchnia terenów użytkowanych
rolniczo zajmuje 5098 ha. Obszar Gminy charakteryzuje się zróżnicowaniem gleb
i stosunkowo dużym udziałem gleb średniej jakości (klasy IV) zwłaszcza
w środkowej części gminy i w kierunku północno – zachodnim od Różana wieś:
Załuzie, Chrzczonki. Na pozostałym obszarze przeważają gleby słabe (V i VI klasa).
Można uprawiać na nich żyto i łubin, lecz ich uprawa jest bliska granicy
opłacalności. Najsłabsze gleby występują we wschodniej i południowo – wschodniej
części gminy w miejscowości Paulinowo, Kaszewiec, Dąbrówka, Chełsty.
Na terenie Gminy funkcjonują:
 Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Różanie,
 Gminna Biblioteka Publiczna w Różanie,
 Hala Sportowa w Różanie,
 Świetlica opiekuńczo – wychowawcza zorganizowana przy OPS w Różanie,
 Świetlice w: Mroczkach – Rębiszewo, Dzbądzu, Chełstach, Załężu Wielkim, Załężu
Gartkach.
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Gmina jest członkiem Związku Gmin Ziemi Makowskiej z s. w Makowie Maz.
i Stowarzyszenia Gmin „Ekorozwój Dorzecza Narwi" z s. w Łomży. Przynależność
do tych związków stwarza możliwość nawiązywania partnerskiej współpracy władz
samorządowych wchodzących w skład, aby zwiększyć szanse na uzyskanie środków
pomocowych z UE. Większą szansę na pomoc unijną będą mieć bowiem projekty,
obejmujące

swym

zasięgiem

przestrzennym

oraz

efektami

społecznymi,

gospodarczymi i ekologicznymi jak największą liczbę ludności. Ciekawe położenie
geograficzne, urozmaicony krajobraz oraz specyficzny klimat przyczyniły się
do rozwoju budownictwa letniskowego, głównie indywidualnego w następujących
wioskach: Dąbrówka, Chełsty, Dyszobaba, Dzbądz, Kaszewiec. Obecnie jest około
650 działek rekreacyjnych, w tym 350 domków i liczba ta ciągle rośnie. Niektóre
domki przybierają rozmiary całorocznych willi. Z dniem 1 stycznia 1999 r. Gmina
Różan weszła w skład powiatu makowskiego, w którym sieć osadniczą stanowią
miasta Maków Mazowiecki i Różan.
Wnioski wraz z opisem dynamiki:
Przez teren Gminy Różan przebiega zmodernizowana droga krajowa nr 61,
pozwalająca na szybką komunikację z Warszawą oddaloną o 100 km od Różana.
W gminie zauważalna jest niewielka nad reprezentacja kobiet w stosunku
do mężczyzn, co

jest

przejawem

ogólnej

prawidłowości demograficznej,

tj. zwiększonej liczby samotnych starszych kobiet. Rozwój Gminy powinien
odbywać się w sposób ciągły i zaplanowany. Ważny kontekst dla zakresu Strategii
wyznaczają

narodowe

strategie

sektorowe

oraz

wojewódzkie

dokumenty

planistyczne, takie jak plan zagospodarowania przestrzennego, czy programy
ochrony środowiska.
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III.2 Podmioty gospodarcze

Zarejestrowane podmioty gospodarcze stanowią głównie sektor prywatny,
dominują tu zakłady osób fizycznych. To one mają decydujący wpływ na rozwój
gospodarczy

gminy.

Otoczenie

biznesu

obejmuje

instytucje

finansowe,

ubezpieczeniowe, organizacje działające w zakresie nawiązywania kontaktów
gospodarczych oraz wspierające rozwój gospodarczy. Na rozwój przedsiębiorczości
w gminie Różan, podobnie jak w wielu gminach w kraju istotne znaczenie
ma powstawanie i rozwój nowych inwestycji gospodarczych oraz aktywizowanie
ekonomiczne mieszkańców. Położenie geograficzne, walory przyrodnicze, dobre
połączenia komunikacyjne mogą sprzyjać inwestowaniu i rozwojowi drobnej
przedsiębiorczości. Na rozwój przedsiębiorczości w gminie Różan, podobnie jak
w wielu gminach w kraju istotne znaczenie ma powstawanie i rozwój nowych
inwestycji

gospodarczych

oraz

aktywizowanie

ekonomiczne

mieszkańców.

Położenie geograficzne, walory przyrodnicze, dobre połączenia komunikacyjne
mogą

sprzyjać

funkcjonowaniu

inwestowaniu
3

banków

i

oraz

rozwojowi
agencji

drobnej

przedsiębiorczości,

ubezpieczeniowych

kilku

firm

ubezpieczeniowych.
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Wnioski wraz z opisem dynamiki:
Rozwój przedsiębiorczości ma ogromny wpływ na ograniczanie skutków
bezrobocia w gminie Różan, podobnie jak w wielu gminach w kraju istotne
znaczenie

ma

powstawanie

i

rozwój

nowych

inwestycji

gospodarczych

oraz aktywizowanie ekonomiczne mieszkańców. Położenie geograficzne, walory
przyrodnicze, dobre połączenia komunikacyjne mogą sprzyjać inwestowaniu
i rozwojowi drobnej przedsiębiorczości.
III.3 Poziom życia ludności

Brak jest jednolitych i twardych danych, które umożliwiłyby jednoznacznie
określić poziom życia ludności gminy Różan. W sprawozdaniu do Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej za 2013 r., wg którego 823 mieszkańcom przyznano
decyzją świadczenia z pomocy społecznej, daje możliwość określenia w pewnym
uproszczeniu, poziomu życia ludności. Poziom ten szacunkowo wydaje się
zadowalający w kontekście ogółu mieszkańców gminy, tzn. uzyskiwane dochody
są wystarczające do zaspokojenia potrzeb bytowych.
Wnioski wraz z opisem dynamiki:
Na podstawie analizy danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej można
stwierdzić niewielki, ale sukcesywny wzrost liczby osób korzystających z pomocy
i wsparcia. Wnioskować można zatem, iż pomimo utrzymującego się niewielkiego
procentowo stosunku osób korzystających z pomocy społecznej na tle całej
społeczności gminy, warto wziąć pod uwagę, że mamy do czynienia z tendencją
wzrostową, co powinno zostać uwzględnione choćby przy wskazywaniu działań
długofalowych wspierających rozwój społeczno – gospodarczy.
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III.4 Rodziny

Rodzina jest podstawową jednostką społeczną, więc w sytuacji powstania
jakichkolwiek zaburzeń w jej funkcjonowaniu, może liczyć na wsparcie społeczne.
Dlatego na jednostce samorządu terytorialnego oraz organach administracji
rządowej spoczywa obowiązek wspierania rodzin przeżywających trudności,
w tym głównie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
Działania w tym zakresie są prowadzone w oparciu o Program Profilaktyki
oraz Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Różan na lata 2011 – 2020.
Oprócz świadczeń rodzinnych, które przy spełnieniu kryteriów dochodowych
są obligatoryjne, dzieci korzystają z bezpłatnego dożywiania, kolonii, zajęć
pozalekcyjnych. Obecnie wchodzi w życie Karta Dużej Rodziny, która w małych
gminach ma jeszcze niewiele ofert pomocowych. Do końca października 2014 r.
w gminie Różan wydano tylko 10 takich kart. Problemem narastającym są rodziny
niepełne oraz niepewna starość. Problem starości przysparza wiele innych
problemów. Starość w Polsce staje się problem, którym trzeba będzie się zająć,
prowadzić działania profilaktyczne w zakresie jak najdłuższej aktywności
i samodzielności osób starszych w środowisku lokalnym
Wnioski wraz z opisem dynamiki:
Rodzina współczesna bardzo różni się od rodziny tradycyjnej. Różnice te mają
ogromny

wpływ

na

funkcjonowanie

rodziny

w

środowisku

lokalnym,

które jest naturalnym środowiskiem jej rozwoju. Dlatego na jednostkach samorządu
terytorialnego oraz organach administracji rządowej spoczywa obowiązek
wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych.
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III.5 Zasoby mieszkaniowe

Podstawą zarządzania Zasobami mieszkaniowymi Gminy jest uchwała
Nr XXX/187/2014 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie
przyjęcia wieloletniego Programu Gospodarowania zasobem Mieszkaniowym
Gminy na lata 2014 – 2018. Program ten obejmuje w szczególności:
 prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego
gminy;
 analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu
technicznego budynków i lokali;
 planowana sprzedaż lokali;
 zasady polityki czynszowej oraz obniżania czynszu;
 sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi wkład
mieszkaniowego zasobu gminy;
 źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej;
 działania

mające

na

celu

poprawę

wykorzystania

i

racjonalizację

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Zasoby mieszkaniowe gminy Różan na dzień 31 grudnia 2013 roku
obejmowały:
1. 35 mieszkań w 5 budynkach stanowiących własność gminy, w których nie ma
lokali socjalnych,
2. 24 mieszkania w 2 budynkach będących współwłasnością gminy (wspólnoty
mieszkaniowe), w tym jest 16 lokali socjalnych.
Liczba lokali socjalnych w zasobie gminy wynosi 16. Są to mieszkania
przekształcone przez gminę na lokale socjalne, na które umowy zawierane są
na czas określony. Liczbę osób oczekujących na lokale socjalne w latach
2011 – 2013 przedstawia Tabela 1.
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Tabela 1. Liczba osób oczekujących na lokale socjalne w latach 2011 – 2013.
Rok

Rok

Rok

2011

2012

2013

15

23

29

38

54

69

-

-

-

w tym liczba osób w rodzinach:

-

-

-

w tym rodziny powyżej 3 osób:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kategorie
Liczba rodzin oczekujących na
przydział lokalu socjalnego:
w tym liczba osób w rodzinach:
Liczba osób z wyrokiem
sądowym z prawem do lokalu
socjalnego:

Liczba rodzin z wyrokiem
sądowym oczekujących na
pomieszczenia zastępcze:
w tym liczba osób w rodzinach:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Inspektora ds. gospodarki mieniem komunalnym w Urzędzie
Gminy w Różanie.

Powierzchnia lokali socjalnych w m2 – 350,24 m2. Liczba wypłaconych
w 2013 r. dodatków mieszkaniowych: 35 na kwotę: 42 190 zł.
Wnioski wraz z opisem dynamiki:
Dotychczasowa polityka gminna zakłada wzrost lokali socjalnych poprzez
rozwój budownictwa socjalnego. W stosunku do osób znajdujących się w trudnej
sytuacji finansowej stosuje się system dodatków mieszkaniowych, z zachowaniem
ustawowych warunków ich przyznawania.
W zakresie gospodarki mieszkaniowej Gminy Różan, podobnie jak wielu
innych gminach województwa mazowieckiego, rozwija się w szybkim tempie
zapotrzebowanie na lokale socjalne. W ciągu tylko ostatniego roku (2013) liczba
osób oczekujących na lokale socjalne wzrosła o 6 podań w stosunku do roku 2012.
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Planuje się wybudowanie w latach 2015 – 2016 budynku komunalnego,
mieszkalnego, wielorodzinnego o podwyższonym standardzie (jednoklatkowy,
3 – pietrowy), o ogólnej powierzchni użytkowej 804,73 m², w którym będzie
20 mieszkań 3 – izbowych o różnym metrażu. Średnia powierzchnia jednego lokalu
mieszkalnego wynosi 40,24 m². Na parterze budynku 5 mieszkań będzie
przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
III.6 Prognoza demograficzna

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku gminę Różan zamieszkiwało
4 506 osób, w tym 2 292 kobiet i 2 214 mężczyzn. Na terenie miasta mieszkało:
2 730 osoby, a w sołectwach wokół Różana 1176 osób. Zmniejsza się gęstość
zaludnienia gminy, ponieważ na koniec 2003 roku wynosiła 57 mieszkańców
na 1 km2, a na koniec 2013 r. wynosiła – 56 osób/km2. Nie zmieniła się liczba kobiet
przypadających na 100 mężczyzn na przełomie 10 lat w ogólnej populacji
mieszkańców i wynosi 102 kobiet na 100 mężczyzn.
Tabela 2. Ruch naturalny mieszkańców Gminy Różan w latach 2011 – 2013.
Na 1 000 osób w mieście Różan:
2011
2012
2013
Urodzenia żywe (liczba osób)

9

10,5

8,1

Przyrost naturalny (0/00)

-0,7

0,7

-0,4

Zgony (liczba osób)

9,77

9,76

8,42

Źródło: Bank Danych Lokalnych 2011 – 2013.

Od 2011 roku spada liczba urodzeń żywych. W stosunku do roku 2011
w roku 2013 liczba urodzeń spadła o 49 osób. Jednak spadek liczby mieszkańców
miasta był efektem ruchu migracyjnego, którego saldo w latach 2011 – 2013 jest
ujemne.
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Wykres 1. Saldo migracji Gminy Różan w latach 2011 – 2013.

-29

2013

-10

2012

saldo migracji

-4

2011

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Specyfikę zmiany ludności pod względem wieku w podziale na wiek
przedprodukcyjny, produkcyjny, poprodukcyjny prezentuje poniższa tabela.
Tabela 3. Struktura porównawcza wieku mieszkańców Różana w latach 2003
i 2013.
Liczba osób w wieku produkcyjnym i
2003
2013
poprodukcyjnym
Ilość osób w wieku przedprodukcyjnym

1051

844

Ilość osób w wieku produkcyjnym

2659

2843

Ilość osób w wieku poprodukcyjnym

728

819

4438

4 506

RAZEM:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 r.

Wykres uwzględniający zmiany ludności pod względem wieku w podziale
na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny, poprodukcyjny w roku 2003 i 2013.
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Wykres 2. Struktura wiekowa w roku 2003 i 2013.
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24%
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16%
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19%

63%

18%

Źródło: Bank Danych Lokalnych.

W strukturze demograficznej mieszkańców gminy widać systematyczny
proces starzenia się społeczeństwa. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym
maleje, zaś w wieku poprodukcyjnym rośnie. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat
odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się, zwiększyła się populacja
osób w wieku produkcyjnym i wzrosła populacja osób w wieku poprodukcyjnym.
W okresie realizacji strategii, negatywne zjawisko starzenia się mieszkańców gminy
będzie się utrzymywać. Wskaźnikami sytuacji demograficznej są różnice pomiędzy
liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów.
W gminie Różan następuje powolne dostosowywanie infrastruktury
społecznej do potrzeb rosnącej populacji osób w wieku poprodukcyjnym poprzez
rozwój wsparcia materialnego i rzeczowego, dostępności usług medycznych,
opiekuńczych i rehabilitacyjnych, jak również aktywnych form spędzania czasu
wolnego.
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III.7 Rynek pracy

Bezrobocie w gminie Różan jest jedną z najważniejszych kwestii społecznych,
generujących

powiększającą

się

skalę

ubóstwa

wśród

jednostek

i rodzin. Stopa bezrobocia w powiecie makowskim w zestawieniu z województwem
i całym krajem w poszczególnych latach 2011 – 2013 na dzień 31 grudnia 2013
wynosiła następująco:
Tabela 4. Bezrobocie w latach 2011 – 2013.
Podregion/
Bezrobocie na dzień 31.XII w latach 2011 – 2013 (w %)
Region/Kraj

2011

2012

2013

Powiat makowski

25,0

25,8

25,7

Województwo

9,9

10,8

11,0

12,5

13,4

13,4

mazowieckie
Cały kraj

Tabela 5. Statystyka
lat 2011 – 2013.

osób

bezrobotnych

na

koniec

Powiat

poszczególnych
Różan

makowski
Liczba zarejestrowanych

2011

2012 2013 2011

2012

2013

bezrobotnych ogółem:

4662 4879 4904

474

527

520

w tym kobiet:

2259

2232

2197

242

248

242

Liczba bezrobotnych z prawem do

642

702

578

74

76

72

312

278

253

44

30

39

zasiłku
w tym kobiet:
Struktura wiekowa bezrobotnych
Przedział wiekowy 18 – 24

1277

1317

1266

127

147

131

25 – 34

1388

1442

1402

135

154

146

35 – 44

788

856

901

79

79

88
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45 – 54

762

759

790

87

97

101

55 i więcej

447

505

545

46

50

54

Poziom wykształcenia zarejestrowanych osób bezrobotnych
Wyższe

303

323

306

35

41

45

Policealne i średnie zawodowe

943

950

1002

107

129

126

Średnie ogólnokształcące

883

901

889

96

105

95

Zasadnicze zawodowe

1436

1506

1531

144

146

147

Gimnazjalne i inne

1097

1199

1176

92

106

107

Do 12 miesięcy

2419

2257

2195

238

240

218

Od 12 – do 24 miesięcy

1025

1109

971

99

117

117

Powyżej 24 miesięcy

1218

1513

1738

137

170

185

Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych
OGÓŁEM
w tym kobiet:

101

96

102

7

13

21

51

40

49

3

8

13

Źródło: Sprawozdanie PUP za rok: 2011, 2012, 2013.

Tabela 6. Ilość bezrobotnych uczestniczących w aktywnych formach
przeciwdziałania bezrobociu.
Formy wsparcia
POWIAT
GMINA
w latach 2011 – 2013

2011 2012

2013

2011

2012 2013

Prace interwencyjne

8

50

73

0

8

10

Roboty publiczne

0

7

16

0

1

4

Szkolenia

0

30

45

0

0

0

339

819

728

25

41

41

15

51

117

1

9

11

0

0

63

0

0

0

Staże zawodowe
Środki

na

rozpoczęcie

działalności gospodarczej
Prace społecznie użyteczne
Źródło: PUP.
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Wnioski wraz z opisem dynamiki:
Z danych, przedstawionych w tabelach wynika, że bezrobocie w powiecie
makowskim

utrzymuje

się

na

bardzo

wysokim

poziomie

w

stosunku

do województwa mazowieckiego i kraju. Liczba bezrobotnych nie zmniejsza
w sposób odczuwalny dla mieszkańców Gminy Różan. W 2013 roku w stosunku
do roku 2012 nastąpił spadek tylko o 7 osób. Najwięcej osób bezrobotnych
przybywa w wieku powyżej 35 roku życia. Biorąc pod uwagę wykształcenie,
to najwięcej osób bezrobotnych przybyło w ciągu ostatnich dwóch lat
z wykształceniem gimnazjalnym. Systematycznie w Gminie Różan wzrasta liczba
osób długotrwale bezrobotnych. Analizie poddane zostały również formy wsparcia
osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim.
Z danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim na
przełomie lat 2011 – 2013 wynika, że największa liczba osób jest aktywizowana
w formie staży u pracodawców. Może to być spowodowane najmniejszymi kosztami
wkładu własnego pracodawców, zobowiązanych do wykazywania efektywności.
III.8 Ochrona zdrowia

W zakresie lecznictwa zamkniętego i specjalistycznego, Gmina Różan
obsługiwana jest przez szpital i przychodnie specjalistyczne w Makowie
Mazowieckim. Opiekę lekarską na terenie gminy świadczą:

 3 Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej,
 2 gabinety stomatologiczne,
 2 gabinety rehabilitacyjne.
Wszystkie przychodnie zlokalizowane są w Różanie. Zatrudnionych jest
3 lekarzy i 2 stomatologów. Dostępność ludności do specjalistycznej opieki
zdrowotnej jest utrudniona. W połowie 2008 r. zorganizowano pierwszy gabinet
rehabilitacyjny, który cieszy się ogromnym powodzeniem. W 2013 r. powstał drugi
gabinet rehabilitacyjny.
Na terenie Gminy są 2 apteki zlokalizowane w mieście.
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W

2013

r.

powstało

Centrum

Medyczne

z

wieloma

gabinetami

specjalistycznymi. Jednak świadczą usługi tylko za odpłatnością pacjenta.
Dostęp do specjalistów w ramach NFZ jest bardzo utrudniony, a w niektórych
specjalnościach wręcz niemożliwy.
Ilość porad lekarskich w 2013 roku wyniosła 26 074, wydano około
546 skierowań do poradni specjalistycznych. Najczęściej występujące choroby
wśród mieszkańców to infekcje dróg oddechowych, astma oskrzelowa, nadciśnienie,
cukrzyca, nowotwory. Najczęstsze przyczyny zgonów to choroby nowotworowe,
udar, zawał, wypadek.

Wykres 3. Liczba udzielonych porad w ramach POZ w latach 2011 – 2013.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 2011 – 2013.

