
UCHWAŁA NR XXXI/221/16
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogrodziec
na lata 2016- 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 
446) oraz  art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz.. 23) Rada 
Miejska w Nowogrodźcu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogrodziec na lata 2016-2026.

§ 2. Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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WSTĘP 

 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych pozwala na racjonalizację lokalnej 

polityki społecznej, określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których 

wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania bądź złagodzenia wielu 

z tych problemów, jak i zminimalizować skutki szeroko rozumianych kwestii społecznych. 

Dokument stanowi podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji 

społecznych, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców, 

w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym, 

i doprowadzić do integracji społecznej. Strategia jest dokumentem uspołecznionym. 

W pracach nad nim uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, środowisk pomocy 

społecznej, rynku pracy, oświaty, kultury, ochrony zdrowia, policji i sądownictwa, 

przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościoła, mieszkańcy gminy oraz eksperci.  

Na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu przeprowadzono badania ankietowe. 

Do analizy wykorzystano 26 wypełnionych anonimowo ankiet, w których do wybranych 

zagadnień dotyczących sytuacji społecznej w gminie odnieśli się losowo wybrani mieszkańcy 

gminy oraz osoby mające wpływ na kształt lokalnej polityki społecznej (m.in. radni, 

pracownicy Urzędu Miejskiego, członkowie komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych, przedstawiciele placówek oświaty, kultury, pomocy społecznej, służby 

zdrowia, policji, organizacji pozarządowych, kościoła). W kolejnych 31 anonimowych 

ankietach respondenci odpowiadali na pytania dotyczące równości szans kobiet i mężczyzn 

oraz dyskryminacji ze względu na płeć. Z kolei analizie sytuacji dziecka w gminie 

w środowisku szkolnym i rodzinnym służyło 8 ankiet wypełnionych przez pedagogów 

z funkcjonujących na terenie gminy placówek oświatowych.  

Dokument ma charakter kilkuletni; został przygotowany na lata 2016-2026.                   

Jest zgodny z założeniami odnoszących się do polityki społecznej dokumentów 

strategicznych przygotowanych na poziomie europejskim, ogólnopolskim i samorządowym            

i umożliwia ubieganie się o środki zewnętrzne, m.in. z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej. Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych 

programów i projektów pomocy społecznej. Skuteczność wyznaczonych w niej działań 

pomocowych będzie zależała zarówno od posiadanych i pozyskanych przez gminę środków 

finansowych, jak i szerokiej, aktywnej i skoordynowanej współpracy przedstawicieli 

administracji samorządowej i partnerów społecznych, w tym organizacji pozarządowych.  
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I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA 

 

1. STRUKTURA STRATEGII 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogrodziec składa się 

z trzech zasadniczych części, tj. części wprowadzającej, analityczno-diagnostycznej 

i programowej.  

Część wprowadzająca zawiera informacje na temat organizacji strategii oraz 

uwarunkowań zewnętrznych (prawnych i strategiczno-programowych) tworzenia dokumentu.  

Część analityczno-diagnostyczna zawiera informacje ogólne dotyczące gminy oraz 

diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie, która została oparta na badaniu źródeł 

zastanych, tj. danych pozyskanych z instytucji i organizacji działających w gminie bądź 

obejmujących zasięgiem działania jego mieszkańców, identyfikacji mocnych i słabych stron 

oraz szans i zagrożeń lokalnego systemu polityki społecznej (SWOT), a także analizie ankiet, 

skierowanych do przedstawicieli funkcjonujących w gminie placówek oświatowych oraz 

reprezentantów środowiska lokalnego (liderzy lokalni, mieszkańcy). Diagnoza została 

przeprowadzona w następujących obszarach:

 Demografia; 

 Infrastruktura techniczna; 

 Komunikacja i transport; 

 Gospodarka; 

 Zasoby i warunki mieszkaniowe; 

 Edukacja i kultura; 

 Ochrona zdrowia; 

 Sport, rekreacja i turystyka; 

 Bezpieczeństwo publiczne; 

 Pomoc społeczna; 

 Sektor pozarządowy; 

 Bezrobocie; 

 Bezdomność; 

 Problemy uzależnień i przemocy 

w rodzinie; 

 Problemy równości płci, 

 Sytuacja dziecka; 

 Sytuacja osób starszych; 

 Sytuacja osób niepełnosprawnych.

Część programowa zawiera najistotniejsze założenia polityki społecznej gminy              

na najbliższe lata. Są one ujęte w formie misji, celów strategicznych, celów operacyjnych 

i kierunków działań. W części programowej są również wskazane podmioty realizujące 

strategię i współdziałające w jej realizacji, źródła finansowania i czas realizacji 

wyznaczonych w dokumencie działań. Ponadto przedstawione są ramy finansowe strategii, 

prognoza zmian oraz informacja na temat sposobu wdrożenia dokumentu oraz prowadzenia 
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monitoringu jego realizacji. Dla realnej oceny stopnia wdrożenia dokumentu jest 

przygotowany wykaz wskaźników monitoringowych.  

Poniższy diagram prezentuje strukturę Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Nowogrodziec. 

 

Diagram 1. Struktura dokumentu strategii 

 

 
 
 

– informacje na temat organizacji strategii  
oraz uwarunkowań zewnętrznych (prawnych 
i programowych) tworzenia dokumentu. 

 

 

 

 
– informacje ogólne dotyczące gminy  
oraz diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie 
z wykorzystaniem źródeł zastanych,  
tj. danych pozyskanych z instytucji i organizacji 
działających w gminie bądź obejmujących zasięgiem 
działania jej mieszkańców, analizy SWOT,  
a także ankiet skierowanych do przedstawicieli 
funkcjonujących w gminie placówek oświatowych  
oraz reprezentantów środowiska lokalnego (liderzy 
lokalni, mieszkańcy).  

 

 

– założenia polityki społecznej gminy na najbliższe lata w formie misji, 
celów strategicznych, celów operacyjnych i kierunków działań; 
podmioty realizujące strategię i współdziałające w jej realizacji, źródła 
finansowania i czas realizacji wyznaczonych w dokumencie działań; 
ramy finansowe, wskaźniki monitoringowe, prognoza zmian, 
informacja na temat sposobu wdrożenia dokumentu oraz prowadzenia 
monitoringu jego realizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ PROGRAMOWA 

CZĘŚĆ ANALITYCZNO-

DIAGNOSTYCZNA 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA 

Id: A9C2C7EE-D368-4E74-BD37-F0B6111FB905. Podpisany Strona 5



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogrodziec na lata 2016-2026 

 6 

 

 

 

 

 

 

2. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE TWORZENIA STRATEGII 

 

2.1. PODSTAWY PRAWNE 

 

Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych, podobnie jak inne 

dokumenty strategiczne przygotowywane na różnych szczeblach administracji publicznej, jest 

dokumentem uwarunkowanym prawnie. Obowiązek jej opracowania wynika wprost z art. 17 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 

163 z późn. zm.), który w ramach zadań własnych gminy przewiduje „opracowanie 

i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów 

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

ryzyka”.  

Na treść i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych mają 

również wpływ inne akty prawne. Należą do nich:  

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446) 

 ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1286), 

 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 114 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 169), 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. 

z 2015 r., poz. 1390), 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 224), 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

SPOŁECZNYCH GMINY NOWOGRODZIEC 
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 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2011 r. 

Nr 43, poz. 225 z późn. zm.), 

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

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 

z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. 

z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239), 

 ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 157), 

 ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. 

z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), 

 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 

1059 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 162), 

 ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 195). 

Podczas realizacji strategii zajdzie również potrzeba odwołania się do innych aktów 

prawnych, m.in. z zakresu edukacji, kultury, ochrony zdrowia i budownictwa socjalnego. 

 

2.2. PODSTAWY STRATEGICZNO-PROGRAMOWE 
 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogrodziec jest             

dokumentem zgodnym z dokumentami strategicznymi i programowymi, które funkcjonują         

na poziomie europejskim, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.            

Dokumenty te tworzą warunki do podejmowania działań opartych na zasadzie pomocniczości 

państwa przy wykorzystaniu zasobów tkwiących w środowiskach lokalnych i aktywności  

środowisk zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.  
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2.2.1. DOKUMENTY EUROPEJSKIE I KRAJOWE 

 

Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu 

 

Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu jest dokumentem, którego głównym celem jest wyjście 

z kryzysu, w jakim w ostatnich latach znalazła się gospodarka europejska, powrót na ścieżkę 

rozwoju, a następnie na niej pozostanie. Strategia, której założeniem jest stworzenie większej 

liczby miejsc pracy i podniesienie standardu życia, obejmuje trzy wzajemnie ze sobą 

powiązane priorytety: 

1. Rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;  

2. Rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;  

3. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki o wysokim            

poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 

Dokument zawiera również kilka nadrzędnych celów Unii Europejskiej tj.: 

 ograniczenie liczby osób przedwcześnie kończących naukę szkolną do 10% z obecnych 

15% oraz zwiększenie odsetka osób w wieku 30-34 lata posiadających wyższe               

wykształcenie z 31% do co najmniej 40%,  

 ograniczenie liczby Europejczyków żyjących poniżej krajowej granicy ubóstwa o 25% 

poprzez wydobycie z ubóstwa 20 mln osób. 

W ramach trzech priorytetów tematycznych w omawianym dokumencie przygotowano 

siedem projektów przewodnich. Projekt „Unia innowacji” ma na celu poprawę warunków 

ramowych i dostępu do finansowania badań i innowacji, co powinno wzmocnić rolę łańcucha 

innowacji i zwiększyć poziom inwestycji w całej Unii. Z kolei projekt „Młodzież w drodze” 

służy poprawie wyników systemów kształcenia oraz podniesieniu atrakcyjności europejskiego 

szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej, a projekt „Europejska agenda cyfrowa” 

zakłada upowszechnienie szybkiego Internetu oraz umożliwienie gospodarstwom domowym 

i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści z jednolitego rynku cyfrowego.  

Projekt „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” ma na celu uniezależnienie 

wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów poprzez zmniejszenie udziału emisji 

węgla w europejskiej gospodarce, większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

modernizację transportu i propagowanie efektywności energetycznej, natomiast projekt 

„Polityka przemysłowa w erze globalizacji” służy poprawie otoczenia biznesu, szczególnie 
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w odniesieniu do MŚP, oraz wspieraniu rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysłowej, 

przygotowanej do konkurowania na rynkach światowych.  

Celem projektu „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” jest 

modernizacja rynków pracy poprzez zwiększanie mobilności siły roboczej oraz rozwijanie 

kwalifikacji przez całe życie, co powinno podnieść współczynnik aktywności zawodowej 

i lepiej dopasować do siebie popyt i podaż na rynku pracy, a projekt „Europejski program 

walki z ubóstwem” zakłada zapewnienie spójności społecznej i terytorialnej, tak aby 

korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby 

ubogie i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu 

społecznym.  

 

Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2014-2020 (WRF) 

 

Wieloletnie Ramy Finansowe (WRF) na lata 2014-2020 określają priorytety           

Unii Europejskiej na najbliższe lata, stanowiąc ramy zarówno polityczne, jak i budżetowe 

(odpowiadając na pytanie, w jakich obszarach UE powinna inwestować mniej lub więcej 

w przyszłości”).  

Na wniosek Komisji Europejskiej objęto Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności wspólnymi ramami strategicznymi, 

które obejmują również Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki. Na podstawie przyjętych założeń w okresie 

programowania 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny zapewni finansowanie działań 

strukturalnych na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w ramach czterech 

głównych obszarów inwestycji: zatrudnienia, edukacji, włączenia społecznego i usprawniania 

administracji publicznej. Natomiast Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji 

posłuży do finansowania pomocy na rzecz pracowników zwolnionych w następstwie 

poważnej zmiany strukturalnej oraz łagodzenia skutków, jakie dla rolników pociągają nowe 

umowy handlowe.  

W dziedzinie wzrostu zatrudnienia i spójności wprowadzono nowy instrument, jakim 

jest zarządzany centralnie program „Łącząc Europę”, który ma na celu finansowanie 

priorytetowych przedsięwzięć infrastrukturalnych w dziedzinie energii, transportu                   

oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, których realizacja leży w interesie całej 

Unii Europejskiej.  
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Nowy program „Zdrowie na rzecz wzrostu” będzie ukierunkowany na działania 

o wyraźnej unijnej wartości dodanej, zgodnie z celami Strategii „Europa 2020”. Głównym 

celem programu jest współpraca z państwami członkowskimi UE w celu ochrony obywateli 

przed transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, osiągnięcia większej stabilności usług 

opieki zdrowotnej oraz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, przy jednoczesnym zachęcaniu 

do innowacji w dziedzinie ochrony zdrowia. 

 

Narodowa Strategia Integracji Społecznej 

 

Narodowa Strategia Integracji Społecznej jest dokumentem, którego celem jest pomoc 

w procesie włączania się Polski w realizację drugiego z celów Strategii Lizbońskiej 

stawiającego na modernizację europejskiego modelu socjalnego, inwestowanie w ludzi 

oraz zwalczanie wykluczenia społecznego.  

Działania w tym zakresie mają przyczynić się do: 

 dostosowania edukacji i szkolenia do wymogów życia i pracy w społeczeństwie              

opartym na wiedzy,  

 rozwijania aktywnej polityki zatrudnienia przyczyniającej się do tworzenia większej 

liczby lepszych miejsc pracy,  

 modernizacji systemu ochrony socjalnej, w tym systemów emerytalnych i ochrony 

zdrowia, m.in. w celu zapewnienia ich finansowej stabilności oraz odpowiedniej       

koordynacji z celami polityki edukacyjnej i polityki zatrudnienia,  

 wspierania integracji społecznej, aby uniknąć pojawienia się trwale zmarginalizowanej 

klasy ludzi niezdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy.  

W ramach kilkunastu obszarów życia społecznego wyznaczonych w Narodowej Strategii 

Integracji Społecznej sformułowano następujące priorytety:  

 wzrost uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym,  

 poprawa jakości kształcenia na poziomie gimnazjalnym i średnim,  

 upowszechnienie kształcenia wyższego i jego lepsze dostosowanie do potrzeb rynku 

pracy,  

 rekompensowanie deficytów rozwoju intelektualnego i sprawnościowego dzieci,  

 radykalne ograniczenie ubóstwa skrajnego,  

 ograniczenie tendencji do wzrostu różnic dochodowych,  

 ograniczenie bezrobocia długookresowego,  

 zmniejszenie bezrobocia młodzieży,  
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 zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych,  

 zwiększenie liczby uczestników w aktywnej polityce rynku pracy – ALMP,  

 upowszechnienie kształcenia ustawicznego,  

 wydłużenie przeciętnego dalszego trwania życia w sprawności,  

 powszechne ubezpieczenie zdrowotne,  

 kobiety i dzieci objęte programami zdrowia publicznego,  

 wzrost dostępu do lokali (mieszkań) dla grup najbardziej zagrożonych bezdomnością,  

 dostęp do pracowników socjalnych,  

 rozwój pomocy środowiskowej – zwiększenie liczby osób objętych usługami pomocy 

środowiskowej,  

 zaangażowanie obywateli w działalność społeczną,  

 realizacja NSIS przez samorządy terytorialne,  

 dostęp do informacji obywatelskiej i poradnictwa. 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) 

 

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny będzie 

współfinansował krajowy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

(PO WER), który został przyjęty uchwałą Rady Ministrów RP w dniu 8 stycznia 2014 roku.

 Program powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, 

włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. 