Wnioski wraz z opisem dynamiki:
Analizując zgromadzone dane w zakresie dostępu mieszkańców gminy
do podstawowej opieki zdrowotnej, można jednoznacznie stwierdzić tendencję
spadkową w ilości udzielonych porad. Zapewne większa liczba placówek służby
zdrowia – szczególnie w miejscach o utrudnionym komunikacyjnie dostępie,
przyczyniłaby się do jeszcze większej poprawy zdrowia mieszkańców, jednak ich
powołanie wiąże się przede wszystkim z dużymi nakładami finansowymi. To samo
dotyczy dostępu do lekarzy specjalistów.
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Ponadto z doświadczenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej wynika
niepokojąca obserwacja, że coraz częściej osoby potrzebujące pomocy nie posiadają
podstawowych ubezpieczeń zdrowotnych.
III.9 Edukacja i wychowanie

Na terenie Gminy Różan działają następujące placówki oświatowe:
1. Przedszkole Samorządowe
Na terenie gminy Różan funkcjonuje jedno Przedszkole Samorządowe. Liczba
dzieci w roku 2013/2014 wynosiła 126. Każdego roku w Przedszkolu
Samorządowym funkcjonuje 5 grup, do których uczęszcza po 25 dzieci. Wszystkie
dzieci korzystają z dożywiania. Najczęściej występujące problemy to wzrastająca
liczba dzieci z wadami wymowy, wadami postawy i alergiami pokarmowymi
oraz złymi nawykami żywieniowymi.

Lp.

Wyszczególnienie

1

2

1.

Średnia liczba dzieci

2.

Liczba grup

3.

Średnia liczba uczniów
w grupie

Rok szkolny
2011/2012 2012/2013 2013/2014
3

4

5

125

125

126

5

5

5

25

25

25,2

125

125

126

10

10

10

Liczba dzieci
4.

korzystających
z dożywiania w stołówce

5.

Liczba nauczycieli –
wychowawców
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2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Różanie z punktem filialnym w Załuzie
Średnia liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wyniosła 258, w szkole
średnio funkcjonuje 16 klas, w każdej klasie jest około 16 uczniów. Szkoła prowadzi
program nauczania indywidualnego, zdecydowana większość uczniów korzysta
z dożywiania. Gmina Różan przeznaczyła następujące kwoty na działalność i bieżące
wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej ze środków przeznaczonych na oświatę.
W roku 2011 – 2 732 250,48 zł (46,28%), w 2012 r. – 2 991 441,13 zł (45,76%),
w 2013 r. – 3 129 892,75 zł (48,97%). Głównym problemem uczniów Szkoły
Podstawowej jest agresja, najczęściej słowna wobec siebie.

Lp.

Wyszczególnienie

1

2

Rok szkolny
2011/2012 2012/2013 2013/2014
3

4

5

1.

Średnia liczba uczniów

274

267

258

2.

Liczba klas

16

16

16

17,1

16,7

16

197

185

175

31

31

36

1

1

1

3

2

3

3.

Średnia liczba uczniów
w klasie
Liczba uczniów

4.

korzystających
z dożywiania w stołówce
szkolnej

5.
6.

Liczba zatrudnionych
nauczycieli
Liczba zatrudnionych
pedagogów
Liczb uczniów objętych

7.

nauczaniem
indywidualnym
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3. Gimnazjum Publiczne w Różanie
Do Publicznego Gimnazjum w Różanie w roku szkolnym 2013/2014
uczęszczało 138 uczniów. Stworzono 7 klas, po około 20 uczniów w każdej. Szkoła
prowadziła program nauczania indywidualnego dla 2 osób, zdecydowana większość
uczniów korzystała z dożywiania. Najczęściej występujące problemy w Publicznym
Gimnazjum to opuszczanie przez uczniów zajęć edukacyjnych oraz wzrastające
uzależnienie od nikotyny. Gmina Różan przeznaczyła następujące kwoty
na

działalność

i

bieżące

wydatki

Publicznego

Gimnazjum

ze

środków

przeznaczonych na oświatę. W roku 2011 – 1 492 694,10 zł (25,29%), w 2012 r. –
1 503 737,69 zł (23%), w 2013 r. – 1 554 516,62 zł (24,32%).

Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie
Liczba zatrudnionych
nauczycieli
Liczba zatrudnionych
pedagogów

Rok szkolny
2011/2012 2012/2013 2013/2014
17

16

16

1

1

1

0

2

2

Liczba uczniów objętych
3..

nauczaniem
indywidualnym

4. Zespół Szkół
Na terenie miasta funkcjonuje Zespół Szkół, który na rok szkolny 2013/2014
zaproponował bogatą ofertę edukacyjną poprzedzoną badaniami rynku pracy
oraz diagnozą środowiska lokalnego.
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Liczba
Lp.

Typ szkoły

Profil/Zawód

oddzi
ałów

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

Liceum
ogólnokształcące

Liczba
miejsc

Cykl
kształcenia

Ogólny

1

30

3 lata

Technik mechanizacji
rolnictwa

1

30

4 lata

Technik budownictwa

1

30

4 lata

Zasadnicza
Szkoła
Zawodowa

Mechanik pojazdów
samochodowych
Wielozawodowa –
fryzjer, rolnik

1

30

3 lata

1

30

3 lata

Liceum
ogólnokształcące

Ogólny

1

30

3 lata

Technik mechanizacji
rolnictwa

1

30

4 lata

Technik budownictwa

1

30

4 lata

Zasadnicza
Szkoła
Zawodowa

Mechanik pojazdów
samochodowych
Wielozawodowa –
fryzjer, kucharz,
cukiernik

1

30

3 lata

1

30

3 lata

Liceum
ogólnokształcące

Ogólny

1

30

3 lata

Technik mechanizacji
rolnictwa
Technik pojazdów
samochodowych
Mechanik pojazdów
samochodowych
Wielozawodowa –
fryzjer, rolnik,
cukiernik,
elektromechanik
pojazdów
samochodowych
Kurs zawodowy R.3prowadzenie produkcji
rolniczej

1

30

4 lata

1

30

4 lata

1

30

3 lata

1

30

3 lata

1

41

Technikum

Technikum

Technikum

Zasadnicza
Szkoła
Zawodowa

Zasadnicza
Szkoła
Zawodowa
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Gmina Różan wypłaca stypendia socjalne uczniom spełniającym odpowiednio
kryteria określone przepisami prawa. Liczba i wysokość wypłaconych stypendiów
w ostatnich latach przedstawia się następująco:

Liczba wypłaconych stypendiów
socjalnych
Wysokość stypendium socjalnego na 1
ucznia (zł)
Łączna kwota wydatkowana na
stypendia socjalne (zł)

2011

2012

2013

214

171

163

2011

2012

2013

851,27

943,23

1 336,59

2011

2012

2013

182 171,63 161 292,72 217 864,90

WNIOSKI
Placówki oświatowe w Gminie Różan cechuje dobrze przygotowana kadra
pedagogiczna, podnosząca swoje kompetencje na studiach podyplomowych
i szkoleniach. Problemem w Szkole Podstawowej są trudności adaptacyjne
6 – latków, a w Gimnazjum problemy wychowawcze (używki, agresja słowna).
III.10 Sport i rekreacja

Gmina Różan posiada sprzyjające warunki przyrodnicze i krajobrazowe
dla rozwoju turystyki i wypoczynku. Środowisko naturalne gminy cechuje
niewielkie zanieczyszczenie, występują duże kompleksy leśne, liczne strumienie,
łąki i pastwiska, urozmaicona rzeźba terenu z licznymi wąwozami erozyjnymi.
Szczególne znaczenie dla rozwoju funkcji rekreacyjnej ma rzeka Narew i jej dolina
charakteryzująca się bujną roślinnością nadbrzeżną i wodną, bogactwem świata
zwierzęcego, dobrze rozwiniętą linią brzegową z licznymi odnogami i jeziorami
pochodzenia rzecznego. Miasto Różan położone jest na skarpie, u jej podnóża płynie
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rzeka Narew i jej dopływ Różanica. Gmina posiada dogodne warunki dla rozwoju
turystyki aktywnej – wędkarstwo, zbieranie owoców leśnych i grzybów. Rejon
wypoczynkowy „Różański" rozciąga się wzdłuż doliny Narwi na odcinku
od Kamianki do wsi Plewicy, gdzie łączy się z rejonem „Dolnego Bugu". Obszar
obejmuje piaszczysty taras nadzalewowy Narwi urozmaicony wydmami. W części
środkowej taras przechodzi w piaszczystą wysoczyznę lodowcową, opadającą
stromą krawędzią ku zwężającej się dolinie Narwi. W części północnej dolina
meandrującej rzeki jest szeroka, występują w niej liczne starorzecza. W części
środkowej występują rozległe piaszczyste plaże. Obszar ten charakteryzuje się
bardzo małym udziałem gleb dobrych i bagiennych. Lasy rekreacyjne tego rejonu
należą do większego kompleksu leśnictwa Różan. Powierzchnia rejonu wynosi
ok. 170 km2. Szlak wodny rzeki Narwi o znaczeniu krajowym łączy Wielkie Jeziora
Mazurskie z Wisłą.
Przeważającą formą wypoczynku na terenie Gminy Różan jest wypoczynek
w domkach letniskowych, bowiem gmina położona jest w strefie zapotrzebowania
na wypoczynek weekendowy i urlopowy – wypoczynkowy ludności aglomeracji
warszawskiej i miasta. Największe skupiska terenów letniskowych występują
na terenie sześciu wsi: Dzbądz, Dąbrówka, Chełsty, Paulinowo, Dyszobaba,
Kaszewiec. Ogólna powierzchnia terenów letniskowych wynosi 164 ha, co stanowi
820 działek letniskowych, w tym 350 zabudowanych. Każdego roku przybywa kilka
działek zabudowanych. Działki letniskowe są wykorzystywane najczęściej w okresie
od maja do września, tj. przez okres pięciu miesięcy, chociaż coraz więcej
„warszawiaków”, głównie emerytów, decyduje się na pobyt całoroczny.
Wyposażenie terenów letniskowych w infrastrukturę techniczną jest
systematycznie poprawiana, w większości jedynie główne drogi dojazdowe
posiadają nawierzchnię asfaltową. Zakończono już wodociągowanie terenów
wiejskich przez wybudowanie wodociągu we wsiach: Chełsty, Kaszewiec,
Dąbrówka, Zawady – Ponikiew. Bazę noclegową gminy stanowi tylko 77 miejsc,
w tym: 22 – miejsca całoroczne i 55 – miejsc sezonowych. Miejsca znajdują się
w Ośrodku wypoczynkowym „Florian" (hotel + domki kempingowe) w Kaszewcu.
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W 2014 r. rozpoczęto budowę Ośrodka Konferencyjno – Wypoczynkowego z częścią
hotelową na 80 miejsc.
Ilość obiektów gastronomicznych w gminie można uznać za wystarczającą.
Obiekty znajdują się przy głównych szlakach komunikacyjnych i w mieście Różan.
Na

terenie

gminy

brak

jest

wyznaczonych

szlaków

turystycznych

oraz przewodników.
Zaplanowaną na 2009 r. budowę zbiornika retencyjnego o pow. ok. 20 ha
na rzece Różanicy w miejscowości Szygi i Zawady – Ponikiew zakończono na etapie
prac projektowych ze względu na brak możliwości dofinansowania budowy
ze środków zewnętrznych.
Od września 2013 r. Gmina posiada nowocześnie wyposażony stadion
miejski.

Inwestycja

objęła

zakresem

budowę

boiska

wielofunkcyjnego

o nawierzchni trawiastej (do piłki nożnej), ogrodzenia z siatki wraz z montażem
bram z furtkami, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z tworzyw sztucznych
do gry w siatkówkę, w koszykówkę, mini piłkę ręczną oraz kort tenisowy. Powstał
również budynek techniczno – socjalny, skate – park i bieżnia ze skocznią
wygrodzoną obrzeżami elastycznymi, przestrzeń do skoku wzwyż. Ustawiono
trybuny i dwie tablice wyników.
Oferta Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury jest dosyć bogata
pod względem działań promujących sport i rekreację, oferuje mieszkańcom różnego
rodzaju

zajęcia

m.

in.

taneczne,

rytmika,

zajęcia

„Zdrowy

kręgosłup”.

Wnioski wraz z opisem dynamiki
Gmina Różan umożliwia swoim mieszkańcom dostęp do obiektów
sportowych i rekreacyjnych. Ważna jest jednak również edukacja i programy, które
będą promowały zdrowy, aktywny styl życia. Stały wzrost popytu na miejsca
noclegowe świadczy o atrakcyjności turystycznej Różana i dobrze rokuje
na przyszłość.
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III.11 Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe, głównie fundacje, stowarzyszenia i organizacje
kościelne, odgrywają ważną rolę nie tylko w konsolidowaniu lokalnej społeczności,
organizacyjnym wzmocnieniu władz lokalnych, ale też zwiększają szanse rozwoju
małych i średnich miejscowości. Dobrze zorganizowane środowisko może sprzyjać
aktywizowaniu nie tylko pojedynczych osób i marginalizowanych grup społecznych,
ale ich lokalnego otoczenia, sprzyja bowiem budowaniu samowystarczalności
społeczności lokalnych poprzez uruchomienie i wykorzystanie jej zasobów.
W Gminie Różan zarejestrowanych było niewiele organizacji pozarządowych,
a najbardziej aktywnymi były jednostki OSP. Dopiero w ostatnich latach powstały
4

nowe

organizacje

pozarządowe:

Stowarzyszenie

Opiekunów

Osób

Niepełnosprawnych "Cafe mama – klub", Towarzystwo Miłośników Ziemi
Różańskiej, Stowarzyszenie Aktywnych Pań w Załuzie, Stowarzyszenie Rozwoju
Poprzez Taniec „PROGRES”.
Przeprowadzane akcje lub organizowane imprezy są tylko wyjątkami
od

zasady

ogólnej

bierności

charakteryzującej

środowisko

wiejskie

i małomiasteczkowe. Istnieje więc potrzeba poszerzania wiedzy wśród istniejących
organizacji pozarządowych, pracowników samorządowych, domów kultury, szkół
itp. na temat możliwości rozwiązywania lokalnych problemów, wyłonienia liderów
i nauczenia ich umiejętności planowania działania i pracy projektami, zdobywania
środków na prowadzenie działalności, tworzenie silnych koalicji na rzecz
rozwiązywania lokalnych problemów społecznych.
Dobra współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi pozwala
skuteczniej i efektywniej działać na rzecz rozwoju gminy, czyli poprawy warunków
i jakości życia mieszkańców.
Ważnym elementem współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi
w formie pozafinansowej jest nieodpłatne udostępnianie lokali, pomieszczeń
i terenu (Dom Dziennego Pobytu i sala w Gminnym Ośrodku Upowszechniania
Kultury w Różanie – dla Stowarzyszenia Opiekunów Osób Niepełnosprawnych –
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cafe mama – klub, sala gimnastyczna w Publicznej Szkole Podstawowej w Różanie –
dla Stowarzyszenia Rozwoju Poprzez Taniec „PROGRES”, sala w Publicznej Szkole
Podstawowej w Załuziu – dla Stowarzyszenia Aktywnych Pań w Załuzie oraz Fort
Nr 1 – dla „Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Różańskiej”).
Wnioski wraz z opisem dynamiki:
W Gminie Różan rozwijają swoją działalność organizacje pozarządowe, które
wzmacniają samorząd lokalny w realizacji zadań publicznych. Potencjał organizacji
jest o tyle bardziej cenny, ponieważ pozyskują one środki zewnętrzne
na działania statutowe, odciążając budżet gminy.
Zajmują one ważne miejsce w społeczności lokalnej i są dostrzegane przez
samorząd lokalny jako znaczący partner w realizacji zadań w zakresie polityki
społecznej. Szczególnie cenną inicjatywą jest wsparcie organizacji pozarządowych
w zakresie realizacji zadań publicznych. Uwzględnia również nowopowstałe
organizacje w realizacji projektów.
III.12 Kultura

Na terenie gminy Różan, wg danych rejestrowych prowadzonych przez służby
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ochronie prawnej podlegają następujące
obiekty wpisane do rejestru zabytków w miejscowości Różan:
 Kościół parafialny pw. św. Anny, murowany, z XVI/XVII wieku – wpisany
w rejestr zabytków pod numerem A-386,
 Kaplica grobowa na cmentarzu grzebalnym murowana z około 1880 roku
(rodziny Kossakowskich) – wpisana w rejestr zabytków pod numerem A-480,
 Cmentarz parafialny – wpisany w rejestr zabytków pod numerem A-533,
 Zespół fortów obronnych carskich z okresu 1912 roku – wpisane w rejestr
zabytków pod numerem A-452,
 Nagrobek z 1896 r. (rodziny Gromadzkich – anioł) – nr rej.B 4/81/68,
dec. z dnia 12.12.1981 r.
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W Gminie Różan funkcjonują 2 instytucje kultury:
Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury.
Gmina Różan posiada 1 bibliotekę. W latach 2011 – 2013 liczbę czytelników
przedstawia poniżej zamieszczony wykres:
Wykres 4. Liczba czytelników w latach 2011 – 2013.
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Księgozbiór biblioteki liczy 33 998 wolumenów. W 2013 r. liczba wypożyczeń
księgozbioru wynosiła 16 044 wol. Zakupiono 1 224 wol. oraz pakiet audio pomocy
dydaktycznych dla wychowawców i nauczycieli dzieci przedszkolnych i szkolnych
kl. I – III. Biblioteka organizuje liczne wydarzenia kulturalne w 2013 r. Były
to m. in. wystawki okolicznościowe, wycieczki przedszkolaków do Biblioteki,
Ogólnopolska Noc Profilaktyki „Profilaktyka a Ty”, warsztaty i wieczory literackie.
W gminie prężnie funkcjonuje Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Różanie, którego podstawowym zadaniem jest
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zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie
i upowszechnianie różnych dziedzin i form kultury oraz sztuki profesjonalnej
i

amatorskiej,

gromadzenie,

przechowywanie

i

udostępnianie

dóbr

kultury

w zakresie historii miasta i gminy. W GOUK w Różanie zatrudnionych jest 9 osób,
dodatkowo na podstawie umów zlecenie i wolontariatu pracuje 15 instruktorów.

W

sezonie kulturalnym w 2013 / 2014 r. funkcjonowały następujące formy i koła
zainteresowań: zajęcia historyczno – regionalne, koło dziennikarskie, zajęcia taneczne, koło
wokalne, rytmika, koło plastyczne, koło szachowe, zajęcia Art. – deco, nauka angielskiego.
GOUK jest wydawcą lokalnej gazety „Świerszcz Różański”. W roku 2013 wydano 6
numerów tego pisma, w których informowano mieszkańców o bieżących wydarzeniach z
życia gminy, poruszano tematy problemów społecznych oraz zachęcano do udziału w
wydarzeniach kulturalnych.
Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury organizuje lub współorganizuje takie
wydarzenia kulturalne w gminie, jak m.in.: Koncerty Filharmonii Narodowej; Koncerty
„Dzieci swojemu miastu”, „Koncert Noworoczny”, „Koncerty okolicznościowe: „Dzień
Dziecka”, „Dni Różana”, Ferie zimowe, Majówka, itp. GOUK cały czas rozszerza zakres
działań i obejmuje nowych odbiorców. W 2013 roku zostały utworzone Grupy Zabawowe –
dla dzieci w wieku 1- 4 lata, nieuczestniczących w żadnych formach edukacji lokalnej.
Zostały utworzone także zajęcia dla seniorów którzy uczestniczą w spotkaniach znanych
osób w wieku emerytalnym, które dzielą się swoimi pasjami. Są to spotkania wirtualne
przez internet.
Wnioski wraz z opisem dynamiki:
Gmina Różan ma relatywnie wysoki potencjał w zakresie kultury, w związku
z czym działania wynikające z zapisów Strategii mają przede wszystkim mieć
na celu rozwijanie obecnej bazy kulturalnej, poprzez na przykład rozszerzenie kalendarza
wydarzeń kulturalnych. W Gminie Różan mieszkańcy mają dostęp nie tylko do Gminnego
Ośrodka Upowszechniania Kultury, ale również imprez masowych współorganizowanych
przez jednostki organizacyjne Gminy oraz Stowarzyszenia. Na szczególną uwagę zasługują
imprezy integrujące społeczność lokalną i pokolenia. Pozwala to zachować trwałość
tradycji i zapobiegać osamotnieniu rodzin i osób narażonych na wykluczenie społeczne.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 - 2020

38

III.13 Charakterystyka systemu pomocy społecznej

W 2013 roku działania z zakresu pomocy społecznej w ramach Ośrodka
Pomocy Społecznej prowadziła kadra w składzie:
Tabela 7. Struktura zatrudnienia w OPS na dzień 31.12.2013 r.
Nazwa działu
Liczba osób
zatrudnionych
 kierownik – 1 osoba

1

 pracownicy socjalni

4

 starszy administrator ds. świadczeń rodzinnych

1

i alimentacyjnych
 terapeuta – 2 osoby

2 ( 1 i ½ etatu)

 pielęgniarki – 3 osoby

3

 opiekunki środowiskowe

8

 pracownik socjalny d/s obsługi projektu POKL

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania OPS za 2013 r.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających
do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach
odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna polega w szczególności na:
 przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
 pracy socjalnej,
 prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia
z pomocy społecznej,
 realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb.
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Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, prawo do świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
 osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty
542 zł miesięcznie,
 osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty
456 zł miesięcznie.
Ponieważ w 2012 roku (od 1 października) były podwyższone kryteria
dochodowe, więc w 2013 r. wiele nowych osób nabyło prawo do świadczeń
pieniężnych.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Różanie, podobnie jak w latach poprzednich,
również w 2013 r. realizował głównie zadania określone w ustawie z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 182). W ustawie tej podzielono
zadania na:
1) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym,
2) zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, czyli tzw.
zadania zlecone.
Zakres i rozmiar tych świadczeń przyznawanych
przez Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Świadczenia pieniężne
Tabela 8. Liczba świadczeniobiorców w latach 2011 – 2013.
Lp. Nazwa świadczenia
2011
2012

2013

1.