PO WER będzie również wspierać innowacje społeczne oraz współpracę ponadnarodową 

w wyżej wymienionych obszarach, a także wdrażanie w naszym kraju „Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia osób młodych”. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

jest ukierunkowany na następujące obszary: 

 realizację działań skierowanych do młodych, bezrobotnych osób w wieku  do 24. roku 

życia i poprawę ich sytuacji na rynku pracy w ramach „Inicjatywy na rzecz                

zatrudnienia osób młodych” i „Gwarancji dla młodzieży”,  

 wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, 

kluczowych z punktu widzenia Strategii „Europa 2020” i krajowych programów        

reform,  

 wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu 

budowy gospodarki opartej o wiedzę,  
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 poszukiwanie nietypowych, innowacyjnych, stosowanych w innych krajach metod 

rozwiązywania problemów społecznych,  

 realizację programów w zakresie mobilności ponadnarodowej. 

 

2.2.2. DOKUMENTY REGIONALNE I LOKALNE  

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zawiera 

trzy osie priorytetowe odnoszące się do obszaru polityki społecznej.  

Pierwsza z nich, oś priorytetowa 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, koncentruje 

się na trzech podstawowych kwestiach, tj. stworzeniu warunków dla świadczenia wysokiej 

jakości powszechnych usług medycznych, usług społecznych oraz rewitalizacji ubogich 

społeczności miejskich i wiejskich.  

Celem ogólnym osi priorytetowej 8 „Rynek pracy” jest wzrost zatrudnienia 

i mobilność pracowników.  

Natomiast celem ogólnym osi priorytetowej 9 „Włączenie społeczne” jest włącznie 

społeczne, podnoszenie poziomu i jakości życia. 

 

Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej na lata 2014-2020 

 

Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej na lata 2014-2020, stanowiąc integralną 

część Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, jest jej dokumentem 

o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, precyzującym i uszczegóławiającym działania 

Samorządu Województwa podejmowane w obszarze polityki społecznej.  

Strategia składa się z trzech głównych części: diagnozy kondycji demograficznej 

i społecznej województwa dolnośląskiego, określenia priorytetów i działań strategicznych 

Województwa Dolnośląskiego w obszarze polityki społecznej oraz modułu wdrożeniowego. 

Celem głównym Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014-2020 jest 

zapewnienie mieszkańcom województwa dolnośląskiego wysokiej jakości życia, 

dopasowanie usług społecznych do potrzeb mieszkańców, integracja społeczna. 
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Strategia Rozwoju Gminy Nowogrodziec na lata 2011-2020 

 

Strategia Rozwoju Gminy Nowogrodziec na lata 2011-2020 zawiera cele i zadania, 

których realizacja ma zapewnić rozwój gospodarczy, społeczny i środowiskowy gminy. 

W ramach zaprezentowanej wizji rozwoju gminy, w odniesieniu do lokalnej polityki 

społecznej dokument zakłada następujące kierunki zmian: 

 

 Gmina Nowogrodziec stanie się subregionalnym ośrodkiem sportu i rekreacji. Z obiektów 

i usług sportowo-rekreacyjnych korzystać będą przede wszystkim mieszkańcy gminy,           

ale również jej bliskiego otoczenia. Na terenie gminy odbywać się będą masowe imprezy 

sportowe i rekreacyjne. Aktywny tryb życia ulegnie znaczącej popularyzacji nie tylko 

wśród młodzieży, ale również w środowiskach osób dorosłych, a nawet starszych. Stanie 

się tak dzięki komunalnym inwestycjom w wyposażenie, infrastrukturę i obiekty 

sportowe, a także dzięki działaniom promującym aktywny fizycznie styl życia.                  

Obok sportu masowego, za sprawą organizacji pozarządowych i samorządu gminy 

rozwijać się będzie sport amatorski. Osiągnięcia klubów staną się jedną z ważniejszych 

metod promocji gminy. 

 System oświaty gminnej charakteryzował się będzie wysoką jakością kształcenia.                  

Sieć jednostek oświatowych będzie skonstruowana tak aby osiągany był cel racjonalnego 

wydatkowania środków publicznych. Stałym programem edukacji obywatelskiej objęci 

będą dorośli mieszkańcy gminy. 

 Rozwinie się sfera usług socjalnych, medycznych i opiekuńczych. Rozwijane będą 

różnorodne medyczne programy edukacyjne, profilaktyczne i monitoringowe.                   

Stałą opieką zostaną objęte osoby obłożnie chore, bezdomne, ubogie i w zaawansowanym 

wieku. Gmina Nowogrodziec będzie przykładem jednostki samorządu terytorialnego 

biorącej pod uwagę potrzeby osób niepełnosprawnych. Szczególną opieką zostaną w tym 

zakresie objęte dzieci i młodzież. Funkcjonował będzie zintegrowany system 

przeciwdziałania patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania, patologie rodziny 

itp.) łączący różnorodne działania profilaktyczne i sanacyjne. Stałym wsparciem                 

dla działań samorządowych będzie działalność grup wolontariackich. 

 Gmina Nowogrodziec charakteryzować się będzie wysokim poziomem bezpieczeństwa 

i porządku publicznego. Społeczność gminy będzie miała pełne zaufanie                                 

do zapewniających je służb i gotowa będzie z nimi aktywnie współpracować. Prócz tego, 

istotnym czynnikiem kreowania bezpieczeństwa będą stale prowadzone działania 

Id: A9C2C7EE-D368-4E74-BD37-F0B6111FB905. Podpisany Strona 13



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogrodziec na lata 2016-2026 

 14 

edukacyjne i profilaktyczne, ukierunkowane na wszystkie grupy społeczne i wiekowe, 

szczególności na dzieci i młodzież. 

 System administracji samorządowej i jednostek organizacyjnych gminy należał będzie           

do nowocześniejszych i wydajniejszych w regionie. Wdrożone zostaną zintegrowane 

systemy podnoszenia jakości pracy. Wykorzystywane będą zawsze najefektywniejsze 

metody realizacji zadań publicznych, przy jednoczesnym, aktywnym pozyskiwaniu 

środków zewnętrznych, pochodzących głownie z funduszy Unii Europejskiej. 

Prowadzona będzie aktywna współpraca między samorządowa, także w układzie 

transgranicznym. Władze lokalne prowadzić będą aktywny i stały dialog społeczny                   

z mieszkańcami gminy. Konsekwentnie wdrażana będzie strategia gminy, z której treści 

wynikać będą wzajemnie skoordynowane plany i programy niezbędne                                     

w perspektywicznym, długoterminowym i profesjonalnym zarządzaniu samorządem 

lokalnym. 

 Atrakcyjna i zróżnicowana oferta kulturalna, wykorzystująca dobrą bazę materialną, 

świadczyć będzie o wysokim poziomie rozwoju społecznego gminy. Organizatorska rola 

samorządu i jej jednostek będzie w tym zakresie tak samo istotna, jak rola mecenacka, 

inspiracyjna i koordynacyjna. Odbywać się będą przedsięwzięcia kulturalne o charakterze 

ponadlokalnym, ale jednocześnie poszerzona zostanie oferta kulturalna na obszarze 

wiejskiej części gminy. 

 Jedną z cech charakterystycznych dla Gminy Nowogrodziec będzie wysoka aktywność 

władzy i społeczności lokalnej. Cennymi formami zagospodarowania aktywności 

społecznej będą liczne organizacje pozarządowe działające w obszarach kultury, sportu, 

rekreacji, edukacji, pomocy społecznej i ochrony środowiska. Władzę w gminie 

sprawować będą wysoko wykwalifikowani i dynamiczni ludzie, szanujący wolę 

społeczności lokalnej oraz działający nie tylko w zakresie obligatoryjnych zadań 

samorządu gminy, ale również w obszarze wielu zadań fakultatywnych. Pomiędzy władzą 

a społeczeństwem funkcjonował będzie sprawny system komunikacyjny zapewniający, 

szybki, wielowymiarowy i bez zakłóceń, przepływ informacji.  