Zasiłek stały

47

50

51

2.

Zasiłek okresowy

42

58

59

3.

Zasiłek celowy

148

179

170

4.

Specjalny zasiłek celowy

227

212

183
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Wykres 5. Liczba świadczeń pieniężnych wypłaconych w latach 2011 – 2013.
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Tabela 9. Wysokość świadczeń pieniężnych w latach 2011 – 2013.
Lp.

Nazwa świadczenia

2011

2012

2013

1.

Zasiłek stały

202 496

200 059

240 110

2.

Zasiłek okresowy

69 482

76 250

81 850

3.

Zasiłek celowy

159 610

187 764

149 448

4.

Specjalny zasiłek celowy

181 753

154 420

131 104

0

0

0

613 341

618 493

602 512

5.

Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne
usamodzielnienie
RAZEM:
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2. Świadczenia niepieniężne
Tabela 10. Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej zrealizowane przez
ośrodek pomocy społecznej w Różanie w latach 2011 – 2013.
Lp.

Nazwa świadczenia

1.

Schronienie

2.

Posiłek

3.

Niezbędne ubranie

4.
5.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
oraz w ośrodkach wsparcia
Mieszkanie chronione

2011

2012

2013

0

0

0

368

367

390

0

0

0

20

20

18

0

0

0

22

22

21

5

4

7

153

170

179

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
6.

zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

7.

Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

8.

Praca socjalna

9.

Sprawienie pogrzebu

2

3

2

10.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

43

46

51
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Tabela nr 11. Wartość świadczeń niepieniężnych przyznanych w latach
2011 – 2013.
Nazwa świadczenia
Lp.
2011
2012
2013
1.

Schronienie

2.

Posiłek

3.

Niezbędne ubranie

4.
5.

Usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia
Mieszkanie chronione

0

0

0

141 571

172 143

194 876

0

0

0

126 865

162 133

194 245

0

0

0

180 000

185 000

184 000

102 349

95 060

123 420

x

x

x

6 050

8 410

6 010

17 474

17 314

20 534

Specjalistyczne usługi opiekuńcze
6.

w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi

7.

Pobyt i usługi w domu pomocy
społecznej

8.

Praca socjalna

9.

Sprawienie pogrzebu

10. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Powtarzającym się od lat problemem są tzw. rodziny dysfunkcyjne, w których
notuje się takie nieprawidłowości, jak rażące zaniedbania w sprawowaniu władzy
rodzicielskiej, alkoholizm, przemoc w rodzinie.
W rodzinach

tych

jest

prowadzona

praca

socjalna,

ale

z

różnym

powodzeniem. W sytuacji krytycznej zawiadamiamy sąd rodzinny o rażących
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zaniedbaniach w sprawowaniu władzy rodzicielskiej, prosimy sąd o wgląd
w sytuację tej rodziny i wnioskujemy o wszczęcie postępowania z urzędu.
W ostatnich latach narasta problem przemocy w rodzinie.
Tabela 12.
Liczba świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń
rodzinnych w latach 2011 – 2013.
Lp.
1.
2.

Nazwa świadczenia
Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków
rodzinnych
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
się dziecka

2011

2012

2013

9 149

8 664

8 259

46

50

47

1 402

1326

1 324

3.

Zasiłki pielęgnacyjne

4.

Świadczenie pielęgnacyjne

207

298

204

5.

Fundusz alimentacyjny

410

417

502

125

173

142

39

93

74

11 378

11 021

10 552

6.

Składki na ubezpieczenie
emerytalno – rentowe

7.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

8.

Ogółem:
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Tabela 13.
Wartość pieniężna udzielonych świadczeń rodzinnych,
pielęgnacyjnych i z funduszu alimentacyjnego w latach 2011 – 2013.
Lp.
1.
2.

Nazwa świadczenia
Zasiłki rodzinne oraz dodatki do
zasiłków rodzinnych
Jednorazowa

zapomoga

z

tytułu

urodzenia się dziecka

2011

2012

2013

835 317

820 648

850 565

46 000

50 000

47 000

3.

Zasiłki pielęgnacyjne

214 506

202 878

202 572

4.

Świadczenie pielęgnacyjne

105 803

152 707

110 385

5.

Fundusz alimentacyjny

18 543

128 400

150 153

16 548

24 169

21 734

1 825

4 147

3 684

1 238 542 1 382 949

1 386 093

6.

Składki na ubezpieczenie
emerytalno – rentowe

7.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

8.

Ogółem:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Różanie realizował również zadania określone
w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.). W 2013 roku było prowadzone
postępowanie wobec 34 dłużników alimentacyjnych, w tym 12 zamieszkałych na
terenie gminy Różan. Efekty tych działań są znikome ze względu na ograniczone
możliwości gminy w tym zakresie. Jednak, w tych niesprzyjających warunkach,
gmina Różan ma jedną z najlepszych ściągalności zaległości w woj. mazowieckim.
Kładziony jest coraz większy nacisk na pracę socjalną z rodzinami
dysfunkcyjnymi. Taka praca jest nie mniej ważna, a czasami nawet ważniejsza niż
świadczenie pieniężne. Zasiłek pieniężny, jest bardzo ważny, ale jest tylko
działaniem doraźnym, łagodzącym objawy biedy, natomiast szeroko rozumiana
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praca socjalna ma na celu likwidację przyczyn ubóstwa w procesie długofalowym,
bardziej efektywnym i trwałym. Dlatego w 2013 r. Ośrodek Pomocy Społecznej
więcej uwagi poświęcił współpracy z klientami, opartej na 10 kontraktach
socjalnych.
Znowelizowana ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nakłada na
gminy obowiązek zatrudnienia asystentów rodziny, którzy będą wspierać rodziny
przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej.
W gminie Różan planowane jest zatrudnienie 1 pracownika na stanowisko
asystenta rodziny dopiero w 2015 roku.

3. Dożywianie
W gminie Różan bardzo dobrze funkcjonuje system dożywiania.
W ramach programu wieloletniego „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
w 2013 r. dożywianiem objęto 498 osób, w tym:
 dzieci w wieku do 7 roku życia – 101 osób,
 uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 326 osób,
 pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy
społecznej – 71 osób.
Ogólny koszt programu wyniósł 224 175 zł, w tym:
 środki własne stanowiły 112 175 zł, tj. 50,04 %
 dotacja Wojewody 112 000 zł., tj. 49,96 %
Dożywianie prowadzone jest w 4 placówkach oświatowych (3 szkoły
i 1 przedszkole), które obsługiwane są przez 2 stołówki (Różan), a 1 pomieszczenie
(w

Załuziu)

przystosowano

do

przygotowania

kanapek,

mleka,

herbaty

i wydawania posiłków. Na rok szkolny 2013/2014 skalkulowano koszt jednego
posiłku odpowiednio:
1) Przedszkole Samorządowe – 3,80 zł,
2) Szkoła Podstawowa – 3,50 zł,
3) Publiczne Gimnazjum – 3,50 zł
4) Szkoła Podstawowa – filia w Załuziu – 3,50 zł
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5) Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Makowie Mazowieckim – 10,60 zł.
Od dnia 11.02.2013 r. (po feriach zimowych) uruchomiono dożywianie
młodzieży w Zespole Szkół w Różanie. Posiłki dostarczane były w formie cateringu
z restauracji Kurpianka w Łasi w cenie 4,50 zł/1 porcję zupy oraz pieczywo w ilości
„adli bitum”.
W strukturze OPS w Różanie funkcjonują: Świetlica Opiekuńczo –
Wychowawcza i Dom Dziennego Pobytu.
Dotychczasowe działania Świetlicy są zadowalające, ostatnio zwiększyła się
znacznie liczba dzieci stale uczęszczających na zajęcia prowadzone w dni robocze
w godzinach od 14.00 do 18.00. Problemem jest nadal słaba współpraca większości
rodziców tych dzieci z opiekunem – terapeutą. Część rodziców postrzega tę
placówkę jako miejsce dla dzieci wyłącznie z rodzin patologicznych, a nawet
zabrania swoim dzieciom uczęszczania na zajęcia.
Takie stereotypy bardzo utrudniają integrację dzieci w środowisku.
W 2012 roku w zajęciach uczestniczyło średnio 15 dzieci. Chętnych byłoby więcej,
ale 1 opiekun może się opiekować nie więcej niż 15 dziećmi.
Natomiast w Domu Dziennego Pobytu wzrosło nieco zainteresowanie
uczestników

zajęciami

proponowanymi

przez

terapeutów.

Jednak

osoby

niepełnosprawne niechętnie przychodzą do świetlicy w DDP. Jest jeszcze wiele
do zrobienia w zakresie aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych.
Jest to zajęcie dla terapeutów i dobrego psychologa dla osób dorosłych, którego
w niedalekiej przyszłości należałoby zatrudnić w naszej gminie.
Członkowie Klubu Seniora aktywnie spędzają czas na ćwiczeniach sportowo –
rekreacyjnych w świetlicy, a ostatnio również biorą udział w zajęciach kulturalno –
oświatowych w GOUK.
Istnieje potrzeba zakupienia dodatkowego sprzętu do zajęć relaksujących,
ponieważ na tym samym sprzęcie ćwiczą dzieci ze świetlicy, więc szybciej się
zużywa.
Barierą ograniczającą funkcjonowanie świetlicy i DDP jest zbyt mała ilość
pomieszczeń przeznaczonych na ten cel.
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Poważnym problemem w gminie Różan, podobnie jak w całym powiecie
makowskim, jest bezrobocie. Według danych PUP w Makowie Mazowieckim,
na koniec 2013 r. liczba bezrobotnych w gminie Różan wynosiła 520 osób
(w tym 242 kobiet), osób z prawem do zasiłku było 72 ( w tym 39 kobiet),
bezrobotnych do 25 roku życia było 133 osób, długotrwale bezrobotnych było
355 osób, powyżej 50 roku życia – 104 osoby. Nastąpił wzrost bezrobocia
rejestrowanego w porównaniu do 2013 roku.

Przybywa również osób

bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Część z nich
wykazuje gotowość do podjęcia pracy, chętnie współpracuje z OPS, więc głównie
tym osobom udzielamy pomocy i wsparcia.
Są jednak takie osoby, które wolą nie pracować, licząc wyłącznie na pomoc
finansową z OPS, która rzekomo im się należy. Często szukają poparcia
bezpośrednio u radnych lub u Burmistrza. Pewnym rozwiązaniem problemu
bezrobocia jest stała aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. W 2013 roku OPS
realizował projekt systemowy „Przez aktywność do zatrudnienia”, w którym
uczestniczyło 9 osób.
W gminie Różan nie mamy jeszcze problemu bezdomności, polegającego
na przebywaniu osób w pustostanach, szopach, śmietnikach, itp.. W 2013 roku tylko
3 mieszkańców naszej gminy korzystało z noclegowni. Jest jednak wiele osób
zamieszkujących w trudnych i bardzo trudnych warunkach lokalowych.
Tym osobom, które są zainteresowane poprawą swoich warunków
lokalowych w niewielkim zakresie i deklarują własne zaangażowanie w realizację
tego zadania lub osobom z zaburzeniami psychicznymi, OPS chętnie pomaga
w miarę posiadanych środków i możliwości. W 2013 roku udzielono pomocy
w remoncie budynku mieszkalnego 2 osobom samotnym.
III.14 Bezpieczeństwo publiczne

Za bezpieczeństwo publiczne gminy Różan odpowiada Starosta Powiatu
Makowskiego, Burmistrz Gminy Różan, Kierownik Posterunku Policji w Różanie
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oraz Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie
Mazowieckim.

Głównym

podmiotem

odpowiedzialnym

za

bezpieczeństwo

obywateli na terenie gminy Różan jest Policja Państwowa. W ramach działalności
profilaktycznej

policjanci

uczestniczą

w

różnorodnych

spotkaniach

z przedstawicielami samorządów, instytucji i organizacji. Funkcjonariusze służb
prewencyjnych prowadzą spotkania w szkołach, rozmowy z rodzicami, uczniami
i pedagogami. Organizowane są działania profilaktyczno – represyjne wynikające
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Na terenie gminy działa 5 ratowniczych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej –
w mieście Różan oraz w miejscowościach: Szygi, Załuzie, Chełsty, Mroczki –
Rębiszewo.
Wnioski wraz z opisem dynamiki:
Stan

bezpieczeństwa

w

Gminie

Różan

ma

szansę

się

poprawić.

W tym zakresie prowadzone są działania profilaktyczne i interwencyjne.
Bezpieczeństwo publiczne w Gminie Różan uzależnione jest od współpracy
międzyinstytucjonalnej, zaangażowania środowiska w rozwiązywanie lokalnych
problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, a także od nakładów
finansowych na realizację tego zadania publicznego. Istotny jest wskaźnik
wykrywalności przestępstw oraz prowadzenie lokalnej profilaktyki zapobiegania
przestępczości, np. poprzez akcje uświadamiania osób starszych, osób nieletnich.
III.15 Infrastruktura, transport i komunikacja

Gmina Różan jest położona w północno – wschodniej części województwa
mazowieckiego na przecięciu dróg krajowych nr 60 i 61, w odległości 100 km
od Warszawy, 19 km od Makowa Mazowieckiego – siedziby powiatu i 27 km
od Ostrołęki. Przebieg dróg krajowych przez teren gminy implikuje szereg
warunków. Po pierwsze stanowi łatwe połączenia komunikacyjne we wszystkich
kierunkach kraju: do Warszawy, do drogi ekspresowej nr 8 i dalej na wschód,
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poprzez Maków i Ciechanów na północ kraju. Mankamentem jest słabe
funkcjonowanie komunikacji PKS na trasie Różan – Maków Mazowiecki (siedziba
powiatu).
Wnioski wraz z opisem dynamiki:
Istnienie dróg krajowych na terenie gminy ogranicza jednak sposoby
zagospodarowania przestrzennego terenów usytuowanych wzdłuż tych dróg,
głównie poprzez ograniczenie zjazdów. Samo skrzyżowanie dróg krajowych
w Różanie jest czynnikiem uciążliwego oddziaływania na warunki życia ludzi
w mieście, szczególnie zamieszkujących w jego pobliżu.
III.16 Ochrona środowiska

Gmina Różan posiada wiele walorów naturalnych, które mogą przyczynić się
bezpośrednio do kreowania pozytywnych bodźców dla rozwoju turystyki.
Do najważniejszych można zaliczyć fakt, że Różan leży nad rzeką Narew.
Gmina Różan znajduje się w strefie programu Natura 2000. Celem programu
jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które
uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz
zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy, w oparciu o jednolite prawo,
ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska
efektów.
W mieście istnieje stacja uzdatniania wody i oczyszczalnia ścieków. Gmina
Różan należy do najlepiej wyposażonych w powiecie makowskim w sieć
wodociągową i kanalizacyjną – miasto oraz 6 wsi są w pełni zwodociągowane.
Funkcjonuje nowoczesne ekologiczne wysypisko śmieci oraz zorganizowany
sposób odbioru śmieci z poszczególnych posesji. Około 70% śmieci jest
sortowanych. Gmina organizuje odbiór płyt azbestowych w celu ich utylizacji.
Na terenie miasta Różan funkcjonuje Krajowe Składowisko Odpadów
Promieniotwórczych – to jedyne w Polsce składowisko odpadów radioaktywnych.
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Jest to składowisko powierzchniowe przeznaczone do ostatecznego składowania
krótko życiowych i średnio aktywnych odpadów. Promieniowanie odpadów
radioaktywnych ma małą energię i wystarcza niewielka grubość materiału
osłonowego, by je zatrzymać. Dodatkowo ich objętość jest niewielka. Z tytułu
lokalizacji składowiska i jego eksploatacji gmina otrzymuje w formie rekompensaty
środki finansowe w kwocie 10 mln złotych rocznie.
Wnioski wraz z opisem dynamiki:
Gmina Różan prowadzi racjonalną politykę w zakresie ochrony środowiska
lokalnego. Jednak zdarzają się przypadki tzw. dzikich wysypisk śmieci, mycia
pojazdów nad zbiornikami wodnymi, niewłaściwego stosowania środków ochrony
roślin, palenia w urządzeniach grzewczych opon, dętek, folii.
Rozwiązanie tego problemu leży w kompetencjach służb porządkowych,
ale

wymaga

również

uświadamiania

społeczeństwa

na

temat

zagrożeń

powodowanych niewłaściwym zachowaniem.
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IV. Diagnoza sytuacji społecznej wraz z wnioskami końcowymi

Opracowywanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych opiera się
na założeniu i koncepcji poprawy sytuacji w gminie i nie może powstać jedynie
w oparciu o dokument i przemyślenia urzędników lub zewnętrznych ekspertów.
Niewątpliwie konieczne jest poznanie opinii mieszkańców. Dlatego też do pracy
nad aktualizacją dokumentu zaangażowana została społeczność lokalna. Ważnym
elementem każdego postępowania diagnostycznego są badania, których celem jest
poznanie opinii środowiska lokalnego na temat przedmiotu diagnozy. W ramach
diagnozy

problemów

społecznych

gminy

Różan

badania

takie

zostały

przeprowadzone przy zastosowaniu ankiety rozprowadzonej wśród mieszkańców
mających wpływ na kształt lokalnej polityki. Od 20 sierpnia do 20 września 2014 r.
została przeprowadzona ankieta badająca opinie mieszkańców Gminy Różan
na temat występujących problemów społecznych w gminie. Respondenci zostali
wybrani w sposób losowy. W rezultacie w badaniach wzięło udział 77 mieszkańców.
Ankietowani stanowili grupę reprezentującą mieszkańców Gminy Różan
w każdym przedziale wiekowym do 65 roku życia, w każdej formie aktywności
zawodowej oraz o różnych poziomach wykształcenia. Dzięki tak dobranej grupie
respondentów został uzyskany pogląd na aktualne problemy społeczne istniejące
w gminie, z jakim borykają się mieszkańcy wszystkich grup społecznych.
Każda osoba miała możliwość wypowiedzenia się, co do istniejących problemów
społecznych, jak również miała możliwość naświetlenia problemów ukrytych,
które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Badani odnieśli się
do istoty problemów społecznych, ich ważności oraz opinii mieszkańców w zakresie
zaangażowania instytucji w rozwiązywanie problemów społecznych w gminie.
Materiałem wyjściowym do prac nad aktualizacją Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Różan na lata 2015 – 2020, była
analiza sprawozdawczości Ośrodka Pomocy Społecznej w Różanie, ocena zasobów
pomocy społecznej za lata 2011 – 2013, dane z Urzędu Gminy w Różanie,
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Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim, Głównego Urzędu
Statystycznego i Banku Danych Lokalnych.
Wykres 6. Struktura płci respondentów badania ankietowego.

35%

65%

kobiety
mężczyźni

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy.

Wykres 7. Struktura wieku respondentów badania ankietowego.
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liczba respondentów

poniżej
18 r.ż.

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65
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65 r.ż.

1

31

12

18
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0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy.
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Wykres 8. Struktura wykształcenia respondentów badania ankietowego.
Liczba osób

40
30
20
10
0
podstawowe

gimnazjalne

zasadnicze
zawodowe

średnie

wyższe

1

6

7

40

23

liczba osób

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy.

Wykres 9. Struktura respondentów badania ankietowego pod względem
aktywności zawodowej

35
30
25
20
15
10
5
0

liczba osób

własna
działalność
gospodarcza

zatrudniony/a
u pracodawcy

pracujący w
rolnictwie

uczeń/student

emeryt/rencis
ta

bezrobotny

4

28

2

29

2

12

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy.
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Tabela 14. Struktura odpowiedzi na pytanie „Czy dostrzega Pan/Pani
w gminie niżej wymienione problemy społeczne?”
Problem społeczny:
Nie
Tak Nie
Średnia
wiem
Dominanta
(1)
(1)
ważona
(0)
Bezdomność
11
43
23
-0,42
NIE
Ubóstwo

52

13

12

0,51

TAK

Bezrobocie

71

4

2

0,87

TAK

Alkoholizm lub narkomania

63

5

9

0,75

TAK

Sieroctwo

10

20

47

-0,13

NIE

Bezradność w sprawach opiekuńczo–
wychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego, zwłaszcza
w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych
Niepełnosprawność

42

9

26

0,43

TAK

50

11

16

0,51

TAK

Długotrwała lub ciężka choroba

44

13

20

0,44

TAK

Trudności w integracji
cudzoziemców
Braki w ochronie macierzyństwa lub
wielodzietności
Klęska żywiołowa lub ekologiczna

7

42

28

-0,45

NIE

21

21

35

0,00

NIE WIEM

6

52

19

-0,60

NIE

Zdarzenia losowe i sytuacje
kryzysowe
Trudności w przystosowaniu do
życia po zwolnieniu z zakładu
karnego
Handel ludźmi

23

28

26

-0.06

NIE

17

24

36

-0,09

NIE WIEM

3

52

22

-0.64

NIE

Przemoc w rodzinie

35

16

26

0,25

TAK

75

0,00

NIE WIEM

Inne

1

1

Bezradność policji wobec spraw
zgłaszanych przez mieszkańców
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy.
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Jak wynika z analizy ankiet, do najważniejszych problemów społecznych
rodzin, postrzeganych przez mieszkańców Gminy Różan zalicza się bezrobocie,
ubóstwo, alkoholizm, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie, długotrwała
choroba i bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Dla potrzeb
niniejszej strategii uwzględniono skumulowane problemy społeczne, które są
ze

sobą

powiązane,

np.

ubóstwo

i

bezrobocie,

długotrwała

choroba

i niepełnosprawność.
Bezrobocie jest jednym z głównych problemów społecznych zarówno
w skali kraju jak i w gminie. Bezrobocie jest jedną z przyczyn pogarszania się stanu
rodziny. Długi okres pozostawania bez pracy, w efekcie może powodować problemy
opiekuńczo – wychowawcze, rodzenie się przemocy, zanikanie autorytetu
rodzicielskiego i prowadzi do ubóstwa. Istnieje także duże prawdopodobieństwo
przyjmowania

przez

dzieci

negatywnych

wzorców

osobowościowych,

co w konsekwencji może doprowadzić do dziedziczenia statusu bezrobotnego.
Kolejnym bardzo ważnym problemem rodzin jest alkoholizm.
Dostrzegane problemy społeczne wymagają podejmowania wszechstronnych
działań w celu przeciwdziałania sytuacjom krytycznym w życiu jednostek
i zbiorowości, poprawy ich warunków bytowych oraz wyrównywania różnic
socjalnych w wielu obszarach aktywności społecznej.
Odpowiedzi respondentów na pytanie nr 2: „Które i jak ważne są
do

rozwiązania

poniższe

problemy

społeczne

w

gminie?”

przedstawiają

zamieszczone niżej zestawienie i wykres.
Z analizy badań ankietowych wśród 77 respondentów można wnioskować,
że do najważniejszych problemów społecznych wskazanych przez ankietowanych
jest:

bezrobocie,

niepełnosprawność
do

problemów

przemoc
i

w

rodzinie,

bezradność

najmniej

alkoholizm,

opiekuńczo

ważnych

dla

–

długotrwała

wychowawcza.

respondentów

były:

choroba,
Natomiast
trudności

w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego, handel ludźmi i trudności
w integracji cudzoziemców.
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Tabela 15. Struktura odpowiedzi na pytanie: ,,Które i jak ważne są
do rozwiązania poniższe problemy społeczne w gminie?”
Bardzo Średnio Mało
Problem społeczny
ważne ważne ważne
Inne (jakie?)

1

0

0

Trudności w integracji cudzoziemców

15

12

26

Handel ludźmi

20

7

20

Klęska żywiołowa lub ekologiczna
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego

25

11

19

21

14

24

Zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe

27

16

12

Sieroctwo

32

10

7

Braki w ochronie macierzyństwa lub wielodzietności

21

15

14

Bezdomność
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych
i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

34

6

18

48

15

4

35

34

36

Niepełnosprawność

47

13

4

Przemoc w rodzinie

51

9

6

Ubóstwo

48

9

9

Alkoholizm lub narkomania

54

5

6

Bezrobocie

65

6

1

Długotrwała lub ciężka choroba
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Wykres 10. Najważniejsze problemy społeczne do rozwiązania

Respondenci odpowiadając na pytanie Nr 3 ,,Proszę o wskazanie które
Instytucje/Organizacje oraz w jakim stopniu są zaangażowane na rzecz
rozwiązywania problemów społecznych” – respondenci spośród 11 odpowiedzi
mieli propozycję wskazania na min. 6 instytucji. Ankietowani wskazywali zarówno
instytucje funkcjonujące na terenie gminy i powiatu, jak i województwa
mazowieckiego. Poniżej zamieszczony wykres obrazuje udzielone odpowiedzi.
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Wykres 11. Ocena zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych.
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Z analizy odpowiedzi uwzględniającej wskazanie instytucji zaangażowanej
w rozwiązywanie problemów społecznych najwięcej wskazań było na ośrodek
pomocy społecznej, policję, dom pomocy społecznej, bibliotekę publiczną i dom
kultury. Z odpowiedzi respondentów wynika, że GOPS i policja są tymi
instytucjami, które są postrzegane jako bardzo ważne instytucje w rozwiązywaniu
problemów

społecznych.

Tak

wysoka

ocena

może

również

świadczyć

o skuteczności podejmowanych działań, szczególnie wobec tych problemów, które
respondenci wskazali jako bardzo ważne ( alkoholizm, przemoc, bezrobocie).
Analizując odpowiedzi na kolejne pytanie nr 4: ,,Czy chciałby/aby Pan/Pani
zaangażować się w działania mające na celu rozwiązywanie problemów
społecznych? Inne (jakie?)” – respondenci udzielili następujących odpowiedzi:
Tabela 16. Struktura odpowiedzi na pytanie: ,,Czy chciałby/aby Pan/Pani
zaangażować się w działania mające na celu rozwiązywanie problemów
społecznych? Inne (jakie?)”
%
Liczba
Odpowiedź
respondentów
odpowiedzi

Tak: praca wolontariusza

25

27%

Tak: grupy nieformalne

7

7%

Tak: pomoc w prowadzeniu klubów osiedlowych,
świetlic itp.

10

11%

Tak: działalność w lokalnej organizacji
pozarządowej

15

16%

2

2%

43

46%

Tak: inne

Nie

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 - 2020

60

Z analizy danych zawartych w tabeli można wnioskować, że najwięcej osób
chce zaangażować się w pracę w ramach wolontariatu. Ankietowani przejawiają
również zainteresowanie działalnością w organizacji pozarządowej i w różnych
formach zagospodarowania czasu wolnego, np. kluby osiedlowe, świetlice.
W grupach nieformalnych 7% z osób deklarujących swoje zaangażowanie chce
przynależeć do grup nieformalnych.
Wykres nr 12. Chęć zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie
problemów społecznych

Poza

analizą

wyników

badań

przeprowadzonych

na

podstawie

anonimowych ankiet diagnostycznych, źródłem informacji o problemach
na terenie Gminy są sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.
W nawiązaniu do problemów i potrzeb mieszkańców gminy Różan w 2013
roku na podstawie ustawy o pomocy społecznej z różnych form świadczeń
z pomocy społecznej skorzystało łącznie 513 rodzin, w tym 1 338 osób1. Stanowi
to prawie 30% mieszkańców gminy.

1

Dane pochodzą ze sprawozdania Ocena Zasobów pomocy społecznej za 2013 r.
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Tabela 17. Liczba rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gminie Różan w latach 2011 – 2013.
Ogółem liczba rodzin korzystająca Ogółem liczba rodzin
Rok
ze świadczeń pomocy społecznej

korzystająca ze świadczeń
pieniężnych pomocy społecznej

2011

506

392

2012

517

410

2013

513

383

Źródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 r.

Zmienna liczba osób korzystających ze świadczeń pieniężnych Ośrodka
Pomocy Społecznej w Różanie świadczy o nierównomiernym natężeniu
i rozmiarze zubożenia mieszkańców, którzy na podstawie dochodów kwalifikują
się do świadczeń socjalnych, tym samym nie przekraczając ustawowych kryteriów
dochodowych uprawniających do ich pobierania.
Przyczyny, dla których głównie przyznawana jest pomoc społeczna
w OPS w Różanie, przedstawia poniższa tabela.
Tabela 18. Główne przyczyny przyznawania pomocy społecznej przez OPS
w Różanie w latach 2011 – 2013 na podstawie danych statystycznych.
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013

1

POWODY PRZYZNANIA
POMOCY
Ubóstwo

2

Bezrobocie

Lp.

3
4
5

Potrzeba ochrony
macierzyństwa
Długotrwała choroba
Bezradność

w

sprawach

opiekuńczo – wychowawczych

LICZBA RODZIN KORZYSTAJĄCYCH
Z POMOCY I WSPARCIA GOPS
10
58
59
196

203

210

129

144

151

151

154

144

33

33

25

8

Niepełnosprawność

129

144

151

9

Alkoholizm

10

8

6

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 r.
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W tym zestawieniu zostały określone główne problemy, z którymi spotykają
się rodziny. Jak wynika z analiz, najliczniejszą grupą klientów są rodziny
z problemem bezrobocia (do takich rodzin zaliczamy rodziny, w których dochód na
osobę

w

rodzinie

jest

poniżej

lub

równy

kryterium

dochodowemu

oraz potwierdzają status osoby bezrobotnej), drugim naglącym problemem jest
niepełnosprawność i długotrwała choroba, kolejnym – bezradność opiekuńczo –
wychowawcza i potrzeba ochrony macierzyństwa oraz alkoholizm. Główne
problemy, na które mieszkańcy w badaniu ankietowym zwrócili uwagę są
wzajemnie ze sobą powiązane i się przenikają. Np. bezrobocie ściśle powiązane jest
z

ubóstwem,

długotrwałą

chorobą.

Niepełnosprawność

powiązana

jest

z długotrwałą chorobą a alkoholizm z przemocą. Dla potrzeb dalszej analizy
problemów w gminie Różan problemy te zostały pogrupowane w następujące
obszary:
Bezrobocie,

niepełnosprawność,

bezradność

opiekuńczo

–

wychowawcza

i alkoholizm.
Wybrane problemy społeczne poddane analizie / ocenie:
 Bezrobocie
 Niepełnosprawność
 Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych,
 Alkoholizm i narkomania,
Udział podmiotów gminy Różan w innowacyjnym przedsięwzięciu
w

ramach

projektu

„Kalkulator

Kosztów

Zaniechania

–

wprowadzenie

innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze
analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco – wspierających”
przekłada się na zmianę optyki patrzenia i analizy problemów społecznych. Owa
zmiana

polega

na

przyjęciu

opracowanego

w

ramach

projektu

nowatorskiego modelu prowadzenia polityki społecznej, zakładającego nie
tylko wyróżnienie problemu społecznego, lecz także określenie poziomu
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jego

nasilenia.

Powyższy

podział

będzie

miał

również

zastosowanie

w Kalkulatorze Społecznym.

Charakterystyka wybranych problemów społecznych:
IV.1 Bezrobocie

Brak pracy powoduje obniżenie warunków życia ludności, zaś długotrwałe
pozostawanie bez pracy dodatkowo zmniejsza szanse na znalezienie zatrudnienia
oraz powoduje stałe obniżanie się standardu życia, a także rozszerzanie się
obszaru patologii społecznej. Problem bezrobocia dotyczy nie tylko osoby nim
dotkniętej, lecz także całej rodziny. Pojawia się również groźba przyjmowania
przez dzieci negatywnych wzorców osobowych, a w konsekwencji dziedziczenia
statusu bezrobotnego. Bezrobocie, zwłaszcza to długotrwałe, jest od wielu lat
jednym z głównych czynników trudnej sytuacji życiowej, a tym samym powodem
korzystania osób / rodzin z pomocy społecznej.
Analiza dostępnych danych o problemie:
Wykres 13. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu
bezrobocia w latach 2011 – 2013.
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Z podanego wykresu wynika, że w 2013 roku liczba rodzin ubiegających się
o pomoc z powodu bezrobocia wzrosła aż o 10, 6% w stosunku do roku 2012.
Wskaźnik ten jest odzwierciedleniem sytuacji na makowskim rynku pracy,
gdzie stopa bezrobocia w powiecie należy do największych w województwie
mazowieckim i na dzień 31.12.2013 roku było zarejestrowanych 25,7% osób
bezrobotnych, co stanowiło 4,9 tys. mieszkańców , w tym w gminie Różan –
520 osób. Należy zaznaczyć, iż od wielu lat stopa bezrobocia dla powiatu
makowskiego jest znacznie wyższa niż dla województwa mazowieckiego.
Dane te obrazuje poniżej prezentowana tabela:
Tabela 19. Stopa bezrobocia w kraju, województwie, mazowieckim
i powiecie makowskim w latach 2009 – 2013.
Rok
Stopa bezrobocia
Stopa bezrobocia
Stopa bezrobocia
w kraju

w województwie

w powiecie

mazowieckim

makowskim

2009

11,9%

9%

12,6%

2010

12,3%

9,4%

19,1%

2011

12,5%

9,9%

25,0%

2012

13,4%

10,8%

25,8%

2013

13,4%

11,0%

25,7%

Tabela 20. Struktura bezrobocia w gminie Różan w latach 2011 – 2013.
BEZROBOCIE
2011
2012
2013
Ogółem

474

527

520

Kobiety

242

248

242

W Gminie Różan, z powodu bezrobocia, ze świadczeń z pomocy społecznej
w 2013 roku skorzystało 210 rodzin, w tym 638 osób, co stanowiło 14,2%

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 - 2020

65

mieszkańców gminy. Świadczenia dla osób bezrobotnych były kierowane w formie
świadczeń pieniężnych i w formie pracy socjalnej oraz realizowany był projekt
systemowy

z

zastosowaniem

instrumentów

aktywnej

integracji

–

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tabela 21. Świadczenia w formie zasiłku okresowego z powodu bezrobocia
w latach 2011 – 2013.
Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia
LATA 2011 – 2013

2011

2012

2013

Liczba osób

38

51

46

Liczba świadczeń

208

221

169

63 481

69 365

58 788

Kwota świadczeń w złotych

O szansach wyjścia z bezrobocia w dużym stopniu decyduje poziom
wykształcenia i przygotowania zawodowego. Sytuacja na rynku pracy w znacznym
stopniu zależy od przeszłości zawodowej. Trudna sytuacja na rynku pracy
implikuje zarazem trudną sytuację finansową tych osób, ponieważ zdecydowana
większość nie posiada prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Pomimo swej
odmienności, bezrobocie istniejące na obszarach wiejskich jest ściśle powiązane
z deficytem miejsc pracy w regionach miejskich. Bezrobocie na terenach wiejskich
wzrasta wraz ze zwiększaniem się liczby bezrobotnych w miastach. W najgorszej
sytuacji znajduje się wiejska ludność nierolnicza ( bezrolna) ze wszystkich grup
ludności w gminie Różan oraz użytkownicy małych gospodarstw rolnych. Duża
część tej ludności ulega procesowi marginalizacji i „społecznemu odrzuceniu”.
Ludność ta wypierana jest z miejsc pracy w mieście, utraciła wiele sezonowych
miejsc pracy. Skutki bezrobocia uwidaczniają się w postaci upowszechniania
ubóstwa. Rodziny dotknięte bezrobociem zmniejszają swój popyt na artykuły
przemysłowe i usługi tworzone w regionie. Degradacja życia osób i rodzin
dotkniętych bezrobociem staje się zatem hamulcem rozwoju gospodarczego
regionu. Z bezrobociem ściśle związana jest kwestia ubóstwa.
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Pojęcie ubóstwa w świadomości społecznej funkcjonuje jako brak
dostatecznych środków materialnych do życia, jako bieda, niedostatek.
Województwo mazowieckie jest bardzo zróżnicowane pod względem
dochodów gospodarstw domowych. Wskaźnik zagrożenia skrajnym ubóstwem,
po wyłączeniu Warszawy, jest znacznie wyższy w tym województwie.
Ośrodek Pomocy społecznej w ramach realizacji działań aktywizujących
i prewencyjnych od 2008 roku realizuje projekt systemowy pn. „Przez aktywność
do zatrudnienia" adresowany do mieszkańców gminy będących w trudnej sytuacji
socjalno – bytowej z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i ubóstwa.
W ramach aktywnej integracji, mieszkańcy gminy będący odbiorcami świadczeń
z pomocy społecznej, mieli możliwość skorzystania z czterech instrumentów
aktywnej integracji: aktywizacji zdrowotnej, edukacyjnej, społecznej i zawodowej.
Charakterystyka poziomów intensywności problemu społecznego:
Dla celów projektu przyjęta została definicja kwestii bezrobocia opierająca
się na kryterium braku pracy w momencie stania się klientem OPS, choć
niekoniecznie pozostawania w rejestrach powiatowych urzędów pracy przez cały
okres korzystania z usług i świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia.
Poziom niski (1)
Osoba bezrobotna, czyli niepracująca, aktywnie poszukująca zatrudnienia
w ciągu ostatniego miesiąca oraz gotowa podjąć pracę w ciągu najbliższych dwóch
tygodni. Nie występuje jeszcze efekt zniechęcenia bezskutecznym poszukiwaniem
zatrudnienia.
Poziom średni (2)
Osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna
stosująca głównie bierne metody poszukiwania zatrudnienia. Osoba bezrobotna
średniookresowo. Osoba doświadczająca „pułapki bezrobocia”.
Poziom wysoki (3)
Osoba pozostająca bez pracy długookresowo, zniechęcona poszukiwaniem
zatrudnienia. Nie pracuje od co najmniej dwóch lat. Nie współpracuje ze służbami
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zatrudnienia. Osoba o niskim poziomie zatrudnialności. Osoba doświadczająca
„pułapki bierności”.
Prognoza i rekomendacje:
Na tle województwa mazowieckiego wskaźnik zagrożenia bezrobociem
w powiecie makowskim jest na poziomie wysokim. Bezrobocie nadal dotyka
znaczną część społeczności, przyczyniając się do ubożenia rodzin i w efekcie ich
marginalizacji. Na brak pracy w gminie narażone są przede wszystkim: osoby
o niższym poziomie wykształcenia, młodzież wkraczająca na rynek pracy bez
doświadczenia zawodowego, które przekroczyły 45 – 50 rok życia. Bezrobocie
generuje wiele dodatkowych problemów w rodzinie. Często jest przyczyną
problemów opiekuńczo – wychowawczych, przemocy domowej, uzależnień.
Na poprawę sytuacji, istotny wpływ będzie miała poprawa sytuacji
gospodarczej kraju. Ważne jest jednak tworzenie lokalnych inicjatyw służących
aktywizacji bezrobotnych oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Makowie
Mazowieckim oraz realizacja projektów socjalnych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Różanie w zakresie podnoszenia umiejętności społecznych
i zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzrost świadomości
i motywacji do rozwoju ekonomii społecznej, działań partnerskich w zakresie
zmniejszania zjawiska bezrobocia.
Wyzwania dla gminy w zakresie prowadzenia lokalnej polityki społecznej
w zakresie przeciwdziałania bezrobociu:
Rozwój pracy socjalnej w zakresie ograniczania zjawiska bezrobocia
Wsparcie dla rozwoju drobnej przedsiębiorczości
Rozwój podmiotów ekonomii społecznej
Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym
Efektywny system kształcenia zawodowego i technicznego

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 - 2020

68

Analiza SWOT
Mocne strony
 prowadzenie działań mających na
celu ograniczenie zjawiska
bezrobocia w gminie;
 rozwój pracy socjalnej w zakresie
przeciwdziałania zjawisku
dziedziczenia bezrobocia;
 współpraca z organizacjami
pozarządowymi działającymi na
rzecz osób bezrobotnych,
przeciwdziałanie zjawisku ubóstwa;
 możliwość korzystania
z zatrudnienia subsydiowanego
(prace interwencyjne, społecznie
użyteczne, roboty publiczne);
 większa oferta aktywnych
programów rynku pracy, w tym
m. in.: szkoleń, przygotowania
zawodowego w miejscu pracy i prac
społecznie użytecznych;
 wzrastająca ilość programów
i środków finansowanych z UE na
rzecz promocji zatrudnienia w tym
także prowadzony przez OPS
projekt systemowy;
 podejmowanie współpracy
w ramach Porozumienia pomiędzy
GOPS i PUP w zakresie sprawnej
wymiany informacji dotyczącej
aktywizacji społecznej i zawodowej
mieszkańców Gminy.

Słabe strony
 koszty związane z działaniami
naprawczymi, wśród nich:
o świadczenia pieniężne z pomocy
społecznej,
o koszty walki z przestępczością
(nielegalnym uzyskiwaniem
dochodów);
 niski poziom wykształcenia osób
bezrobotnych;
 brak mobilności zawodowej;
 kształcenie niedostosowane do
potrzeb rynku;
 duży udział bezrobotnych
z wykształceniem zasadniczym
zawodowym i podstawowym
w ogólnej liczbie bezrobotnych;
 zwiększająca się liczba
bezrobotnych z wykształceniem
wyższym;
 bardzo wysoki odsetek osób
bezrobotnych pozostających bez
pracy powyżej 12 miesięcy;
 tendencja wzrostowa liczby
bezrobotnych w wieku pow. 45 lat,
których kwalifikacje są
niewystarczające bądź
niedostosowane do potrzeb rynku
pracy;
 pomimo większej liczby ofert pracy
i możliwości odbycia stażu, nadal
liczba bezrobotnych
przypadających na 1 ofertę
utrzymuje się na wysokim
poziomie.
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Szanse
 pozyskiwanie krajowych
i zewnętrznych środków
finansowych na realizację działań
na rzecz osób wykluczonych
społecznie, w szczególności osób
bezrobotnych;
 zwiększenie dostępu do bogatej
oferty szkoleniowej jednostek
szkolących realizujących różnego
rodzaju projekty (Klub Integracji
Społecznej przy OPS, realizacja
projektu z funduszy unijnych przez
OPS, realizacja projektów unijnych
przez PUP);
 wzrost świadomości społecznej
o możliwości podnoszenia
kwalifikacji zawodowych
i wykształcenia;
 warunkowanie pomocy poprzez
zawieranie kontraktów socjalnych;
 możliwości powstawania i rozwoju
podmiotów ekonomii społecznej na
terenie gminy;
 rozwój wolontariatu na terenie
gminy;
 możliwość korzystania
z zatrudnienia subsydiowanego
(prace interwencyjne, społecznie
użyteczne, roboty publiczne);
 wsparcie dla kreowania liderów
lokalnych podejmujących działania
w zakresie ograniczania zjawiska
ubóstwa.