 

Wśród wyznaczonych w dokumencie celów Gminy Nowogrodziec jako drugi cel 

strategiczny (S2) figuruje: „Podniesienie poziomu warunków bytowych oraz możliwości 

konsumpcyjnych społeczności lokalnej – Mieszkańcy są najważniejsi!”. 
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Do celu strategicznego S2 przypisano następujące cele operacyjne: 

 Rozwój funkcji sportowo-rekreacyjnych (O5)  

Cel ten w przypadku Gminy Nowogrodziec jest tożsamy ze: zwiększeniem liczby 

mieszkańców gminy uprawiających sport lub/i korzystających z rekreacji; zwiększeniem 

liczby osób przyjeżdżających na teren gminy w celu uprawiania sportu lub/i korzystania 

z rekreacji; zwiększeniem za-kresu sportów i form rekreacji charakterystycznych dla 

gminy; zwiększeniem liczby urządzeń infrastruktury sportowo-rekreacyjnej; poprawie jej 

zakresu technicznego; zwiększeniu bezpieczeństwa użytkowania tej infrastruktury; 

zwiększeniu jej trwałości; zwiększeniu jej wydajności; zwiększeniu jej dostępności; 

zwiększeniu efektywności jej budowy i eksploatacji; zmniejszeniu jej negatywnego 

wpływu na środowisko. 

 Rozwój systemów opieki i edukacji (O6)  

Rozwój systemu opieki i edukacji w Gminie Nowogrodziec oznacza: wzrost jakości 

i zakresu opieki w placówkach przedszkolnych; wzrost jakości i zakresu nauczania 

w placówkach szkolnych; wzrost dostępności technicznej oraz materialnej opieki 

i nauczania; obniżenie kosztów działalności edukacyjnej bez redukcji jakości i zakresu 

nauczania; obniżenie kosztów działalności opiekuńczej bez redukcji jakości i zakresu 

opieki; wzrost zgodności kwalifikacji absolwentów z potrzebami rynku pracy; rozwój 

wychowawczej roli placówek edukacyjnych; rozwój działalności opiekuńczej 

i rehabilitacyjnej placówek edukacyjnych.  

 Rozwój systemu pomocy społecznej (O7)  

Rozwój systemu pomocy społecznej w Gminie Nowogrodziec to: świadczenie usług 

pomocy społecznej zgodnie z regulacjami prawnymi; świadczenie usług z zakresu 

pomocy społecznej w sposób nieograniczający aktywności, kreatywności 

i przedsiębiorczości beneficjentów; rozwój systemów prewencji problemów społecznych; 

ograniczenie liczby osób wymagających wsparcia z systemu pomocy społecznej; 

zniesienie materialnych i niematerialnych barier w środowiskach osób 

niepełnosprawnych; minimalizacja zjawiska nieuprawnionego lub nieuzasadnionego 

korzystania ze świadczeń systemu pomocy społecznej.  

 Rozwój systemów bezpieczeństwa publicznego (O8)  

Rozwój systemów bezpieczeństwa publicznego w Gminie Nowogrodziec jest tożsamy 

z: zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, 

komunikacyjnego, nauki, osobistego i materialnego, sanitarno-epidemiologicznego, 

bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, bezpieczeństwa zamieszkania 
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i zabawy oraz bezpieczeństwa sportu, wypoczynku i rekreacji; wzrostem efektywności 

działań służących zapewnieniu tych elementów bezpieczeństwa.  

 Rozwój systemu samorządu i administracji gminnej (O9)  

Rozwój systemu samorządu gminnego w przypadku Gminy Nowogrodziec oznacza 

zmiany takie jak: prywatyzacja części mienia gminy; poprawa jakości świadczenia usług 

administracyjnych przez Urząd Miejski w Nowogrodźcu i inne jednostki organizacyjne 

gminy; zwiększenie zakresu i dostępności tych usług; skrócenie czasu oczekiwania na ich 

realizację; ograniczenie kosztów jednostkowych tych usług ponoszonych przez samorząd 

gminy; zwiększenie ilości środków pozabudżetowych pozyskanych przez samorząd 

gminy; zwiększenie zakresu i intensywności komunikacji społecznej; rozwój systemów 

zarządzania strategicznego stosowanych przez władze gminy.  

 Rozwój systemu opieki zdrowotnej (O10)  

Rozwój systemu opieki zdrowotnej w Gminie Nowogrodziec oznacza: rozwój zakresu 

i wzrost jakości usług świadczonych w placówkach medycznych; wzrost dostępności tych 

usług; wzrost ich efektywności; rozwój edukacji i profilaktyki prozdrowotnej; wzrost 

poziomu wiedzy mieszkańców na temat zdrowego stylu życia oraz ich działania 

zmierzające do ograniczenia ryzyka zachorowań; utrzymanie dobrej kondycji 

ekonomicznej placówek medycznych. 

 Rozwój systemu kultury (O11) 

Rozwój systemu kultury w Gminie Nowogrodziec polega na: rozbudowie bazy 

materialnej systemu kultury; wzroście zakresu działalności kulturalnej realizowanej 

w gminie; wzroście liczby osób biorących udział w po-szczególnych dziedzinach 

działalności kulturalnej; wzroście dostępności kultury, osiąganiu przez mieszkańców 

gminy sukcesów w działalności kulturalnej; utrzymaniu/poprawie stanu materialnej 

spuścizny o znaczeniu historycznym; zabezpieczeniu niematerialnej spuścizny 

o znaczeniu historycznym przed zapomnieniem; poprawie kondycji ekonomicznej 

placówek kultury.  

 Rozwój systemu mieszkalnictwa i komunikacji publicznej (O12)  

Rozwój systemu mieszkalnictwa w Gminie Nowogrodziec polega na: zwiększeniu liczby 

budynków mieszkalnych, poprawie standardu technicznego budynków mieszkalnych, 

zwiększeniu metrażu przypadającego na jednego mieszkańca, zwiększeniu dostępności 

mieszkań, zwiększeniu racjonalności gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, 

zwiększeniu dostępności i jakości usług komunikacyjnych. 
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II. CZĘŚĆ ANALITYCZNO-DIAGNOSTYCZNA 

 

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 

Gmina Nowogrodziec jest gminą miejsko-wiejską położoną w województwie 

dolnośląskim, na pograniczu Pogórza Izerskiego i Borów Dolnośląskich, w południowo-

zachodniej części powiatu bolesławieckiego. Zajmuje powierzchnię 176,29 km
2
. W skład 

gminy wchodzi miasto Nowogrodziec oraz 13 miejscowości o charakterze wiejskim: Bieniec, 

Czerna, Gierałtów, Godzieszów, Gościszów, Kierżno, Milików, Nowa Wieś, Parzyce, 

Wykroty, Zabłocie, Zagajnik, Zebrzydowa.  

W przeprowadzonym na potrzeby niniejszego opracowania badaniu ankietowym 

zadano mieszkańcom gminy Nowogrodziec pytania pozwalające uzyskać opinie na temat 

atutów gminy oraz czynników, które ograniczają jej możliwości rozwojowe. 

Wskazując atuty, wypełniający ankietę najczęściej wymieniali korzystne położenie 

geograficzne gminy – w pobliżu granic państwa z Niemcami i Czechami. Respondenci 

dostrzegali także takie walory, jak rozwój przedsiębiorczości, utworzenie specjalnej strefy 

ekonomicznej, stosunkowo małe bezrobocie, rozwinięte rolnictwo, rozwój oświaty i pomocy 

społecznej. Zwracali również uwagę na zabytki podnoszące atrakcyjność turystyczną tego 

terenu. Ankietowani docenili czystość otoczenia, rozwiniętą gospodarkę ściekową w postaci 

kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz dbałość o środowisko naturalne, co wyraża się m.in. 

dobrze zorganizowaną segregacją śmieci. 

Identyfikując słabe strony gminy, najczęściej ankietowani zwracali uwagę na zły stan 

dróg, chodników i oświetlenia ulicznego, brak ścieżek rowerowych oraz brak komunikacji 

publicznej między poszczególnymi miejscowościami gminy. Wielu ankietowanych zwróciło 

także uwagę na brak mieszkań komunalnych i socjalnych. Respondenci wskazali też na zbyt 

małą liczbę miejsc w przedszkolach, brak żłobka, niezadowalającą organizację czasu wolnego 

dzieci i młodzieży, jak również nieadekwatny w stosunku do potrzeb stan placówek ochrony 

zdrowia. Wskazywano także na emigrację zarobkową młodzieży oraz brak współpracy 

między firmami ze specjalnej strefy ekonomicznej z lokalnymi przedsiębiorcami.  
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2. DEMOGRAFIA 

 

Na koniec 2015 według danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu gmina liczyła 

15.066 mieszkańców, w tym 7.633 kobiety, które stanowiły 50,67% ogółu ludności. Gęstość 

zaludnienia w gminie wynosiła ok. 86 osób na km
2
.  

Lata 2013 – 2015 obrazują liczbę mieszkańców gminy. W omawianym okresie liczba 

dzieci i młodzieży, jak i liczba osób starszych, ulegała wahaniom, natomiast liczba osób             

w wieku produkcyjnym zmniejszała się. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia 

poniższa tabela. 

Tabela 1. Struktura wiekowa ludności gminy w latach 2013-2015 

 2013 2014 2015 

liczba osób w wieku przedprodukcyjnym 3.068 3.255 3.217 

liczba osób w wieku produkcyjnym 9.970 9.792 9.737 

liczba osób w wieku poprodukcyjnym 2.202 2.053 2.112 

ogółem 15.240 15.100 15.066 

Dane Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. 

 

Sytuacja demograficzna kształtowana jest przez takie wskaźniki, jak będący różnicą 

między liczbą urodzeń żywych i zgonów przyrost naturalny oraz saldo migracji, która odbywa 

się zarówno w ruchu wewnętrznym, jak i zagranicznym. Dane w tym zakresie, odnoszące się 

do gminy Nowogrodziec przedstawiają poniższe tabele. 

Tabela 2. Ruch naturalny ludności gminy w latach 2013-2015 

 2013 2014 2015 

liczba urodzeń żywych 157 181 173 

liczba zgonów 125 141 142 

przyrost naturalny 32 40 31 

Dane Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. 

 

Tabela 3. Ruch migracyjny ludności gminy w latach w latach 2013-2015 

 2013 2014 2015 

zameldowania spoza gminy 172 143 38 
w tym

 z zagranicy 6 0 0 

wymeldowania poza gminę 234 194 28 
w tym

 za granicę 16 4 1 

saldo migracji ogółem -62 -51 +10 

Dane Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. 
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3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 

Gmina Nowogrodziec posiada dość dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, 

co obrazuje poniższa tabela. 

 

Tabela 4. Infrastruktura techniczna w gminie w 2015 roku 

długość czynnej sieci wodociągowej (w km) 191,4 

liczba oczyszczalni ścieków 1 

długość czynnej sieci kanalizacyjnej (w km) 91,3 

liczba mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej 8 220 

Dane Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. 

 

W uzupełnieniu danych dotyczących infrastruktury technicznej warto przedstawić 

informacje na temat najważniejszych inwestycji, jakie zrealizowano w gminie w ostatnich 

latach. Inwestycje te, poza sferą techniczną, obejmowały obszar kultury, sportu i rekreacji.  

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w latach 2013-2015, to: 

 uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie, obejmujące m.in. budowę 

nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu, modernizację sieci 

wodociągowej oraz budowę 70 km kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do 

budynków; 

 rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Nowogrodźcu; 

 rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w gminie; 

 budowa cmentarza i domu przedpogrzebowego w Nowogrodźcu; 

 przebudowa dróg gminnych w Nowogrodźcu, Czernej, Gierałtowie, Gościszowie, 

Milikowie i Wykrotach; 

 remont drogi wojewódzkiej nr 357 i drogi powiatowej nr 2274 na terenie gminy; 

 renowacja kamienic przy ul. Bolesławieckiej nr 6, 7, 8 w Nowogrodźcu, dzięki której 

oddano do użytku 17 mieszkań komunalnych; 

 przebudowa świetlicy wiejskiej w Zebrzydowej, wraz z zakupem wyposażenia 

i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych; 

 przebudowa Domu Kultury „Promyk” w Nowogrodźcu; 

 modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu oraz budowa 

nowego placu zabaw. 
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4. KOMUNIKACJA I TRANSPORT 

 

Siedziba gminy – miasto Nowogrodziec – leży w odległości ok. 10 km od autostrady 

A4, ok. 15 km od Bolesławca (siedziby powiatu), ok. 32 km od granicy państwowej 

z Niemcami, ok. 130 km od Wrocławia (stolicy województwa). Przez teren gminy przebiega 

droga wojewódzka nr 357 Radomierzyce – Lubań – Osiecznica oraz kilkanaście dróg 

powiatowych i kilkadziesiąt gminnych. 

Podmioty świadczące usługi komunikacyjne w gminie, to: PKS w Bolesławcu 

Sp. z o.o., PKS „Voyager” Sp. z o.o., „Intertrans” PKS S.A., Grzegorz Kania Transport Osób 

i Transport Rzeczy, Grażyna Kocha Firma Usługowo-Handlowa „Grażyna”, Busiki 

ZASAŃSCY Spółka Jawna, MZK Sp. z o.o., Auto-Linie s.c. Robert i Wioletta Góra. 

Spośród miejscowości wchodzących w skład gminy dobre połączenia komunikacyjne 

mają: Nowogrodziec, Zabłocie, Parzyce, Gościszów, Milików, Gierałtów, Wykroty, Czerna 

i Zebrzydowa. Trudności komunikacyjne odczuwają natomiast mieszkańcy następujących 

miejscowości: Zagajnik, Nowa Wieś, Kierżno i Godzieszów. 

 

5. GOSPODARKA 

 

Sytuacja gospodarcza regionu w istotny sposób wpływa na poziom życia jego 

mieszkańców. Gmina Nowogrodziec ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują 11.255 ha, 

tj. prawie 64% powierzchni gminy (z tego grunty orne obejmują 8.177 ha, tj. ponad 46% 

powierzchni gminy), co determinuje jej rolniczy charakter.  

Areał gruntów rolnych w gospodarce indywidualnej na terenie gminy Nowogrodziec 

wykorzystywany jest w przeważającej części pod zasiew zbóż. Drugim, pod względem 

obszaru, rodzajem upraw są ziemniaki. Plony uzyskiwane w gminie kształtują się na poziomie 

zapewniającym jej samozaopatrzenie w zakresie podstawowych zbóż i ziemniaków. Z kolei 

w dziedzinie warzywnictwa i sadownictwa gmina Nowogrodziec należy do ważniejszych 

producentów w regionie. Poniższa tabela przedstawia strukturę gruntów w gminie. 

Tabela 5. Użytki rolne, lasy i grunty leśne 

powierzchnia użytków rolnych ogółem (w ha) 11.255 

w tym:  

grunty orne (w ha) 8.177 

sady (w ha) 37 

łąki i pastwiska (w ha) 2.655 

powierzchnia lasów i użytków leśnych (w ha) 4.924 
Dane wg Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowogrodziec na lata 2009-2012  

z perspektywą na lata 2013-2016. 

Id: A9C2C7EE-D368-4E74-BD37-F0B6111FB905. Podpisany Strona 20



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogrodziec na lata 2016-2026 

 21 

Gmina Nowogrodziec charakteryzuje się dużymi zasobami kopalin użytecznych 

i różnorodnością występowania surowców mineralnych, przy czym najważniejszy                       

dla gospodarki gminy jest surowiec ilasty. Występuje on w różnych odmianach: jako glinki 

ceramiki szlachetnej, glinki kamionkowe, ogniotrwałe oraz gliny ceramiki budowlanej.          