Zagrożenia
 emigracja wykształconej młodzieży;
 pogarszająca się kondycja zakładów
pracy;
 dziedziczenie bezrobotnego stylu
życia i brak motywacji do
aktywności na rynku pracy wśród
świadczeniobiorców OPS;
 niekorzystna korelacja pomiędzy
wysokością świadczeń z pomocy
społecznej a wysokością
wynagrodzeń;
 wzrost liczby osób bezrobotnych
z dysfunkcjami osobowościowymi
i społecznymi.
 niewystarczające zasoby finansowe
na prowadzenie aktywnej polityki
społecznej
w zakresie ograniczania
bezrobocia;
 niski stopień motywacji do podjęcia
zatrudnienia (osobom
nieaktywnym zawodowo czasami
„nie ,opłaca się pracować”);
 ograniczone możliwości
wykazywania efektywności przy
zatrudnieniu subsydiowanym, mała
ilość staży, odbycia płatnych
praktyk;
 niechęć do samozatrudnienia,
niewystarczające wsparcie drobnej
przedsiębiorczości;
 syndrom wypalenia zawodowego
dla przedstawicieli zajmujących się
aktywizacją zawodową i społeczną
rodzin bezrobotnych, ubogich
(mała efektywność podejmowanych
działań przy dużym nakładzie
pracy).
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IV.2 Niepełnosprawność

Opis i wnioski:
Kolejnym ważnym problemem społecznym jest niepełnosprawność,
powstała na skutek wrodzonych wad organicznych, urazów czy przebytych
chorób. Niepełnosprawność obejmuje swym zasięgiem wszystkie sfery rozwoju
człowieka oraz wszystkie aspekty jego funkcjonowania. Problem ten ściśle
powiązany jest z problem długotrwałej choroby. Znaczenie tego problemu wynika
z rozmiarów i powszechności występowania niepełnosprawności w populacji,
a także z konsekwencji, jakie wywołuje w życiu indywidualnym i społecznym.
Podążając za definicją sformułowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)
– osoba niepełnosprawna to osoba o naruszonej sprawności funkcjonalnej
lub aktywności życiowej w stopniu utrudniającym pełnienie dla niej właściwych
ról społecznych.
W ramach pomocy osobom niepełnosprawnym i członkom ich rodzin
udziela się, oprócz pomocy usługowej czy finansowej, porad socjalnych,
m. in. dotyczących przysługujących im ulg i uprawnień, o dostępnych formach
rehabilitacji i pomocy społecznej oraz o funkcjonujących na terenie gminy
i powiatu stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych działających na rzecz
osób niepełnosprawnych.
Nie wystarczy jednak tylko wspierać te osoby, lecz należy tworzyć warunki
do szerszego i aktywnego ich udziału w rozwoju. Wymaga to z jednej strony
przygotowania

się

społeczeństwa

do

tej

zmieniającej

się

sytuacji,

jak i przygotowania samych osób niepełnosprawnych do pełnienia różnych ról
społecznych w swoich środowiskach lokalnych.
Analiza dostępnych danych o problemie:
Zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze w gminie Różan jest ciągle duże.
W 2013 roku standardowymi usługami opiekuńczymi objętych zostało 18 osób.
Realizację tego zadania, w takim rozmiarze, umożliwiało nam zatrudnienie
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8 opiekunek, sfinansowane ze środków własnych. W 2013 roku specjalistycznymi
usługami opiekuńczymi zostało objętych 21 osób, w tym 5 dzieci autystycznych
w 4 rodzinach. Jest to ogromne wsparcie dla rodzin dotkniętych tym problemem.
Zadanie to realizuje 4 pracowników (3 pielęgniarki i 1 terapeuta).
Problemem osób w podeszłym wieku i bardzo trudnym do rozwiązania
przez gminę są osoby chore psychicznie, które po opuszczeniu szpitala
psychiatrycznego nie chcą korzystać z usług specjalistycznych, nie chcą nawet
przyjmować leków. Wiele osób chorych psychicznie nie jest zdiagnozowanych.
Osoby te stwarzają poważne zagrożenie w środowisku, w którym przebywają.
Obserwujemy wzrastającą liczbę osób niepełnosprawnych. Nie mamy
jednak pełnej informacji w tym zakresie. Z posiadanej dokumentacji wynika, że
zasiłki pielęgnacyjne pobiera 111 osób, w tym 38 osób stanowią dzieci. Są to osoby
z orzeczoną i udokumentowaną niepełnosprawnością. Rodzice większości tych
dzieci nie informują dyrekcji przedszkola lub szkoły, że ich dziecko ma orzeczoną
niepełnosprawność. Z tego powodu wynikają duże rozbieżności w statystyce.
Ze względu na ochronę danych osobowych, OPS nie może operować nazwiskami,
a tylko danymi liczbowymi.
Osoby pełnoletnie z orzeczeniem niepełnosprawności w stopniu co najmniej
umiarkowanym (dawniej II grupa inwalidzka), nie posiadające dochodu, otrzymują
zasiłek stały w wysokości 529 zł (od 1 października 2012 r.) miesięcznie. W 2013
roku w grupie tej było 51 osób, w tym 43 osoby samotne i 8 osób przebywających
w rodzinie. Osoby te są często źle postrzegane w środowisku lokalnym ze względu
na ich naganny tryb życia. Jednak jest to świadczenie obligatoryjne.
Z rozeznania środowiska lokalnego wynika, że na terenie gminy Różan
zamieszkuje wiele osób z orzeczoną niepełnosprawnością, ale nie korzystają
ze swoich przywilejów. Jest również znaczna liczba osób niepełnosprawnych,
nawet

z

widocznym

kalectwem,

którzy

nie

posiadają

orzeczenia

o niepełnosprawności.
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Wykres 14. Liczba rodzin z osobami niepełnosprawnymi, korzystających
z pomocy społecznej w latach 2011 – 2013.
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Z powyższych danych wynika, że liczba korzystających z pomocy rodzin
z osobami niepełnosprawnymi na przestrzeni ostatnich 3 lat utrzymuje się na
wysokim poziomie i stanowi np. w 2013 roku 29,5% ogółu rodzin korzystających
ze świadczeń pieniężnych z OPS.

Oznaczać to może zarówno „wymianę

pokoleniową” jak i brak źródeł dochodu, które czyni osoby niepełnosprawne. Są to
w dużym zakresie osoby pobierające zasiłki stałe z powodu niepełnosprawności.
Świadczyć też może o tym, że osoby niepełnosprawne nie posiadają
własnego dochodu i nie mają osób zobowiązanych do alimentacji, które mogłyby
pomóc

im

finansowo.

Drugą

zaś

kategorię

osób

niepełnosprawnych,

korzystających z pomocy społecznej są takie osoby, których dochód np. w postaci
renty lub niskiej emerytury jest niewystarczający i nie pozwala na zabezpieczenie
podstawowych

potrzeb

bytowych.

Wówczas

osoby

niepełnosprawne

są

obejmowane pomocą w postaci specjalnych zasiłków celowych.
Ważnym jest, aby osobom niepełnosprawnym zapewnić godne warunki
życia i możliwość pełnego rozwoju na każdym etapie ich życia. Jako szczególna
grupa osób – niezależnie od dochodu – potrzebują oparcia społecznego
oraz

możliwości

podjęcia

zatrudnienia

dostosowanego

do

posiadanej

niepełnosprawności. Wsparcie w postaci zasiłków stałych i celowych kierowane
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jest w szczególności do osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych. Wsparcie
to obejmuje głównie dofinansowanie do leków i kosztów leczenia.
Z powodu niepełnosprawności i długotrwałej choroby łącznie z form
pieniężnych skorzystało:
Tabela 22. Liczba osób korzystających z zasiłków okresowych w latach 2001
– 2013 z powodu niepełnosprawności i długotrwałej choroby.
Zasiłki okresowe
Rok

Rok 2011

Liczba rodzin
Kwota

wypłaconych

Rok 2012

Rok 2013

4

5

8

6 001,00

5042,00

9 655,00

świadczeń
Problemy związane z niepełnosprawnością i długotrwałą chorobą,
to również zapotrzebowanie na usługi społeczne, chociażby usługi opiekuńcze,
specjalistyczne usługi opiekuńcze, terapię, uczestnictwo w ośrodkach wsparcia,
Klubie Seniora. Grupami korzystającymi z pomocy z powodu niepełnosprawności
i długotrwałej choroby są również osoby uzależnione, chore psychicznie
(zwiększone wydatki na leczenie, zakup leków).
Charakterystyka poziomów intensywności problemu społecznego:
Zgodnie z założeniami projektu zaproponowano następujący podział
nasilenia występowania problemu niepełnosprawności:
Poziom niski (1)
Osoba wymagająca niewielkiego, okresowego wsparcia w wybranych
czynnościach wykraczających poza podstawowe aktywności dnia codziennego lub
terapii/rehabilitacji w niewielkim wymiarze czasowym może funkcjonować
samodzielnie bądź z niewielkim wsparciem.
Poziom średni (2)
Osoba wymagająca codziennego wsparcia w miejscu zamieszkania
w

postaci

usług

opiekuńczych

(gospodarczych

i

pielęgnacyjnych)
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lub codziennej terapii/rehabilitacji. Wymaga wsparcia, by uczestniczyć w życiu
społecznym.
Poziom wysoki (3)
Osoba wymagająca stałego wsparcia w miejscu zamieszkania w większości
podstawowych

czynności

dnia

codziennego,

lub

codziennej

intensywnej

terapii/rehabilitacji. Jest w stanie uczestniczyć w życiu społecznym jedynie przy
pomocy innej osoby. Spełnia kryteria pozwalające na skierowanie do placówki
całodobowego pobytu.
Prognoza i rekomendacje:
W przyszłości przyczyną do określenia stopnia niepełnosprawności może
być długotrwała lub ciężka choroba. Problem ludzi chorych w naszym
społeczeństwie często nie zostaje w pełni rozwiązany z powodu braku dostępu
do specjalistów, trudnej sytuacji finansowej służby zdrowia, zaniechania leczenia
z powodu, np. obawy przed utratą pracy i pojawienia się ubóstwa, zbyt
kosztownych leków w stosunku do dochodów (problem seniorów, rodzin
wielodzietnych, niepełnych). W tym zakresie należy prowadzić profilaktykę
zapobiegania różnego rodzaju chorobom i uzależnieniom, np. promocja zdrowego
stylu życia.
Wyzwania dla polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania problemom
niepełnosprawności:
Rozwój pracy socjalnej w zakresie aktywizacji społecznej osób
niepełnosprawnych
Rozwój środowiskowego
i przewlekle chorych

wsparcia

dla

osób

niepełnosprawnych

Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi na rzecz
poprawy
funkcjonowania
społecznego
i
zawodowego
osób
niepełnosprawnych
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju podmiotów ekonomii
społecznej
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Analiza SWOT:
Mocne strony
 realizacja projektów
przeznaczonych dla osób
niepełnosprawnych
z wykorzystaniem funduszy
unijnych (projekt systemowy);
 funkcjonowanie stowarzyszeń na
terenie powiatu i gminy na rzecz
osób i rodzin długotrwale chorych
i niepełnosprawnych;
 współpraca z Ośrodkiem Wsparcia
w Makowie Mazowieckim
w zakresie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych z gminy
w Ośrodku;
 realizacja usług opiekuńczych dla
osób niepełnosprawnych przez
Ośrodek Pomocy Społecznej;
 systematycznie rosnąca liczba osób
niepełnosprawnych zdobywających
wykształcenie i podnoszących
kwalifikacje;

Słabe strony
 niewystarczające standardy
świadczeń dla osób długotrwale
chorych i niepełnosprawnych;
 słaby dostęp do specjalistów, długi
okres oczekiwania;
 słaby dostęp do wczesnej
rehabilitacji medycznej;
 trudna sytuacja finansowa osób
niepełnosprawnych;
 zaniedbanie sfery promocji
zdrowia i profilaktyki;
 niedostateczne rozpoznania
choroby i jej leczenie (brak
powszechnych, dokładnych analiz
i badań w okresie przedszkolnym
i w szkole);
 ograniczenie dostępności do usług
rehabilitacyjnych;
 zróżnicowanie jakości opieki
zdrowotnej.

 integrowanie osób
niepełnosprawnych ze
środowiskiem lokalnym (spotkania,
imprezy okolicznościowe).
Szanse
 rozwój programów
profilaktycznych w zakresie
profilaktyki zdrowia, uzależnień;
 wsparcie dla rozwoju zadań
fakultatywnych w zakresie rozwoju
wolontariatu, grup
samopomocowych;

Zagrożenia
 brak wystarczających środków
finansowych;
 niestabilność prawa;
 niestabilna sytuacja ekonomiczno
– gospodarcza kraju.

 rozwój drobnej przedsiębiorczości
przez osoby niepełnosprawne
tworzące podmioty ekonomii
społecznej.
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IV.3 Alkoholizm i narkomania

Analiza dostępnych danych o problemie:
Osoby uzależnione nie mają świadomości degradacji pozycji społecznej
spowodowanej nałogiem, stąd też wymagają wsparcia i pomocy zarówno
w kwestii uznania uzależnienia za swój problem, jak również w podjęciu
możliwych działań naprawczych. Choroba alkoholowa jest problemem nie tylko
osoby
do

nadużywającej

współuzależnienia,

alkoholu,
często

lecz

przemocy,

całej

rodziny.

stanowi

Prowadzi

poważne

ona

zagrożenie

dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich członków rodziny. W 2013 roku,
zgodnie z informacją Kierownika Posterunku Policji w Różanie, na terenie gminy
Różan funkcjonariusze Policji przeprowadzili 240 interwencji domowych (w 2012
r. – 96). Założono Niebieskie Karty w 7 rodzinach (w 2012 r. – 4). Rodziny te
zostały objęte nadzorem Policji oraz pracą socjalną prowadzoną przez
pracowników socjalnych OPS w swoich rejonach działania. Z analizy dotychczas
zgromadzonych informacji i dokumentów wynika, że zakładanie Niebieskich Kart
jest celowe, a często nawet niezbędne w tych rodzinach, w których dotychczasowe
interwencje Policji i innych instytucji nie przynosiły oczekiwanych efektów.
Przyczyną takich działań jest głównie nadużywanie alkoholu w sposób
problemowy przez sprawcę przemocy.
Mocną stroną w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom jest dobra
współpraca OPS z miejscową Policją. Wspólne, niezapowiedziane wizyty
w rodzinach wymagających wsparcia, przeprowadzane często w godzinach
wieczornych, przynoszą pozytywne efekty. Domownicy muszą liczyć się z tym,
że pracownicy socjalni mogą ich odwiedzić nie tylko w godzinach pracy urzędu,
ale również poza tymi godzinami, co wpływa dyscyplinująco na ich dewiacyjne
zachowania. Podstawą realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
w gminie Różan są następujące programy:
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1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar

Przemocy w Rodzinie w Gminie Różan na lata 2011 – 2020 – przyjęty Uchwałą
Nr V/44/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 kwietnia 2011 r.
2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 – 2018 – przyjęty

Uchwałą Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 stycznia 2015 r.
3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

na rok 2015 – przyjęty Uchwałą Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 26 stycznia 2015 r.
W ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych realizowane są zadania polegające na:
 Udzielaniu porad osobom poszkodowanym przez nadużywających alkoholu,
zgodnie z wnioskami złożonymi do tutejszej Komisji.
 Wspomaganiu działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 Realizacji programów profilaktycznych wdrażanych w szkole podstawowej
i w gimnazjum.
 Współpracy z Poradnia Rodzinną w Makowie Mazowieckim, pracownikami
socjalnymi, policją.
 Wnioskowaniu do Sądu Rejonowego – Wydziału Rodzinnego o uruchomienie
procedury zobowiązania do leczenia odwykowego bez zgody osoby
uzależnionej.
 Podejmowanie działań w ramach procedury,, Niebieskiej Karty” dla osób
doznających przemocy i stosujących przemoc.
Zarządzeniem Nr 18/2011 Burmistrza Gminy Różan z dnia 31 maja 2011
roku powołano Gminny Zespół Interdyscyplinarny, który realizuje zadania
określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
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Nadużywanie napojów alkoholowych stanowi dziś bezsprzecznie jeden
z najważniejszych problemów. Problem alkoholowy nie zawsze jest widoczny,
często pozostaje w sferze domniemania pracownika socjalnego, jest trudny
do zdiagnozowania. Rodzina również niechętnie przyznaje się do występowania
problemu uzależnienia jednego z jej członków.
Poniższy wykres wskazuje na ilość rodzin, którym przyznano pomoc z uwagi
na występujący problem alkoholowy w latach 2011 –2013:
Wykres 15. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu
alkoholizmu w latach 2011 – 2013.
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Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu w
latach 2011-2013

W znaczeniu potocznym, uzależnienie rozumiane jest jako nabyta silna
potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji,
a w szczególności: alkoholu – mówimy wtedy o alkoholizmie, narkotyków – gdzie
mówimy o narkomanii, leków – w przypadku, który mamy do czynienia
z lekomanią. W szerszym znaczeniu, za osoby uzależnione uważa się także osoby
nadużywające gier hazardowych, oglądania telewizji i internetu, zakupów czy też
pracy. Oszacowanie skali problemu uzależnienia jest trudne z uwagi na znaczny
odsetek osób dotkniętych problemem, które jednak nie szukają wsparcia
profesjonalistów i w instytucjach pomocowych. Skalę tego problemu na terenie
gminy

Różan

przedstawimy

na

podstawie

danych

z

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja ta prowadzi postępowanie
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zmierzające do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego wobec osób
uzależnionych od alkoholu, które w związku z nadużywaniem powodują rozkład
życia

rodzinnego,

demoralizację

małoletnich,

uchylają

się

od

pracy

albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.
Ilość wniosków o wszczęcie postępowania zmierzającego do orzeczenia
obowiązku leczenia odwykowego składanych do Komisji w okresie 2011 – 2013
przedstawia poniższa tabela przedstawiająca działania w zakresie profilaktyki
alkoholowej i narkomanii w gminie Różan w latach 2011 – 2013.
Tabela 23. Działania w zakresie profilaktyki alkoholowej i narkomanii
w gminie Różan w latach 2011 – 2013.
Ilość spraw, podjętych działań
Nazwa działania

Liczba złożonych wniosków do GKRPA
Liczba wniosków skierowanych do Sądu
Rodzinnego o leczenie odwykowe
Liczba
osób
zgłaszających
się
dobrowolnie na leczenie w systemie
ambulatoryjnym

w latach 2011 – 2013
2011

2012

2013

11

15

9

1

-

-

1

-

1

Dla mieszkańców gminy Różan usługi w zakresie uzależnień realizuje
Poradnia Rodzinna w Makowie Mazowieckim i Poradnia Leczenia Uzależnień w
Ostrołęce (klienci dojeżdżają do Makowa Maz. lub Ostrołęki).
Charakterystyka poziomów intensywności problemu społecznego:
Zaproponowany poniżej podział intensywności występowania problemu
społecznego, jakim jest alkoholizm i narkomania jest wstępem do zmiany ich
postrzegania oraz przejścia z działań interwencyjnych na rzecz działań
aktywizujących przypisanych konkretnym grupom potrzebujących, w zależności
od poziomu dotykającego ich problemu.
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Poziom niski (1)
Okresowe używanie środków psychoaktywnych i alkoholu. Wzrost
tolerancji i ochoty na używki. Nie występują skumulowane szkody, ale mogą mieć
miejsce zdarzenia, które skutkują określonymi konsekwencjami zdrowotnymi,
społecznymi, itp. (szczególnie w odniesieniu do młodzieży). Osoba potrafi pełnić
określone role społeczne.
Poziom średni (2)
Nadużywanie środków psychoaktywnych i alkoholu. Występują trudności
z pełnieniem określonych ról społecznych, zagrożenie stabilności zawodowej.
Zaniedbywanie rodziny, konflikty domowe, pogłębiające się uzależnienie
psychiczne i fizyczne, pojawiające się szkody zdrowotne. Wymaga sporego
zaangażowania służb, terapeuty. Osoba traci role społeczne.
Poziom wysoki (3)
Uzależnienie od środków psychoaktywnych i alkoholu. Picie lub branie
stanowią dominujący wymiar funkcjonowania jednostki i skutkuje niemożnością
wypełniania podstawowych ról społecznych. Zalecana terapia stacjonarna
lub ambulatoryjna. Może występować zerwanie więzi społecznych.
Prognoza i rekomendacje:
Z analizy SWOT wynika, że przede wszystkim należy wzmocnić działania
profilaktyczne, kierowane do dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym, kreować
zdrowy styl życia bez uzależnień wśród rodzin, wzmacniać rolę liderów
młodzieżowych w środowiskach rówieśniczych. Alkoholizm jest to ważny problem,
który wymaga kontynuacji, rozszerzenia dotychczas prowadzonych działań wśród
mieszkańców gminy Różan. Problem przemocy w rodzinie bardzo często związany
jest z uzależnieniami. Działania w tym zakresie są bardzo trudne, gdyż trudniejsze,
niż w przypadku innych problemów, jest ich zdiagnozowanie i leczenie.
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Wyzwania dla gminy w zakresie prowadzenia lokalnej polityki społecznej
dotyczącej przeciwdziałania uzależnieniom:
Rozwój zintegrowanego systemu przeciwdziałania uzależnieniom
Wzmocnienie roli rodziny, kreowanie jej pozytywnego wizerunku,
pomoc dla osób uzależnionych i członków ich rodzin
Podniesienie kompetencji osób zawodowo zajmujących się działaniami
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
Rozwój partnerstwa publiczno – społecznego i publiczno – prywatnego
w zakresie budowania zintegrowanego sytemu przeciwdziałania
uzależnieniom
Zwiększenie skuteczności wdrażanych programów profilaktycznych
adresowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
Analiza SWOT:
Mocne strony

Słabe strony

 dostępność dla leczenia
odwykowego w Poradni Rodzinnej;

 brak środków finansowych na
poszerzenie oferty terapeutycznej
dla osób uzależnionych;

 realizacja Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych;
 dostępność środków finansowych
na realizację programów
profilaktycznych;
 dostępność do specjalisty
uzależnień w formie rozmów,
konsultacji, motywacji do leczenia
odwykowego;
 aktywność Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w kwestii
przygotowywania wniosków
o badanie w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu,
motywacji do leczenia.

 potrzeba zwiększenia usług
medycznych w zakresie
psychiatrycznym;
 brak oddziału detoksykacyjnego
na terenie powiatu makowskiego;
 mała wiedza instytucji na temat
leczenia uzależnień;
 niekierowanie lub zbyt późne
kierowanie osób uzależnionych
do specjalistycznych placówek
służby zdrowia;
 brak oferty terapeutycznej dla
osób z zaburzeniami zdrowia
psychicznego będących wynikiem
uzależnienia.
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Szanse
 rozwój form pracy socjalnej
w zakresie profilaktyki
alkoholowej;

Zagrożenia
 postrzeganie uzależnienia jako
choroby zawinionej, którą należy
traktować pobocznie;

 promocja zdrowego stylu życia;

 niedostrzeganie konsekwencji
niepodejmowania działań w
zakresie profilaktyki alkoholowej
jako kosztownej kwestii społecznej
(bezrobocie, bezradność, przemoc,
przestępczość, niewydolność
wychowawcza);

 zwiększenie inicjatyw w obszarze
profilaktyki zdrowotnej i promocji
zdrowia skierowanych do
wszystkich grup.

 występowanie wielu czynników
zewnętrznych, w tym
ekonomicznych, które powodują
wzrost występowania problemów
związanych z uzależnieniami.

IV.4 Bezradność opiekuńczo – wychowawcza

Opis i wnioski:
Znaczącą część klientów OPS stanowią rodziny z trudnościami opiekuńczo –
wychowawczymi. Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu
własnych dzieci łączy się z innymi dysfunkcjami takimi jak: nadużywanie alkoholu,
zaburzenia systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, odejście bliskiej osoby,
zgon współmałżonka, bezrobocie, przemoc w rodzinie, problem w pełnieniu ról
rodzicielskich, problem we współżyciu z ludźmi, niezaradnością w prowadzeniu
gospodarstwa domowego.
Występowanie wyuczonej bezradności jest związane z takimi
współczesnymi problemami społecznymi, jak bieda, bezrobocie i przemoc
w rodzinie. Społeczne i indywidualne konsekwencje wyuczonej bezradności
można łagodzić odpowiednimi oddziaływaniami profilaktycznymi
i terapeutycznymi, które powinny być stosowane w wychowaniu oraz –
bezpośrednio i pośrednio – w pracy socjalnej. Dzieci pochodzące z takich rodzin
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w wielu sytuacjach czują się odrzucone, zaniedbane, często mają trudności
w nauce. Przestają kontynuować naukę i nie są w stanie zdobyć żadnego zawodu.
Mają problemy we współżyciu z innymi ludźmi, trudności adaptacyjne. Występują
u nich zachowania buntownicze, agresywne, konfliktowe. Występuje także łamanie
przez te dzieci i młodzież panujących obyczajów, norm, wartości. Środowisko
rodzinne jest pierwszym środowiskiem wychowawczym w życiu dziecka. Tu
nawiązuje ono pierwsze kontakty z innymi ludźmi i zdobywa pierwsze
doświadczenia. Liczbę rodzin korzystających z pomocy OPS z powodu bezradności
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych obrazuje poniższa tabela.
Tabela 24. Bezradność opiekuńczo – wychowawcza jako powód przyznania
pomocy społecznej w latach 2011 – 2013 (liczba rodzin).
Wyszczególnienie
2011
2012
2013
Bezradność w sprawach opiekuńczo –
33
33
25
wychowawczych
Źródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 r.

Innym przejawem patologii rodziny jest bezradność w sprawach opiekuńczo
– wychowawczych, polegająca na trudności w realizacji funkcji wychowawczej
w stosunku do dzieci. Bezradność przejawia się w nadopiekuńczości, ograniczaniu
swobody

lub

rygoryzmie.

Dysfunkcja

ta

wykazuje

poważną

korelację

z nadużywaniem alkoholu, wiąże się często z kłopotami materialnymi rodziny
(ubóstwem), czasem z niepełnosprawnością dziecka.
Powyższa tabela pokazuje wprawdzie zmniejszenie zjawiska bezradności
opiekuńczo – wychowawczej w okresie ostatnich 3 lat, jednak nie możemy
wykluczyć tak poważnego problemu.
Gmina Różan w ramach podjętych działań wspiera rodziny dotknięte
problemem bezradności opiekuńczo – wychowawczej w formie:
 umożliwienia dostępu do świetlicy opiekuńczo – wychowawczej,
 dożywiania w szkołach,
 pracy socjalnej w formie edukacji i motywacji rodzin do zmiany,
 zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
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Charakterystyka poziomów intensywności problemu społecznego:
W projekcie ,,Kalkulator Kosztów Zaniechania” przyjęto określenie,
że bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego oznacza następujące grupy problemów (według źródła
ich pochodzenia):
1. problemy wynikające z postawy/zachowań rodziców w sprawach opiekuńczo
– wychowawczych;
2. problemy wynikające z postawy/działań rodziców w sprawach prowadzenia
gospodarstwa domowego;
3. problemy wynikające z postawy/zachowań dzieci.
Problemy te występują w różnym nasileniu.
Poziom niski (1)
Rodzina

z

dzieckiem,

w

której

zaburzone

są

funkcje

rodziny,

np. zaniedbywanie niektórych potrzeb dziecka (-ci), złe gospodarowanie budżetem
domowym

czy

prowadzenie

gospodarstwa

domowego.

Podejmuje

współpracę/wykazuje aktywność/aktywnie przeciwdziała. Wymaga niewielkiego
wsparcia ze strony służb społecznych.
Poziom średni (2)
Rodzina z dzieckiem, w której występuje niesamodzielność w pełnieniu
funkcji opiekuńczo – wychowawczych o utrwalonych złych nawykach zarówno
w sferze prowadzenia gospodarstwa domowego, jak i w kwestii wychowywania
dzieci, relacji między członkami rodziny. Wymagająca znacznego wsparcia
ze strony innych osób w przezwyciężaniu napotkanych problemów opiekuńczo –
wychowawczych. Pomoc osób trzecich pozwala na usamodzielnienie rodziny.
Poziom wysoki (3)
Rodzina z dzieckiem, w której występuje wiele problemów opiekuńczo –
wychowawczych, w bardzo dużym stopniu niesamodzielna, wymagająca bardzo
dużo pomocy ze strony osób trzecich, będąca często pod nadzorem kuratora
sądowego. Zagrożenie przejęcia dziecka(-ci) przez instytucje pieczy zastępczej.
Nie podejmuje współpracy.
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Prognoza i rekomendacje
Wyzwania dla prowadzenia lokalnej polityki społecznej
przeciwdziałania bezradności opiekuńczo – wychowawczej

w

Wzrost
roli
aktywnych
form
pomocy,
programów,
oraz profilaktyki w systemie pomocy dziecku i rodzinie.

zakresie
usług

Rozwój specjalistycznego poradnictwa rodzinnego.
Rozwój współpracy samorządów z NGO w szczególności w formie zlecania
zadań własnych i zleconych z obszaru dziecka i rodziny organizacjom
pozarządowym.
Zmiana proporcji w udzielanych świadczeniach z form biernych głównie
pieniężnych na formy aktywizujące rodzinę do samodzielności.
Rozwój kompleksowego systemu instytucji pomocy społecznej, rynku pracy,
edukacji i zdrowia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.
Rozwijaniu adekwatnych do potrzeb form wspierania rodzin dysfunkcyjnych.
Współpraca z sądem rodzinnym i kuratorami sądowymi.
ANALIZA SWOT
Mocne strony

Słabe strony

 funkcjonowanie świetlicy
środowiskowej na terenie gminy;

 niewystarczająca liczba świetlic
środowiskowych;

 dobre rozpoznanie potrzeb przez
OPS;

 uzależnianie się klientów pomocy
społecznej od udzielanych
świadczeń;

 podejmowanie współpracy na
różnych szczeblach
administracyjnych;
 zatrudnienie psychologa
w szkołach.

 zwiększanie się obszarów
problemowych ubóstwa
i bezradności.
 mała liczba inicjatyw
realizowanych w oparciu
o ustawę o zatrudnieniu
socjalnym;
 zła sytuacja ekonomiczna rodzin.
 za małe wsparcie psychologiczne
w szkołach;
 niewystarczające wsparcie dla
rodzin z dzieckiem
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niepełnosprawnym;
 niewystarczająca pomoc
psychologiczna dla osób
dorosłych;
 brak asystenta rodziny w gminie.
Szanse
 promowanie działalności
lokalnych organizacji
pozarządowych działających na
rzecz dzieci;
 wykorzystanie funduszy unijnych
na realizację projektów
związanych z reintegracją
społeczną i zawodową
osób/rodzin przejawiających
bezradność w sprawach
opiekuńczo – wychowawczych;
 zwiększenie liczby instytucji
i organizacji niosących pomoc
rodzinom przejawiającym
bezradność w sprawach
opiekuńczo – wychowawczych;
 możliwość pozyskania środków
pieniężnych z Unii Europejskiej;
 wykształcenie specjalistów do
spraw rodziny, realizujących
programy pomocowe;
 zwiększenie aktywizacji osób
bezrobotnych;

Zagrożenia
 wzrastająca liczba dzieci
pozbawionych prawidłowej
opieki rodzicielskiej;
 powiększanie się patologii wśród
rodzin z powodu bezradności
oraz bierności rodzin
w rozwiązywaniu własnych
problemów;
 utrwalenie tendencji do
koncentracji świadczonej pomocy
społecznej na pasywnych
formach łagodzenia zjawiska
bezradności;
 utrwalanie się zjawisk
prowadzących do bezradności
i „dziedziczenia biedy”;
 rozszerzanie się zjawiska
wyuczonej bezradności na innych
członków rodzin;
 obniżenie wieku inicjacji
alkoholowej, narkotykowej
i seksualnej.

 poprawa warunków życia;
 szkolenia zawodowe oraz
podnoszące umiejętności
społeczne;
 polityka prorodzinna.
 większa współpraca instytucji na
rzecz rodziny;
 podnoszenie potencjału
organizacji pozarządowych
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prowadzących działalność na
rzecz dziecka i rodziny;
 rozwój wolontariatu.

IV.5 Szczególne uwarunkowania nasycenia problemami społecznymi

W nawiązaniu do problemów i potrzeb mieszkańców gminy Różan w 2013
roku na podstawie ustawy o pomocy społecznej z różnych form świadczeń
z pomocy społecznej skorzystało łącznie 513 rodzin, w tym 1338 osoby2.
Stanowi to prawie 30 % mieszkańców gminy.
Tabela 25. Liczba rodzin (bez względu na liczebność osób w gospodarstwie
domowym) korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie
Różan w latach 2011 – 2013.
Lata

Ogółem liczba rodzin korzystająca
ze świadczeń pomocy społecznej

Ogółem liczba rodzin
korzystająca ze świadczeń
pieniężnych pomocy społecznej

2011

506

392

2012

517

410

2013

513

383

Źródło: Ocena Zasobów Pomocy społecznej za 2013 r.

Zmniejszająca się liczba osób korzystających ze świadczeń pieniężnych
Ośrodka Pomocy Społecznej w Różanie nie zawsze świadczy o zmniejszającym się
rozmiarze

zubożenia

społeczeństwa.

Na

podstawie

dochodów,

rodziny

kwalifikowane są do świadczeń socjalnych, tym samym nie przekraczając
ustawowych kryteriów dochodowych uprawniających do ich pobierania.
Ustawa o pomocy społecznej katalogowo definiuje powody, które
w szczególności wskazują i uprawniają osoby i rodziny do ubiegania się o pomoc

2

Dane pochodzą ze sprawozdania Ocena Zasobów pomocy społecznej za 2013 r.
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społeczną. Zalicza się do nich: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie,
niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby
ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo
–

wychowawczych

i

prowadzenia

gospodarstwa

domowego,

zwłaszcza

w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu
do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności
w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu
do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia
losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Wykres 16. Powody ubiegania się o pomoc w latach 2011 – 2013 (wg liczby
rodzin).
Najważniejsze problemy społeczne, z powodu których przyznane zostały
świadczenia z pomocy społecznej w latach 2011-2013
potrzeba ochrony
macierzyństwa
bezradność
alkoholizm
długotrwała lub ciężka
choroba
niepełnosprawność
bezrobocie
ubóstwo
0

50

100

150

200

250

ubóstwo

bezrobocie

niepełnosprawność

długotrwała lub
ciężka choroba

alkoholizm

bezradność

potrzeba ochrony
macierzyństwa

Rok 2013

59

210

151

144

6

25

35

Rok 2012

58

203

144

154

8

33

38

Rok 2011

10

196

129

151

10

33

36

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 r.
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W tym zestawieniu został określony główny problem rodziny. Jak wynika
z analiz, najliczniejszą grupą klientów są rodziny z problemem bezrobocia
(do takich rodzin zaliczamy rodziny, których członkowie posiadają status osoby
bezrobotnej potwierdzony w Powiatowym Urzędzie Pracy, w których dochód na
osobę w rodzinie jest poniżej lub równy kryterium dochodowemu), drugim
naglącym problemem jest długotrwała choroba i niepełnosprawność. Pomoc
społeczna ma za zadanie wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zamierzających do
zaspokojenia

niezbędnych

potrzeb

i

umożliwienia

im

życia

w warunkach odpowiadających godności człowieka. Potrzeby osób i rodzin
korzystających z pomocy społecznej powinny zostać uwzględnione, jeżeli
odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.
Problemy te wynikają z sytuacji ekonomiczno – społecznej gminy, braku
rozwijającej się intensywnie przedsiębiorczości oraz uzależnienia od ,,systemu
pomocy społecznej”. Często bezradność osób, a nawet całych rodzin, generuje
długookresowe problemy, do rozwiązania których niezbędna jest interwencja.
Gmina Różan w tym zakresie realizuje nie tylko zadania obowiązkowe, ale również
prowadzi działania profilaktyczne i prewencyjne.
Analiza SWOT problemów społecznych Gminy Różan stanowi kompleksowe
narzędzie pomocnicze pozwalające pogłębić ocenę otoczenia planowanego
przedsięwzięcia,

a

także

wewnętrznych

aspektów

warunkujących

jego

powodzenie. Z oczywistych względów w niniejszej analizie zdefiniowano jedynie
czynniki mające kluczowe znaczenie dla polityki społecznej samorządu gminy
Różan. Analizę SWOT oparto na wyodrębnionych czynnikach mających wpływ na
rozwój sfery społecznej. Treść analizy jest z natury szersza niż wyspecyfikowane
czynniki rozwojowe, gdyż obejmuje ona również nie tylko pola działań polityki
społecznej, lecz również uwzględnia efekty tych działań np. stan rozwoju systemu
opieki społecznej, w tym poziom rozwoju instytucji realizujących politykę
społeczną władz samorządowych.
W zasadzie nie można bezpośrednio z poziomu władz lokalnych planować
wszystkich kierunków działań w polityce społecznej z uwagi na silny związek tej
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sfery z polityką centralną państwa, ale uwzględniać należy czynniki stymulujące
rozwiązywanie problemów społecznych na terenie gminy. Stąd np. jako szansę
uwzględniono zainteresowanie władz (na poziomie deklaratywnym i popartym
konkretnymi rozwiązaniami prawnymi, praktycznymi).
Wnioskowanie szans i zagrożeń w przedstawionej poniżej części dokumentu
oparte zostało na zestawieniu mocnych i słabych stron. Innymi słowy szanse
i zagrożenia stanowią pochodną wielu czynników. Są też obciążone pewnym
subiektywnym podejściem do oceny, osób i grup środowiskowych, uczestników
procesu

konsultacji

społecznych,

co

zawsze

jest

nieuniknione

w przypadku konieczności wyboru kluczowych czynników dla rozwoju danej sfery,
w warunkach istnienia wielu kryteriów oceny.
Mocne cechy polityki społecznej gminy są czynnikami pozytywnymi
z punktu możliwości rozwoju społeczno – gospodarczego wywołanego m. in.
realizacją strategii społecznej gminy i działań dla aktywizacji społecznej
i gospodarczej mieszkańców. Rozwój jest tu traktowany jako wszelkie pozytywne
zmiany w systemie pomocy społecznej wywołane podjęciem działań zawartych
w Strategii.
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V. Analiza SWOT
Mocne strony

Słabe strony

 rozwój niematerialnych form pomocy,  wysoki poziom bezrobocia, w tym
ze szczególnym uwzględnieniem
długotrwałego bezrobocia;
przeciwdziałania wykluczeniu
 niskie kwalifikacje oraz brak
społecznemu;
wykształcenia osób bezrobotnych;
 działalność instytucji, stowarzyszeń
 niewystarczające formy aktywizacji osób
i osób służących rozwiązywaniu
długotrwale bezrobotnych;
problemów społecznych;
 mała aktywność społeczna, brak
 doświadczenie gminy w
aktywnych liderów;
pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł
 starzenie się społeczeństwa;
finansowania, w tym z EFS;
 dobrze rozwinięta sieć usług
opiekuńczych, w tym
specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób zaburzonych psychicznie;

 Występowanie patologii społecznych;

 koordynacja współpracy jednostek
samorządowych z organizacjami
pozarządowymi;

 brak dużych zakładów pracy;

 migracja młodzieży do większych miast;
 brak mieszkań socjalnych;
 przemoc w rodzinach;

 potencjał turystyczny regionu;

 bezradność opiekuńczo – wychowawcza
w wielu rodzinach oraz w prowadzeniu
gospodarstwa domowego;

 rozwój społeczeństwa
obywatelskiego;

 narastająca przestępczość, przemoc
i agresja dzieci i młodzieży;

 bogactwo, różnorodność i wysoka
jakość zasobów przyrodniczych
i krajobrazowych;

 nowe zadania gmin zlecane bez pokrycia
finansowego ze środków centralnych;

 aktywna działalność GKRPA;

 wykwalifikowana kadra specjalistów
pracujących
w obszarze polityki społecznej;
 wystarczające środki finansowe
przeznaczane na programy
profilaktyczne oraz wypoczynek
dzieci i młodzieży z rodzin
patologicznych;
 możliwości finansowe Gminy na
wdrażanie aktywnej polityki
społecznej.

 wzrastająca liczba osób z zaburzeniami
i chorobami psychicznymi;
 alkoholizm w wielu rodzinach
korzystających z pomocy społecznej;
 wyuczona bezradność i roszczeniowość
postaw wśród osób
i rodzin korzystających z pomocy
społecznej;
 niewystarczające zasoby w zakresie
profilaktyki i ochrony zdrowia;
 nadmierne obciążenie biurokracją kadry
OPS.
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Szanse
 położenie geograficzne;
 walory przyrodniczo – krajobrazowe;
 możliwość pozyskiwania
dodatkowych środków (fundusze
unijne);
 rozwój infrastruktury społecznej
i technicznej;
 nowy okres finansowania UE
2015 – 2020 i potencjalne środki na
inwestycje i rozwój gminy;
 możliwość pozyskania funduszy
w ramach programów rządowych;
 poszerzenie oferty terapeutycznej dla
rodzin dotkniętych problemami
społecznymi.