Na bazie tych surowców rozwinął się przemysł wydobywczy i przetwórczy surowców 

ceramicznych oraz materiałów budowlanych.  

Dogodne warunki dla nowych inwestycji gospodarczych w gminie stwarzają uzbrojone 

w niezbędną infrastrukturę techniczną tereny inwestycyjne, należące do podstrefy 

Nowogrodziec-Wykroty Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej 

Przedsiębiorczości i Gminy Nowogrodziec – Strefa Aktywności Gospodarczej. 

Dane szczegółowe na temat podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie 

gminy w rejestrze REGON w latach 2013-2014 przedstawia kolejna tabela. 

 

Tabela 6. Podmioty gospodarki narodowej w gminie wg rejestru REGON w latach 2013-2014 

 2013 2014 

liczba podmiotów w sektorze publicznym 23 23 
w tym

 państwowe lub samorządowe jednostki prawa budżetowego 15 15 

liczba podmiotów w sektorze prywatnym 960 1 012 
w tym

 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 804 846 

liczba podmiotów ogółem 983 1 035 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego. 
 

6. ZASOBY I WARUNKI MIESZKANIOWE 

 

Zasoby i warunki mieszkaniowe ludności determinują w znacznym stopniu jakość jej 

bytowania. Niejednokrotnie zakreślają również granice możliwości realizowania własnych 

aspiracji życiowych. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane na temat mieszkań 

komunalnych i socjalnych w latach 2013-2015. 

 

Tabela 7. Zasoby mieszkaniowe gminy w latach 2013-2015 

 2013 2014 2015 

liczba mieszkań komunalnych 144 138 127 

liczba mieszkań socjalnych 6 6 6 

liczba izb w mieszkaniach socjalnych 16 16 14 

łączna powierzchnia użytkowa mieszkań socjalnych (w m
2
) 334 334 295 

przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania socjalnego (w m
2
) 55,67 55,67 55,67 

Dane Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. 
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Gospodarstwom domowym, które ze względu na swoją trudną sytuację ekonomiczną 

nie są w stanie pokrywać całości kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania, wypłacane 

są dodatki mieszkaniowe. W gminie tej formy pomocy udziela Miejsko Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 8. Dodatki mieszkaniowe przyznane w gminie w latach 2013-2015 

 2013 2014 2015 

liczba rodzin, którym decyzją przyznano dodatek mieszkaniowy 90 107 98 

liczba przyznanych dodatków 748 918 816 

wartość przyznanych dodatków mieszkaniowych (w zł) 232.760 286.456 241.452 

Dane Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. 

 

Mając na uwadze priorytety w zakresie budownictwa mieszkaniowego, zaplanowano 

przebudowę budynku przy ul. Lubańskiej 14 w Nowogrodźcu na cele mieszkaniowo – 

usługowe oraz budowę budynków z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Jodłowej. 

7. EDUKACJA I KULTURA 

 

Edukacja, rozumiana jako wychowanie, wykształcenie, nauka oraz zdobywanie 

wiedzy, umiejętności i kształcenie, pełni zasadniczą rolę w rozwoju człowieka. Jako proces 

trwający od dzieciństwa jest sposobem na podniesienie jakości zasobów ludzkich, a tym 

samym poziomu konkurencyjności gospodarki i przyspieszenia tempa rozwoju 

gospodarczego. Nie należy przy tym zapominać, że przedszkole i szkoła należą do głównych 

czynników socjalizacji, odpowiedzialnych za przekazanie informacji, umiejętności i wartości, 

które społeczeństwo uważa za ważne dla życia społecznego. Głównym problemem edukacji 

jest nierówny dostęp do niej przez całe życie, efektem czego są zróżnicowane szanse życiowe 

poszczególnych grup ludności, np. młodzieży mieszkającej na wsi i w gminie, dziewcząt 

i chłopców, dorosłych bez wykształcenia i z wykształceniem.  

 

W roku szkolnym 2014/2015 w gminie Nowogrodziec funkcjonowały następujące 

placówki oświatowo-wychowawcze: 

 Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu z Filią w Zebrzydowej (16 opiekunów, 

225 dzieci), 

 Przedszkole Niepubliczne „Skrzaty” w Czernej (3 opiekunów, 23 dzieci), 

 Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Gierałtowie (1 opiekun, 7 dzieci), 
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 Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej (13 nauczycieli, 

94 uczniów), 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie (12 nauczycieli, 89 uczniów), 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie (13 nauczycieli, 144 uczniów), 

 Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu (37 nauczycieli, 

408 uczniów), 

 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach (20 nauczycieli, 

143 uczniów), 

 Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu (35 nauczycieli, 335 uczniów), 

 Gimnazjum im. Ireny Sendler w Wykrotach (17 nauczycieli, 65 uczniów), 

 Zespół Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi – Gimnazjum i Szkoła 

Podstawowa z Filią w Zebrzydowej (25 nauczycieli, 221 uczniów). 

W roku 2015 w gminie Nowogrodziec funkcjonowało 13 placówek oświatowo-

kulturalnych. Dane na temat tych placówek oraz liczby osób objętych ich ofertą i w nich 

zatrudnionych prezentuje poniższa tabela. 

 

Tabela 9. Placówki kultury w gminie w latach 2013-2015 

typ placówki 
liczba placówek 

liczba osób objętych 

ofertą 
liczba pracowników 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

ośrodki kultury 1 1 1 15.094 15.096 15.073 9 9 8 

świetlice 7 7 7 10.961 10.961 10.946 4 5 6 

biblioteki i filie 5 5 5 15.094 15.096 15.073 5 5 5 

Dane Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. 

 

Szeroko rozumianą działalność kulturalną w gminie prowadzi Gminne Centrum 

Kultury i Sportu (GCKiS) w Nowogrodźcu. Działalność Gminnego Centrum Kultury i Sportu 

w Nowogrodźcu obejmuje realizację zadań z zakresu: kultury, sportu i upowszechniania 

czytelnictwa. GCKiS prowadzi edukację artystyczną dzieci i młodzieży poprzez rozwój 

amatorskich ruchów artystycznych, upowszechnianie i rozwijanie sztuki oraz bogatego 

dziedzictwa kulturowego regionu.  

Do infrastruktury GCKiS zaliczają się: budynek główny w Nowogrodźcu wraz z salą 

konferencyjną, Wiejski Dom Kultury w Wykrotach (sala weselna), Wiejski Dom Kultury 

w Zagajniku (sala weselna), Wiejski Dom Kultury w Czernej (sala weselna), Wiejski Dom 

Kultury w Gościszowie (sala weselna), Świetlica Wiejska w Zebrzydowej, Wiejska Sala 
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Spotkań w Kierżnie, Sala Godzieszów. Pod patronatem GCKiS działają zespoły 

folklorystyczne: „Czernianki”, „Gościszowianki”, „Milikowianki”, „Zagajnik-Wykroty”. 

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Nowogrodziec, 

w skład której wchodzi pięć bibliotek: Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu, Filia Biblioteki 

w Gościszowie, Filia Biblioteki w Gierałtowie, Filia Biblioteki w Wykrotach, Filia Biblioteki 

w Zebrzydowej. Poza udostępnianiem księgozbioru znajdującego się w zasobach bibliotek 

prowadzone są inne formy działalności, takie jak np. poradnictwo w doborze lektur, głośne 

czytanie, małe formy teatralne, recytacje, konkursy, zajęcia rozrywkowe oraz wystawy, 

plakaty i inne formy wizualne. 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu organizuje cykliczne imprezy 

kulturalne. Należą do nich między innymi: Dni Gminy Nowogrodziec – Jarmark Garncarski 

„Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą”, Międzynarodowy Festiwal „Muzyka u Józefa 

Ignacego Schnabla”, Dożynki Gminne, Bożonarodzeniowy Nowogrodziecki Jarmark 

Ceramiczny zakończony Kolędą na Nowogrodzieckim Rynku, Święto Pieczenicy, Święto 

Chleba, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

W przeprowadzonym na potrzeby niniejszego opracowania badaniu ankietowym 

zadano mieszkańcom gminy Nowogrodziec pytania pozwalające uzyskać opinie na temat 

dostępu do placówek oświatowo-wychowawczych oraz do placówek kultury w gminie.  