Zagrożenia
 niechęć przedsiębiorców do
inwestowania;
 niedostosowanie szkolnego systemu do
potrzeb lokalnego rynku pracy;
 niewystarczające środki przekazywane na
integrację i reintegracje zawodową –
roboty publiczne, prace społecznie
użyteczne;
 brak środków na budownictwo społeczne;
 emigracja poza gminę i z Polski
najbardziej wykształconych
i przedsiębiorczych osób w związku
z ograniczonymi możliwościami uzyskania
pracy, prowadzenia własnej działalności
gospodarczej i niskimi zarobkami w kraju;
 brak zainteresowania wśród znacznej
części mieszkańców gminy prowadzeniem
działalności gospodarczej na własny
rachunek;
 brak środków finansowych na realizację
ustawowych zadań;
 ugruntowanie postaw wyuczonej
bezradności oraz braku aktywności
zawodowej wśród osób i rodzin
korzystających z pomocy społecznej;
 wzrost patologii dzieci i młodzieży oraz
propagowanie negatywnych wzorców
zachowań w skali kraju;
 wzrost przestępczości nieletnich;
 zachwianie tradycyjnego modelu rodziny,
wzrost rodzin niepełnych, samotnie
wychowujących dzieci;
 starzenie się społeczeństwa, emigracje
osób młodych, aktywnych za pracą;
 rozwój patologii społecznych, rozbicie
więzi rodzinnych, społecznych;
 społeczeństwo konsumpcyjne.
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W toku diagnozy sformułowano zarówno szanse jak i zagrożenia. W gminie
nie powstają większe zakłady pracy. Zauważalny jest odpływ młodych osób z gminy
w celu poszukiwania pracy. Gmina starzeje się szybko.
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VI. Cele strategii
VI.1 Cel główny

Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Różan poprzez
stworzenie im możliwości rozwoju, zaspokojenia potrzeb
przez aktywną integrację
Cele szczegółowe:

Cel 1

Zmniejszenie
liczby osób
bezrobotnych
w Gminie Różan

Cel 2

Cel 3

Zwiększenie liczby
osób
niepełnosprawnych
i przewlekle
chorych w zakresie
uczestnictwa
w życiu
zawodowym
i społecznym

Rozwój
zintegrowanego
systemu wsparcia
dziecka i rodziny
w zakresie
poprawy
bezpieczeństwa
i przeciwdziałania
bezradności
opiekuńczo wychowawczej

Cel 4

Rozwój systemu
pomocy, leczenia
i rehabilitacji dla
osób
uzależnionych
oraz członków ich
rodzin

Cele szczegółowe zdefiniowano w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy społeczne. W dalszej części dokumentu
przedstawiono wskaźniki pomiaru realizacji tych celów oraz planowane działania z nimi związane.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 - 2020

95

VI.2 Cele szczegółowe
Cel nr 1 – Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych w Gminie Różan
Rodzaj
Działanie:
Produkt:
działania:
1. zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego
interwencyjne 1. zmniejszenie liczby
osobom bezrobotnym (pomoc finansowa,
bezrobotnych
pomoc materialna, dożywianie);
i korzystających ze
świadczeń;
2. upowszechnienie informacji o usługach
i instrumentach rynku pracy oferowanych
przez Powiatowy Urząd Pracy;
3.
4.

3. wzrost poczucia

bezpieczeństwa;

organizowanie prac społecznie użytecznych
dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
dostosowanie kierunków kształcenia do
potrzeb lokalnego rynku pracy;

6.

wsparcie dla rozwoju wolontariatu;

7.

opracowanie programów i projektów
promocji zatrudnienia oraz aktywizacji
lokalnego rynku pracy;

9.

podstawowych potrzeb
członków rodziny;

realizacja prac społecznie użytecznych, prac
interwencyjnych robót publicznych;

5.

8.

2. zaspokojenie

rozwój pracy socjalnej w zakresie
przeciwdziałania bezrobociu;
organizację szkoleń przygotowujących
merytorycznie osoby bezrobotne do

4. nabycie umiejętności

poszukiwania pracy;
prewencyjne

aktywizacyjne

5. podjęcie zatrudnienia

(praca na umowę
o pracę, staż,
przygotowanie
zawodowe, prace
społecznie użyteczne);
6. podniesienie kwalifikacji

zawodowych;
7. ukończenie

kursu/szkolenia
zawodowego
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Wskaźnik pomiaru celu:
1. liczba osób objętych

pomocą z tytułu ubóstwa;
2. liczba świadczeń

przyznanych
i wypłacanych zasiłków
z powodu ubóstwa
(zasiłki, stypendia
socjalne, dodatki
mieszkaniowe, pomoc
materialna);
3. liczba osób, z którymi

został zrealizowany
kontrakt socjalny
w zakresie aktywizacji
zawodowej i społecznej;
4. liczba osób, która

zrealizowała program
wychodzenia
z bezdomności;
5. liczba osób

uczestniczących
w działaniach

prowadzenia własnej firmy;
10. opracowanie wspólnych projektów
i programów aktywizacji bezrobotnych;

przekwalifikowującego;

wolontarystycznych;

8. podjęcie/kontynuowanie 6. liczba osób

nauki.

zaangażowanych
w uczestnictwo
w podmiotach ekonomii
społecznej.

11. ograniczenie wykluczenia dzieci i młodzieży
poprzez programy aktywizujące;
12. pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;
13. aktywizacja bezrobotnych poprzez
organizację różnorodnych form wsparcia
wynikających z ustawy a dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, takich jak m. in.:
staże, prace interwencyjne, roboty publiczne,
szkolenia, refundację stanowiska pracy,
dotacje na rozpoczęcie działalności
gospodarczej.

Cel nr 2 – Zwiększenie liczby osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w zakresie uczestnictwa w życiu zawodowym
i społecznym
Rodzaj
Działanie:
Produkt:
Wskaźnik pomiaru celu:
działania:
1. rozwój pomocy i samopomocy w zakresie
interwencyjne 1. poszerzenie dostępu
1. liczba osób, które
zidentyfikowanych potrzeb w obszarze
osób niepełnosprawnych
skorzystają z poradnictwa;
niepełnosprawności i długotrwałej choroby;
do życia społecznego,
2. liczba osób
kulturalnego,
rynku
2. ułatwienie dostępu dla osób
uczestniczących
pracy
i
edukacji;
niepełnosprawnych do informacji
w programach aktywności
o możliwych formach pomocy;
3. poprawa jakości świadczonych usług,

2. stworzenie

funkcjonalnego oraz
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lokalnej, działaniach
wolontarystycznych,

skierowanych do osób niepełnosprawnych;

dostosowanego do
potrzeb środowisk osób
niepełnosprawnych
systemu informacji;

4. dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach i wyjazdach rehabilitacyjnych;

3. umożliwienie zdobycia

5. zapewnienie specjalistycznych usług
opiekuńczych oraz podnoszenie ich jakości;
6. propagowanie wartości profilaktyki
i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych
i długotrwale chorych;

prewencyjne

7. opracowanie programów i projektów
aktywizujących osoby niepełnosprawne;

aktywizacyjne
4.

8. poprawa komunikacji w dostępie do
urzędów;
9. finansowe, wspieranie wydarzeń
integracyjnych, sportowych, rekreacyjnych
i kulturalnych dla osób starszych
i niepełnosprawnych;

5.

10. aktywizacja środowiska do wspólnych
działań społecznych na rzecz osób
niepełnosprawnych, przewlekle chorych
i starszych;

6.

11. rozwój wolontariatu;
12. zwiększenie dostępności do edukacji dla
osób niepełnosprawnych;

7.

działaniach
integracyjnych;
3. liczba osób objętych
świadczeniami z pomocy
społecznej z powodu
niepełnosprawności;

i utrzymania
zatrudnienia oraz
4. liczba osób objętych
podniesienie poziomu
usługami opiekuńczymi;
kwalifikacji zawodowych
5. liczba osób objętych
osób
pomocą wolontarystyczną;
niepełnosprawnych;
6. liczba dzieci objętych
większa samodzielność
wczesnym
i niezależność osób
wspomaganiem;
niepełnosprawnych;
7. liczba uczestników WTZ;
powstawanie lokalnych
programów w zakresie
8. liczba osób
likwidacji barier
uczestniczących
architektonicznych;
w działaniach
pomocowych
poprawa jakości życia
i samopomocowych;
osób
niepełnosprawnych;
9. liczba osób
niepełnosprawnych
wzrost świadomości
i długotrwale chorych,
o przysługujących
które wzięły udział
osobom
w programach
z niepełnosprawnością
profilaktycznych.
prawach i obowiązkach;

13. wspieranie i współpraca z organizacjami
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pozarządowymi działającymi na rzecz osób
starszych i niepełnosprawnych;
14. organizacja wydarzeń kulturalno –
oświatowych dostępnych dla osób starszych
i niepełnosprawnych.

8. rozwój nowych form

aktywności w działaniu
na rzecz osób
z niepełnosprawnością;
9. upowszechnienie

wizerunku osób
z niepełnosprawnością,
jako pełnoprawnych
członków społeczności
lokalnej.
Cel nr 3 – Rozwój zintegrowanego systemu wsparcia dziecka i rodziny w zakresie poprawy bezpieczeństwa
i przeciwdziałania bezradności opiekuńczo – wychowawczej
Rodzaj
Działanie:
Produkt:
Wskaźnik pomiaru celu:
działania:
1. systematyczna praca socjalna z rodzinami
interwencyjne 1. zmniejszenie liczby
1. liczba osób
mającymi problemy opiekuńczo –
rodzin wymagających
korzystających z pomocy
wychowawcze i w prowadzeniu
interwencji instytucji
z powodu bezradności
gospodarstwa domowego;
zewnętrznych w pełnieniu
opiekuńczo –
funkcji opiekuńczo –
wychowawczej;
2. świadczenie pomocy rodzinom w opiece
wychowawczej przez te
i wychowaniu dzieci i młodzieży poprzez
2. liczba osób, które
rodziny;
wzmacnianie roli rodziny;
otrzymały wsparcie
3.

4.

wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczej poprzez
asystenta rodziny;

zapewnienie pomocy i wsparcia osobom
sprawującym rodzinną pieczę zastępczą;
5. świadczenie pomocy społecznej rodzinom,

2. wzrost motywacji
u dzieci i młodzieży do
podnoszenia kwalifikacji,
rozwijania zainteresowań,
talentów, uczestnictwa
w życiu środowiska
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w ramach realizowanych
programów i projektów
skierowanych do rodzin;
3. liczba rodzin objętych
świadczeniami z pomocy
społecznej;

żyjącym w trudnych warunkach
materialnych;
6. organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych;
7.

zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży poprzez rozwój placówek
wsparcia dziennego oraz sport, rekreację
i kulturę;

8.

organizowanie kampanii oraz innych akcji
w celu propagowania zdrowego stylu życia;

9.

współpraca z jednostkami organizacyjnymi
w celu powrotu dziecka do rodziny
biologicznej;

lokalnego;
3. brak zachowań

prewencyjne

ryzykowanych u dzieci
i młodzieży (alkohol,
narkotyki, papierosy,
uzależnienie od Internetu,
hazard).

5. liczba dzieci biorących
udział w różnych
formach
zorganizowanego
wypoczynku;
6. liczba rodzin objętych
wsparciem asystenta
rodziny;
7. liczba rodzin
korzystających
z ośrodków wsparcia
dziennego;

10. współpraca ze szkołami w zakresie
diagnozowania potrzeb dzieci i młodzieży
zagrożonych marginalizacją;

8. liczba uczestników
zorganizowanych imprez
skierowanych do rodzin;

11. realizacja rządowego programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”;

9. liczba rodzin objętych
kontraktem socjalnym
w zakresie wsparcia
w pełnieniu funkcji
opiekuńczo –
wychowawczej.

12. promocja i realizacja programów
profilaktycznych, terapeutycznych,
psychoedukacyjnych, skierowanych do
rodziców i dzieci;
13. współpraca z podmiotami pracującymi na
rzecz rodziny w zakresie kreowania i
upowszechniania pozytywnych wzorców
funkcjonowania rodziny;
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14. tworzenie i wdrażanie 3 – letnich
programów wspierania rodziny;
15. rozwój i wzbogacanie istniejących
programów profilaktycznych
i edukacyjnych;
16. pomoc w uzyskaniu odpowiednich
warunków mieszkaniowych dla rodzin;
17. stymulowanie aktywności twórczej,
rozbudzanie aspiracji edukacyjnych dzieci
i młodzieży.

aktywizacyjne

Cel nr 4 – Rozwój systemu pomocy, leczenia i rehabilitacji dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin
Rodzaj
Działanie:
Produkt:
Wskaźnik pomiaru celu:
działania:
1. organizacja i finansowanie /dofinansowanie interwencyjne 1. zmniejszenie liczby osób 1. liczba ofiar przemocy
szkoleń, warsztatów, seminariów,
uzależnionych;
domowej, której
konferencji dla osób pracujących w obszarze
sprawcami są osoby pod
2. zmniejszenie liczby osób
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
wpływem alkoholu;
współuzależnionych;
i rozwiązywania problemów alkoholowych;
3. zmniejszenie liczby osób 2. liczba interwencji policji
2. dofinansowanie obozów
do osób pod wpływem
dotkniętych problemami
socjoterapeutycznych dla dzieci
alkoholu;
społecznymi będącymi
pochodzących z rodzin z problemem
konsekwencją
3. liczba nadzorów
alkoholowym;
uzależnienia: przemoc,
sądowych nad osobami
3. dofinansowanie wypoczynku letniego
bezradność, ubóstwo,
uzależnionymi;
i zimowego dla dzieci z rodzin
bezrobocie, choroby.
4. liczba interwencji
z problemem alkoholowym;
dotyczącej kontroli
4. dofinansowywanie/finansowanie szkoleń
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i kursów specjalistycznych w zakresie pracy
z dziećmi z rodzin z problemem
alkoholowym;
5. prowadzenie edukacji publicznej nt.
działania alkoholu na organizm człowieka
i ryzyka szkód wynikających z różnych
wzorców picia (kampanie, ulotki, informacje
i artykuły w lokalnej prasie);

napojów alkoholowych;
5. liczba osób skierowanych
na leczenie odwykowe
przez Sąd;

prewencyjne

6. liczba wniosków
wpływających do GKRPA
o leczenie odwykowe;
7. liczba osób kończących
terapię odwykową na
różnych szczeblach;

6. prowadzenie edukacji społecznej nt.
zjawiska przemocy w rodzinie (kampanie,
ulotki, informacje i artykuły w lokalnej
prasie, konferencje i seminaria);

8. liczba wniosków
trafiających do GKRPA;

7. prowadzenie warsztatów umiejętności
psychospołecznych kształtujących
u młodego człowieka postawy abstynenckie;

9. liczba osób uzależnionych
trafiających do
schroniska dla
bezdomnych;

8. realizacja działań obszarze profilaktyki
uniwersalnej kierowanych do dzieci,
młodzieży, rodziców, nauczycieli i osób
pracujących z nieletnimi;

10. liczba NIEBIESKICH
KART;
11. liczba osób
uczestniczących
w grupach wsparcia;

9. wdrażanie i upowszechnianie
rekomendowanych programów
profilaktycznych skierowanych do dzieci,
młodzieży i dorosłych;
10. finansowanie oddziaływań adresowanych
do osób stosujących przemoc w rodzinie;

12. liczba osób uzależnionych
po terapiach
angażujących się w
działalność społeczną;

aktywizacyjne
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13. liczba osób zgłaszanych
do ubezpieczenia
zdrowotnego przez
Gminę;

11. wsparcie rodziców, których dzieci piją
alkohol;
12. organizowanie warsztatów/programów dla
rodzin dzieci uczęszczających do świetlic
w celu podniesienia ich kompetencji
wychowawczych.

14. liczba przestępstw
dokonanych pod
wpływem alkoholu;
15. liczba osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
alkoholizmu.
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VI.3 Szczegółowe wskaźniki
Cel nr 1 – Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych w Gminie Różan
Wartość obecna
wskaźnika:

Wskaźnik pomiaru celu:
1. liczba osób objętych pomocą z tytułu bezrobocia;
2. liczba świadczeń przyznanych i wypłacanych zasiłków z powodu

Wartość
docelowa
wskaźnika

Wartość bazowa –
punk startowy
strategii oraz źródło
danych;

bezrobocia (zasiłki, stypendia socjalne, dodatki mieszkaniowe, pomoc
Mierzona będzie
materialna);
wskaźnikami
3. liczba osób, z którymi został zrealizowany kontrakt socjalny w zakresie
powstałego
aktywizacji zawodowej i społecznej;
produktu,
32% ogółu
4. liczba osób, która zrealizowała program wychodzenia z bezdomności;
rezultatu
korzystających
5. liczba osób uczestniczących w działaniach wolontarystycznych;
i oddziaływania.
z pomocy
6. liczba osób zaangażowanych w uczestnictwo w podmiotach ekonomii
społecznej.3
społecznej.
Wstępny sposób weryfikacji wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru:
 sprawozdania merytoryczne i finansowe z zakresu realizacji ustawy o pomocy społecznej;
 analiza porównawcza (Ocena Zasobów Pomocy Społecznej);
 sprawozdanie z realizacji programów osłonowych;
 sprawozdania, raporty ewaluacyjne z realizacji projektów z Unii Europejskiej, programów krajowych, wojewódzkich,
regionalnych i lokalnych;
 podpisane porozumienia o współpracy z wolontariuszami.
Częstotliwość pomiaru: co 12 miesięcy

3

Liczba osób wyrażona w procentach obrazuje stosunek liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia (638) do liczby osób w rodzinach
korzystającej z pomocy i wsparcia z systemu pomocy społecznej (1 338). Dane pochodzą z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 rok.
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Cel nr 2 – Zwiększenie liczby osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w zakresie uczestnictwa w życiu
zawodowym i społecznym
Wartość obecna
Wartość docelowa
Wskaźnik pomiaru celu:
wskaźnika:
wskaźnika
1. liczba osób korzystających z pomocy z powodu bezradności opiekuńczo –
wychowawczej;
2. liczba rodzin objętych świadczeniami z pomocy społecznej z powodu
Wartość bazowa –
bezradności opiekuńczo – wychowawczych;
punk startowy
3. liczba rodzin, które uczestniczyły w programach, terapii, dostępie do
Mierzona będzie
strategii oraz źródło
poradnictwa rodzinnego;
wskaźnikami
danych;
4. liczba rodzin z ograniczoną władzą rodzicielską;
powstałego
5. liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny,
produktu,
21% ogółu
6. liczba dzieci korzystających z ośrodków wsparcia dziennego;
rezultatu
korzystających
7. liczba dzieci i młodzieży objętych nadzorem kuratora sądowego;
i oddziaływania.
z pomocy
8. liczba dzieci i młodzieży biorąca aktywny udział w inicjatywach
społecznej.4
społecznych organizowanych przez OPS;
9. liczba rodzin objętych kontraktem socjalnym w zakresie wsparcia
w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej.
Wstępny sposób weryfikacji wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru:
 sprawozdawczość (ilość przyznanych świadczeń, wysokość udzielonych świadczeń);
 rejestr lub sprawozdawczość (liczba osób i rodzin korzystających z porad; liczba uczestników imprez, ilość
zorganizowanych form wypoczynku;
 wywiady u rodzin;
 sprawozdanie (częstotliwość i okres korzystania z systemu pomocy społecznej);

4

Liczba osób wyrażona w procentach obrazuje stosunek liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności (286) do liczby osób
w rodzinach korzystającej z pomocy i wsparcia z systemu pomocy społecznej (1 338). Dane pochodzą z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 rok.
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 rejestr udzielanych porad (ilość udzielonych porad, ilość rodzin, które osiągnęły poprawę w funkcjonowaniu);
 dane statystyczne od pedagogów szkolnych w zakresie analizy opracowanej na potrzeby ewaluacji działań w strategii
i stopnia osiągania zamierzonego celu.
Częstotliwość pomiaru: co 12 miesięcy.
Cel nr 3 – Rozwój zintegrowanego systemu wsparcia dziecka i rodziny w zakresie poprawy bezpieczeństwa
i przeciwdziałania bezradności opiekuńczo – wychowawczej
Wartość obecna
Wartość docelowa
Wskaźnik pomiaru celu:
wskaźnika:
wskaźnika
1. liczba ofiar przemocy domowej pod wpływem alkoholu;
2. liczba interwencji policji do osób pod wpływem alkoholu;
3. liczba nadzorów sądowych nad osobami uzależnionymi;
4. liczba interwencji dotyczącej kontroli punktów sprzedaży napojów
Wartość bazowa –
alkoholowych;
punk startowy
Mierzona będzie
5. liczba osób skierowanych na leczenie odwykowe przez sąd;
strategii oraz źródło
wskaźnikami
6. liczba wniosków wpływających do GKRPA o leczenie odwykowe;
danych;
powstałego
7. liczba osób kończących terapię odwykową na różnych szczeblach;
produktu,
8. liczba wniosków trafiających do GKRPA;
10% ogółu
rezultatu
9. liczba osób uzależnionych trafiających do schroniska dla bezdomnych;
korzystających
i oddziaływania.
10. liczba NIEBIESKICH KART;
z pomocy
11. liczba osób uczestniczących w grupach wsparcia;
społecznej.5
12. liczba osób uzależnionych po terapiach angażujących się w działalność
społeczną;
13. liczba osób zgłaszanych do ubezpieczenia zdrowotnego przez Gminę;

5

Liczba osób wyrażona w procentach obrazuje stosunek liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności opiekuńczo – wychowawczej (132)
do liczby osób w rodzinach korzystającej z pomocy i wsparcia z systemu pomocy społecznej (1 338). Dane pochodzą z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 rok.
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14. liczba przestępstw dokonanych pod wpływem alkoholu;
15. liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu.
Wstępny sposób weryfikacji wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru:
 sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
 ocena Zasobów Pomocy Społecznej;
 sprawozdanie roczne MP i PS;
 sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 statystyki z policji.