Poniższy wykres ilustruje rozkład odpowiedzi na pytanie o dostęp do placówek 

oświatowo-wychowawczych. 

 

Wykres 1. Jaki jest dostęp do placówek oświatowo-wychowawczych w gminie? 

10,0%

12,0%

32,0%

30,0%

16,0%

bardzo dobry

dobry

wystarczający

niewystarczający

nie mam zdania

Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 
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Większość respondentów pozytywnie oceniła dostęp do placówek oświatowo-

wychowawczych w gminie. Za bardzo dobry lub dobry uznało go łącznie 46%, 

a za wystarczający 32% badanych. Negatywnie dostępność placówek oświatowo-

wychowawczych w gminie oceniło 10% ankietowanych. Zdania w tej sprawie nie miało 12% 

pytanych. Z kolei w odpowiedzi na pytanie o placówki oświatowo-wychowawcze, których 

w gminie brakuje, uczestnicy badania wskazywali żłobek.  

Nieco więcej niż jedna trzecia uczestników badania ankietowego (36%) uznała, 

że dostęp do placówek kultury w gminie jest wystarczający. Jako bardzo dobry lub dobry 

określiło go w sumie 28% badanych, natomiast 18% respondentów stwierdziło, że jest 

on niewystarczający. Zdania w tej sprawie nie miało 18% ankietowanych. Kolejny wykres 

ilustruje rozkład odpowiedzi na ten temat. 

 

Wykres 2. Jaki jest dostęp do placówek kultury w gminie? 

18,0%

18,0%

36,0%

20,0%

8,0%

bardzo dobry

 dobry

 wystarczający

niewystarczający

nie mam zdania

Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 
 

Wskazując placówki kulturalne, których w gminie brakuje, bądź do których dostęp 

jest ograniczony, ankietowani wymieniali kino i galerie.  

 

8. OCHRONA ZDROWIA 

 

Styl życia i zachowania zdrowotne wpływają w największym stopniu na stan zdrowia 

ludności. Do czynników zagrażających zdrowiu należą przede wszystkim: mała aktywność 

fizyczna, nieprawidłowości w sposobie żywienia, palenie tytoniu, nadmierne spożycie 

alkoholu, używanie narkotyków, zły stan środowiska naturalnego, niewłaściwe warunki 

bezpieczeństwa pracy, wypadki drogowe oraz brak powszechnej profilaktyki.  
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Mieszkańcy gminy Nowogrodziec mają zapewnioną opiekę zdrowotną w publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej oraz w jedenastu prywatnych gabinetach lekarskich.                  

Dane na temat zakładów opieki zdrowotnej, prywatnych praktyk lekarskich i aptek w gminie 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 10. Zakłady opieki zdrowotnej, prywatne praktyki lekarskie i apteki w gminie w 2015 r. 

typ placówki 
liczba 

placówek 

liczba zakładów opieki zdrowotnej ogółem 2 
w tym 

liczba niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej 0 

liczba prywatnych praktyk lekarskich 6-11 

liczba aptek i punktów aptecznych łącznie 4 

Dane Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. 

 

Od 1 stycznia 1998 r. gmina Nowogrodziec przejęła prowadzenie lecznictwa 

zamkniętego w ramach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego utworzonego przez wojewodę            

na bazie Szpitala nr 2. Obecnie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy wraz z Zakładem Opieki 

Paliatywno-Hospicyjnej tworzy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Nowogrodźcu im. Sługi Bożej Siostry M. Rosarii Schilling. Poniższa tabela zawiera dane 

adresowe funkcjonujących w gminie placówek ochrony zdrowia. 

 

Tabela 11. Placówki ochrony zdrowia w gminie w 2015 r. 

nazwa  adres  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Nowogrodziec, ul. Asnyka 55 

– Przychodnia Gminna w Nowogrodźcu 

– Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zebrzydowej Zebrzydowa 130 

– Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wykrotach Wykroty, ul. Pocztowa 10 

– Punkt Lekarski w Gierałtowie Gierałtów 37 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Nowogrodźcu im. Sługi Bożej Siostry M. Rosarii Schilling 

Nowogrodziec, ul. Cicha 4 – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (60 łóźek) 

– Zakład Opieki Paliatywno-Hospicyjnej (6 łóżek) 

Dane Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. 
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W badaniu ankietowym zadano mieszkańcom gminy Nowogrodziec dwa pytania 

pozwalające uzyskać opinie na temat dostępności placówek ochrony zdrowia w gminie oraz 

deficytów w tym zakresie. Poniższy wykres ilustruje rozkład odpowiedzi na pytanie 

o dostępność do placówek ochrony zdrowia w gminie.  

 

Wykres 3. Jaki jest dostęp do placówek ochrony zdrowia w gminie? 

32,0%

6,0%

26,0%

28,0%

8,0%

bardzo dobry

 dobry

 wystarczający

niewystarczający

nie mam zdania

Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 
 

Największa grupa respondentów (32%) oceniła dostępność placówek ochrony zdrowia 

w gminie jako niewystarczającą. Z kolei 26% z nich uznało ją za wystarczającą, 28% 

za dobrą, 8% za bardzo dobrą, a 6% badanych nie miało w tej sprawie zdania.  

Z kolei w odpowiedzi na pytanie: „Jakich lekarzy specjalistów brakuje w gminie?”, 

ankietowani wymieniali najczęściej: laryngologa, okulistę, kardiologa, alergologa, 

dermatologa, psychiatrę, ortopedę, endokrynologa, neurologa, urologa i onkologa. 

Wskazywano także zapotrzebowanie na rehabilitantów i fizjoterapeutów. 

 

9. SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA 

 

Propagowany w dzisiejszych czasach zdrowy styl życia obejmuje m.in. właściwe 

odżywianie, aktywny wypoczynek oraz uprawianie różnorodnych dyscyplin sportowych. 

Sport wpływa bowiem nie tylko na kondycję zdrowotną człowieka, ale również na jego cechy 

charakteru, postawę, relacje z innymi ludźmi, umiejętność współpracy i asertywność.  

W gminie Nowogrodziec znajduje się 11 obiektów sportowych i rekreacyjnych, należą 

do nich: Stadion Piłkarski w Nowogrodźcu, sala gimnastyczna w Nowogrodźcu, boiska 

piłkarskie w Czernej, Parzycach, Wykrotach, Zebrzydowie, Gościszowie, Milikowie, 

Godzieszowie, Gierałtowie, Zabłociu.  
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Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu organizuje cykliczne imprezy 

sportowe, do których zaliczają się: 

 Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Nowogrodźca, 

 Turniej Piłkarski Firm i Zakładów Pracy z Gminy Nowogrodziec, 

 Ogólnopolski Bieg Uliczny Nowogrodziecka Dziesiątka, 

 Szachowe Mistrzostwa Gminy Nowogrodziec. 

W gminie jest 6 obiektów noclegowych zbiorowego zakwaterowania, dysponujących 

łącznie 46 miejscami noclegowymi oraz 10 gospodarstw agroturystycznych, które oferują 102 

miejsca noclegowe.  

W przeprowadzonym na potrzeby niniejszego opracowania badaniu ankietowym 

poproszono mieszkańców gminy Nowogrodziec o ocenę dostępu do obiektów sportowo-

rekreacyjnych w gminie. Rozkład uzyskanych odpowiedzi ilustruje kolejny wykres. 

Wykres 4. Jaki jest dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych w gminie? 