Alkoholowych

Częstotliwość pomiaru: co 12 miesięcy.
Cel nr 4 – Rozwój systemu pomocy, leczenia i rehabilitacji dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin
Wartość obecna
Wartość docelowa
Wskaźnik pomiaru celu:
wskaźnika:
wskaźnika
1. liczba osób, które skorzystają z poradnictwa;
Wartość bazowa –
Mierzona będzie
2. liczba osób uczestniczących w programach aktywności lokalnej, działaniach
punk startowy
wskaźnikami
wolontarystycznych, działaniach integracyjnych;
strategii oraz źródło
powstałego
3. liczba osób objętych świadczeniami z pomocy społecznej z powodu
danych;
produktu,
niepełnosprawności;
rezultatu
4. liczba osób objętych usługami opiekuńczymi;
1% ogółu
i oddziaływania.
5. liczba osób objętych pomocą wolontarystyczną;
korzystających
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6. liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem;
7. liczba uczestników WTZ;
8. liczba osób uczestniczących w działaniach pomocowych
i samopomocowych;
9. liczba osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych, które wzięły udział
w programach profilaktycznych.

z pomocy
społecznej. 6

Wstępny sposób weryfikacji wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru:
 analiza porównawcza: sprawozdanie z działalności OPS;
 sprawozdanie MP i PS;
 ocena Zasobów Pomocy Społecznej;
 ankieta opracowana na potrzeby ewaluacji działań w projekcie i stopnia osiągania zamierzonego celu szczegółowego.
Częstotliwość pomiaru: co 12 miesięcy.

6

Liczba osób wyrażona w procentach obrazuje stosunek liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu (14) do liczby osób w rodzinach
korzystającej z pomocy i wsparcia z systemu pomocy społecznej (1 338). Dane pochodzą z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 rok.
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VII. Planowany budżet

W ramach realizacji działań statutowych przewidywane jest pozyskiwanie
w znacznym zakresie środków zewnętrznych, w tym działania partnerskie
z organizacjami pozarządowymi będącymi Liderem w realizacji zadań publicznych.
Na działania określone w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2015 – 2020 środki finansowe będą pochodzić ze:
 środków z budżetu samorządu gminy i powiatu;
 środków z budżetu samorządu województwa;
 środków własne partnerów biorących udział w realizacji celów Strategii
(np. organizacji pozarządowych, podmiotów prywatnych);
 środków z funduszy zewnętrznych, m.in. z fundacji;
 środków z budżetu państwa;
 środków z funduszy krajowych (np. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych) oraz – środki pozyskiwane z celowych programów
realizowanych na szczeblu krajowym, np. z Krajowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu
Społecznemu”, Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
i innych, Asystent Rodziny;
 środków z budżetu Unii Europejskiej (z Europejskiego Funduszu Społecznego,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach realizacji Programów
Operacyjnych.
Szczegółowe określenie wysokości planowanych środków na realizację Strategii
nie jest możliwe ze względu na długi okres obowiązywania dokumentu, brak
długookresowych źródeł finansowania, a także wieloletnich dokumentów finansowych
określających planowane wydatki gminy na bieżącą działalność. Czynnikiem
utrudniającym szacowanie źródeł finansowania jest powstawanie dokumentów
programowych nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.
Ponadto wysokość środków przeznaczonych na realizację Strategii będzie zależała
także od stopnia zaangażowania różnych podmiotów – partnerów realizacji Strategii.
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Zakłada się, że cele i działania określone w Strategii będą wyznaczały kierunki
finansowania polityki społecznej gminy i będą uwzględniane przy konstruowaniu
budżetu gminy w kolejnych latach. Zapisy dokumentu będą również podstawą starań
o pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie określonych przedsięwzięć.
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2020

2019

2018

realizacji

2017

Okres

2016

Cel i działanie

2015

VIII. Harmonogram
Realizatorzy

Cel nr 1 – Ograniczenie bezrobocia w Gminie Różan
OPS;
PUP;
NGO;
Działania opisane przy celu nr 1.
6 lat
■
■
■
■
■ ■
jednostki organizacyjne Gminy
bezpośrednio zaangażowane
w realizacje zadań uwzględnionych
w strategii;
Cel nr 2 – Zwiększenie liczby osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w zakresie uczestnictwa w życiu zawodowym
i społecznym
 OPS;
 Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna;
Działania opisane przy celu nr 2.
6 lat
■
■
■
■
■
■
 NGO;
 Poradnia Rodzinna
Szkoły.
Cel nr 3 – Rozwój zintegrowanego systemu wsparcia dziecka i rodziny w zakresie poprawy bezpieczeństwa i przeciwdziałania
bezradności opiekuńczo – wychowawczej
 OPS;
■
■
■
■
■
■
Działania opisane przy celu nr 3.
6 lat
 PLU;
 NGO;
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 szkoły.

Cel nr 4 – Rozwój systemu pomocy, leczenia i rehabilitacji dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin
 OPS;
 NGO’
■
■
■
■
■
■
Działania opisane przy celu nr 4.
6 lat
 placówki oświatowe;
 służba zdrowia;
 PCPR.
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IX. System wdrażania strategii

Aby narzędzie, jakim jest SRPS, mogło być określane mianem skutecznego musi
być logistycznie wdrażane w otoczenie. Nie jest możliwym bowiem, aby wdrażanie
dokumentu uwieńczone zostało sukcesem bez wcześniejszego podziału prac ze szczególnym
uwzględnieniem wyznaczenia osoby na miejsce lidera, która będzie pracowała nad
komunikacją i motywacją oraz kształtowała system pomocy w realizacji zapisów.
W procesie wdrażania dokumentu uwzględnić należy również udział zewnętrznych
partnerów społeczno – gospodarczych.
Biorąc pod uwagę powyższe, Koordynatorem Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Różanie. Będzie
to podmiot odpowiedzialny nie tylko za proces wdrażania Strategii, ale także za jej
monitoring i ewaluację.
Jako podstawowych partnerów w systemie wdrażania SRPS na chwilę obecną
można wymienić:
 Powiatowy Urząd Pracy,
 lokalne organizacje pozarządowe,
 jednostki organizacyjne Gminy bezpośrednio zaangażowane w realizację
zadań z zakresu pomocy społecznej,
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
 placówki oświatowe,
 Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury,
 Biblioteka.
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X. Monitoring
X.1 Termin okresowego przeglądu

Raz do roku.
X.2 Zadania związane z przeglądem:

Wdrożenie realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest
procesem, w który zaangażowane powinny być wszystkie podmioty uczestniczące
w jej opracowaniu oraz działające w obszarach objętych strategią. Działania opisane
w Strategii skierowane są nie tylko do osób i grup defaworyzowanych, ale i do całej
społeczności gminy Różan. Instytucją, która z racji przepisu ustawowego przejmuje
największą odpowiedzialność za jej realizację jest Ośrodek Pomocy Społecznej.
Istotnym elementem realizacji założeń i celów Strategii jest monitoring jej wdrażania,
który wymaga operacjonalizacji celów, ich mierzenia i analizowania. Strategia jest
dokumentem, który może, a nawet powinien być aktualizowany. Zakłada się,
że dokument będzie poddany aktualizacji w połowie okresu wdrażania. Za aktualizację
strategii odpowiedzialny będzie Zespół Zarządzający. Nieodłącznym elementem
wdrażania Strategii są programy, które tworzone są w oparciu o budżet samorządu,
np. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Program
Współpracy Gminy Różan z Organizacjami Pozarządowymi oraz inne programy,
których realizacja wynika z odrębnych przepisów.
Proces wdrożenia i monitoringu strategii wymaga powołania Zespołu
Zarządzającego, w skład którego wchodzą osoby powołane zarządzeniem Burmistrza
spośród przedstawicieli jednostek organizacyjnych Urzędu i innych instytucji Gminy,
organizacji pozarządowych oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.
Istnieje wiele definicji monitoringu wykorzystywanego przy wdrażaniu
programów interwencji publicznej. Można zatem przyjąć na potrzeby niniejszej SPRS,
że monitoring jest to stwierdzenie przy wykorzystaniu wcześniej określonych
wskaźników, faktycznego stanu rzeczy (postępów i skutków interwencji publicznej).
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Jest on prowadzony w sposób ciągły, co w praktyce oznacza regularne sprawdzanie
postępów w określonych przedziałach czasowych. Na jego podstawie dokonuje się
ocen – ewaluacji.7
Mając na uwadze wyżej przywołaną definicję oraz rekomendacje dotyczące
wdrażania SRPS, niezbędnym zabiegiem wydaje się być ustanowienie systemu
gromadzenia wiążących informacji statystycznych i finansowych.

Informacje

te powinny dotyczyć i stanowić skwantyfikowany (tj. wyrażony w liczbach) obraz
warunków i stanu społecznego gminy oraz skuteczności przyjętych rozwiązań.
Ważnym elementem monitoringu będą wskaźniki określone w strategii
odnoszące się do poszczególnych celów szczegółowych. Będą one monitorowane
z

wykorzystaniem

obecnie

funkcjonujących

dokumentów

sprawozdawczych,

w tym m. in. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej, rocznego sprawozdania
z działalności OPS i innych.
Źródłem danych będą: dane statystyczne GUS, dane jednostek organizacyjnych
UG, dane Policji, PUP, dane ze sprawozdań MOPS, sprawozdań z realizacji gminnych
programów i projektów oraz NGO.
Monitorowanie umożliwi bieżącą ocenę realizacji zaplanowanych kierunków
działań lub też pozwoli na modyfikację i dokonywanie korekt w przypadku istotnych
zmian społecznych, które mogą zaistnieć w wyniku zmiany regulacji prawnych, bądź
też narastanie niektórych problemów społecznych.
Informacja na temat realizacji strategii będzie przygotowywana w formie raportu
rocznego, który powstanie na podstawie sprawozdawczości prowadzonej przez OPS.
Raport może zawierać również propozycje nowych rozwiązań bądź modyfikację
dotychczasowych działań stosownie do zmieniających się potrzeb.

7

M. Kozak, A. Pyszkowski, R. Szewczyk Słownik rozwoju regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, s. 14.
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X.3 Zarządzanie ryzykiem:
Cel nr 1 – Ograniczenie bezrobocia w Gminie Różan
Działanie:
− sprawny przepływ informacji;
− współpraca wszystkich jednostek
działających na rzecz SRPS;
− wsparcie superwizyjne;
− dobór beneficjentów do
poszczególnych działań;
− podnoszenie kompetencji kadr
zaangażowanych w działanie;
− podział zadań i kompetencji
w zależności od możliwości
podmiotów zaangażowanych
w działania;
− bieżący monitoring działań.

Opis ryzyka wraz ze sposobem
przeciwdziałania:
− ryzyko zewnętrzne (np. uwarunkowania
polityczne, zmiana kryteriów
dochodowych, zamrożenie środków
finansowych, kryzys gospodarczy);
− ryzyko zasobów ludzkich (np. jakość
wykonywanej pracy ze względu na
nadmiar zadań przyporządkowanych
poszczególnym pracownikom, wypalenie
zawodowe, niesatysfakcjonujące
wynagrodzenie);
− brak wystarczającej motywacji
beneficjentów do udziału w programach,
projektach, szkoleniach, brak
dodatkowych miejsc pracy, uzależnienie
od świadczeń
z pomocy społecznej;
− brak zabezpieczenia odpowiednich
środków w budżecie gminy, Ośrodka
Pomocy Społecznej.

Cel nr 2 – Zwiększenie liczby osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych
w zakresie uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym
Opis ryzyka wraz ze sposobem
Działanie:
przeciwdziałania:
− delegowanie zadań na podmioty
mające możliwości ich realizacji;

− brak zabezpieczenia odpowiednich
środków w budżecie Gminy, OPS;

− działania partnerskie, pozyskiwanie − ryzyko zewnętrzne (np. zmiana
środków zewnętrznych;
kryteriów dochodowych, zamrożenie
środków finansowych, kryzys
− podział zadań i odpowiedzialności
gospodarczy;
w zależności od potencjału i
możliwości realizatorów;

− ryzyko zasobów ludzkich (np. jakość
wykonywanej pracy ze względu na
− kreowanie i promocja działań
nadmiar zadań przyporządkowanych
profilaktycznych w mediach, prasie;
poszczególnym pracownikom, wypalenie
− bieżący monitoring i szybkie
zawodowe, niesatysfakcjonujące
reagowanie na niepowodzenia.
wynagrodzenie, niechęć do zatrudniania
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asystentów rodziny);
− brak wystarczającej motywacji
beneficjentów do udziału w programach,
projektach, szkoleniach;
− brak motywacji u beneficjentów do
zmiany swojej sytuacji życiowej,
wyuczona bezradność;
− brak lub niedostateczna umiejętność
racjonalnego gospodarowania budżetem;
− zaburzona hierarchia potrzeb.
Cel nr 3 – Rozwój zintegrowanego systemu wsparcia dziecka i rodziny w zakresie
poprawy bezpieczeństwa i przeciwdziałania bezradności opiekuńczo –
wychowawczej
Opis ryzyka wraz ze sposobem
Działanie:
przeciwdziałania:
− skuteczność i efektywność
działania;

− niska świadomość społeczna problemów
związanych z uzależnieniami;

− sprawny przepływ informacji,
współpraca wszystkich jednostek
działających na rzecz SRPS;

− ryzyko zasobów ludzkich np. (np. jakość
wykonywanej pracy ze względu na
nadmiar zadań przyporządkowanych
poszczególnym pracownikom, wypalenie
zawodowe, niesatysfakcjonujące
wynagrodzenie);

− wsparcie superwizyjne;
− dobór beneficjentów do
poszczególnych działań;
− podnoszenie kompetencji kadr
zaangażowanych w działanie;
− podział zadań i kompetencji
w zależności od możliwości
podmiotów zaangażowanych
w działania;

− brak wystarczającej motywacji
beneficjentów do udziału w programach,
projektach, szkoleniach;
− niska skuteczność leczenia odwykowego.

− bieżący monitoring działań.
Cel nr 4 – Rozwój systemu pomocy, leczenia i rehabilitacji dla osób uzależnionych
oraz członków ich rodzin
Opis ryzyka wraz ze sposobem
Działanie:
przeciwdziałania:
− wsparcie superwizyjne;
− dobór beneficjentów do
poszczególnych działań;
− dobór realizatorów do

− brak zabezpieczenia odpowiednich
środków w budżecie Gminy, OPS;
− ryzyko zewnętrzne (zmiana kryteriów
dochodowych, zamrożenie środków
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poszczególnych działań;
− racjonalny podział zadań
w zależności od możliwości
realizacji poprzez poszczególne
podmioty;

finansowych, kryzys gospodarczy);

− promocja działań na rzecz kwestii
niepełnosprawności;

− ryzyko zasobów ludzkich np. (np. jakość
wykonywanej pracy ze względu na
nadmiar zadań przyporządkowanych
poszczególnym pracownikom, wypalenie
zawodowe, niesatysfakcjonujące
wynagrodzenie);

− przekonywanie decydentów
o słuszności realizacji
poszczególnych działań;

− brak wystarczającej motywacji
beneficjentów do udziału w programach,
projektach, szkoleniach;

− odpowiedzialności i konsekwencje
niepodejmowania działań
generujących znacznie większe
koszty w przyszłości (przy
zastosowaniu Kalkulatora
Społecznego).

− duży stopień osób z
niepełnosprawnością, jako bariera do
uczestniczenia
w proponowanych formach wsparcia.
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XI. Ewaluacja

Nieodłącznym elementem procesu zarządzania utworzoną SRPS jest także
ewaluacja skuteczności podejmowanych działań. Ewaluacja, jak każde świadome
działanie, powinna spełniać określone funkcje. Takie stwierdzenie odnosi się również
do zarządzania programami z zakresu interwencji publicznych. Do funkcji tych
zaliczają się: poprawa planowania, poprawa wdrażania i kontroli jakości zarządzania
interwencją publiczną, wzmocnienie odpowiedzialności, wspieranie procesów uczenia
się, wzmacnianie partnerstwa pomiędzy uczestnikami realizowanego przedsięwzięcia.
Ogólnym celem ewaluacji jest podwyższanie stopnia adekwatności, efektywności
i znaczenia rezultatów wynikających z realizacji strategii. Głównym zadaniem jest
dążenie do stałego ulepszania skuteczności i efektywności interwencji, rozumiane nie
tylko jako pozytywne efekty społeczne lub gospodarcze związane bezpośrednio
z programem, lecz także jako zwiększenie przejrzystości i promowania działań
podejmowanych przez władze publiczne.
Analiza będzie prowadzona m. in. w obszarach: ryzyka, bariery i nowe
zagrożenia dla skutecznego i efektywnego wdrażania strategii. Do ewaluacji zostanie
wykorzystana metoda samodzielnej oceny stopnia realizacji Strategii i osiągniętych
efektów na podstawie zbioru informacji pochodzących z monitoringu.
Ewaluacja będzie dokonywana w trakcie prac nad rocznym raportem
z wdrażania strategii, który będzie corocznie, w okresie obowiązywania Strategii
przekazany Radzie Miejskiej w Różanie. Wnioski z ewaluacji i rekomendacje
na przyszłość będą stanowić podstawę do ewentualnej aktualizacji Strategii.
Aktualizację

strategii

opracowuje

Zespół

ds.

Aktualizacji

Strategii

Rozwiązywania Problemów Społecznych, powołany Zarządzeniem Burmistrza Gminy
Różan.
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Podsumowanie

Rozwiązania w duchu nowego zarządzania publicznego, czyli poszukiwanie
efektywnych ekonomicznie i organizacyjnie zasad systemowego działania dla polityki
społecznej spowodowały wyraźny wzrost zainteresowania instrumentami typowymi
dla planowania i zarządzania strategicznego. Dodatkowo procesy rekonstrukcji
państwa opiekuńczego, krytyka kierunków i struktury wydatków publicznych, a także
brak akceptacji dla zbiurokratyzowanego funkcjonowania instytucji publicznych
wymusiły działania, które zakończyły się częściowym urynkowieniem usług
użyteczności publicznej, a nawet prywatyzacją niektórych segmentów. Doprowadzenie
do sytuacji, w której inne niż tylko państwowe podmioty realizują zadania w sferze
publicznej, spowodowało konieczność lepszego planowania i ewaluacji rezultatów ich
działania przez państwo i jego uprawnione agendy. Umiejętność kreowania strategii,
jej zaplanowanie, a następnie wdrożenie i monitoring rezultatów stały się niezwykle
potrzebne w tworzeniu i realizowaniu polityki społecznej.
Podejście strategiczne stało się konieczne z jednej strony z powodów
narastającej potrzeby polepszenia racjonalności i efektywności wydatków na cele
społeczne, z drugiej ze względu na pojawienie się możliwości wykorzystywania
środków pomocowych przez organizacje działające zarówno w sektorze publicznym,
społecznym, jak i prywatnym. Realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Różan na lata 2015 – 2020 będzie miała wpływ
na wdrożenie w gminie Różan nowoczesnego modelu polityki społecznej. Strategia
kierunkuje działania władz samorządowych i instytucji pomocy społecznej,
w tym Ośrodka Pomocy Społecznej, na pełnienie aktywnej roli w budowaniu
nowoczesnego systemu pomocy i integracji społecznej. Zorientowanie strategii
na

wybranych

grupach

socjalnych

przez

pryzmat

działań

strukturalnych,

inwestycyjnych, rozwojowych, jest najlepszą możliwością poprawy sytuacji wielu
osób i rodzin, a także zaktywizowania wielu grup podlegających wykluczeniu
społecznemu. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Różan jest
wieloletnim dokumentem programowym, który ma istotne znaczenie dla zapewnienia
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bezpieczeństwa społecznego mieszkańców gminy, a w szczególności grup zagrożonych
wykluczeniem. Podmiotowość człowieka, odpowiedzialność za własne życie,
subsydiarność – to wartości nadrzędne, do których odwołuje się ten dokument.
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