30,6%

6,1%

30,6%

16,3%

16,3%

bardzo dobry

dobry

 wystarczający

niewystarczający

 nie mam zdania 

Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 
 

Łącznie 32,6% respondentów oceniło dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych 

w gminie jako bardzo dobry lub dobry, a 30,2% przyznało, że jest on wystarczający. 

Natomiast jako niewystarczający oceniło go 30,6% badanych, a zdania na ten temat nie miało 

6,1% respondentów. Wśród deficytów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej badani 

najczęściej wymieniali brak takich obiektów, jak: basen, hala sportowa, ścieżki rowerowe. 

 

10. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

 

Jednym z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania zorganizowanej 

zbiorowości ludzkiej jest przestrzeganie reguł i zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. 

Czynnikiem naruszającym przyjęte normy i obowiązujący porządek oraz zagrażającym 
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bezpieczeństwu danej społeczności jest przestępczość, która, choć stanowi margines życia 

społecznego, poprzez swą intensywność może mieć wpływ na formowanie się postaw 

i zachowań ludności oraz odciskać dotkliwe piętno na jej funkcjonowaniu.  

Według informacji Komisariatu Policji w Nowogrodźcu w roku 2015 na terenie gminy 

stwierdzono następujące przestępstwa: 

 kradzieże – 89 przypadków, 

 kradzieże z włamaniem – 48, 

 kradzieże pojazdów – 5, 

 zniszczenie mienia – 24, 

 uszkodzenie ciała – 7, 

 bójki, pobicia – 1, 

 znęcanie się – 13, 

 nietrzeźwi kierujący pojazdami – 65. 

Ponadto w ujawnionych przypadkach wykroczeń społecznie uciążliwych policja 

wydała ogółem 827 pouczeń i mandatów karnych. 

Sprawcami popełnionych przestępstw były w większości osoby dorosłe powyżej 

17. roku życia.  

 

 

Według informacji I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego 

w Bolesławcu na dzień 5 maja 2016 r. w latach 2014-2015 w referacie kuratora zawodowego 

dla dorosłych pozostawało ogółem 78 osób z gminy Nowogrodziec objętych dozorem 

kuratorskim, natomiast w referacie kuratora zawodowego dla nieletnich pozostawało w sumie 

12 spraw dotyczących mieszkańców gminy Nowogrodziec. Rodzin objętych nadzorem 

kuratora było razem 13 (w tym osób 19). Ponadto w postępowaniu wykonawczym w postaci 

nadzoru kuratora dotyczącego zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu 

pozostawały 3 osoby. 

 

W badaniu ankietowym przeprowadzonym na potrzeby niniejszego opracowania 

zadano mieszkańcom gminy Nowogrodziec pytanie na temat ich poczucia bezpieczeństwa 

w miejscu zamieszkania. Rozkład odpowiedzi ilustruje poniższy wykres. 
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Wykres 5. Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie w miejscu zamieszkania? 

 

23,5%

3,9%

47,1%

25,5%
tak

raczej tak

nie

trudno powiedzieć

Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 
 

Zdecydowana większość ankietowanych (w sumie 72,6%) stwierdziła, że w miejscu 

zamieszkania czuje się bezpiecznie lub raczej bezpiecznie. Odmienną opinię wyraziło niecałe 

4%. Jednocześnie zdania w tej sprawie nie miało ponad 23% respondentów. W odpowiedzi  

na pytanie, jakie działania należałoby podjąć w gminie w celu poprawy stanu bezpieczeństwa, 

ankietowani postulowali zwiększenie liczby policjantów. Z kolei dla poprawy stanu 

bezpieczeństwa na drodze badani najczęściej wskazywali konieczność poprawy stanu dróg 

i poboczy oraz oświetlenia ulicznego.  

 

11. POMOC SPOŁECZNA 

 

W zakres pomocy społecznej wchodzą zadania określone w ustawie o pomocy 

społecznej oraz zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych – realizowane przez 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.  

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest instytucją polityki 

społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości. Instytucja ta wspiera osoby i rodziny w wysiłkach 

zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka.  

Z końcem 2015 roku kadrę MGOPS-u stanowiło 25 osób. Dane szczegółowe na temat 

stanu zatrudnienia w ośrodku, potrzeb w tym zakresie oraz poziomu wykształcenia 

pracujących w nim osób przedstawiają poniższe tabele. 
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Tabela 12. Stan zatrudnienia w MGOPS oraz potrzeby w tym zakresie na koniec 2015 roku  

 

rodzaj stanowiska liczba etatów 

o ile etatów 

powinno być 

więcej? 

kadra kierownicza 2 – 

pracownicy socjalni 8 – 

pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze  – – 

pracownicy wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze – – 

pozostali pracownicy 15 – 

Dane Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. 

 

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na ośrodek pomocy społecznej obowiązek 

zatrudnienia 1 pracownika socjalnego na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż 

3 pracowników. W 2015 roku w gminie Nowogrodziec wskaźnik ten był spełniony,               

na jednego pracownika socjalnego przypadało bowiem 1.883 mieszkańców.  

Tabela 13. Wykształcenie kadry MGOPS oraz potrzeby w tym zakresie na koniec 2015roku  

rodzaj wykształcenia, dodatkowe kwalifikacje i zainteresowanie 

w tym zakresie 

liczba osób 

kadra 

kierownicza 

pracownicy 

socjalni 

wykształcenie 

wyższe kierunkowe 2 4 

wyższe niekierunkowe – – 

średnie kierunkowe  4 

średnie niekierunkowe – – 

zawodowe i niższe – – 

dodatkowe 

kwalifikacje 

specjalizacja z zakresu 

organizacji pomocy 

społecznej 

ukończona 2  

w trakcie realizacji – – 

specjalizacja I stopnia 

w zawodzie pracownika 

socjalnego 

posiadany  3 

w trakcie realizacji – – 

specjalizacja II stopnia 

w zawodzie pracownika 

socjalnego 

posiadany – – 

w trakcie realizacji – – 

osoby zainteresowane podjęciem specjalizacji z zakresu organizacji 

pomocy społecznej 
2 

osoby zainteresowane podjęciem specjalizacji I stopnia w zawodzie 

pracownik socjalny 
– 

osoby zainteresowane podjęciem specjalizacji II stopnia 

w zawodzie pracownik socjalny 
– 

Dane Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. 
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Z końcem 2015 roku wykształcenie wyższe kierunkowe posiadało 4 pracowników 

socjalnych oraz 2 osoby z kadry kierowniczej MGOPS. Wykształceniem średnim 

kierunkowym legitymowało się 4 pracowników socjalnych. Ukończoną specjalizację 

z zakresu organizacji pomocy społecznej miały 2 osoby z kadry kierowniczej, z kolei 

3 pracowników socjalnych posiadało specjalizację I stopnia w zawodzie pracownika 

socjalnego. 

Prawo do wsparcia udzielanego przez MGOPS mają osoby i rodziny, które spełniają 

określone warunki przedstawione w poszczególnych aktach prawnych.  

W odniesieniu do świadczeń z pomocy społecznej jednym z nich jest kryterium 

dochodowe. W analizowanym okresie od października 2012 r do końca września 2015 r. 

kryterium to było ustalone na poziomie 542 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie 

gospodarującej i 456 zł na osobę w rodzinie. Od 1 października 2015 r. kryteria dochodowe 

dla świadczeń z pomocy społecznej wynoszą odpowiednio: 634 zł dla osoby samotnie 

gospodarującej i 514 zł na osobę w rodzinie. 

Odrębne kryterium dochodowe obowiązuje przy przyznawaniu zasiłków rodzinnych. 

Od listopada 2012 r. do końca października 2015 r. w odniesieniu do dochodu rodziny albo 

dochodu osoby uczącej się kryterium to zostało ustalone na poziomie 539 zł, a gdy członkiem 

rodziny było dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem 

o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności – 623 zł. Od 1 listopada 

2015 r. wzrosły kryteria właściwe dla przyznawania świadczeń rodzinnych i dodatków          

im towarzyszących. Dochód na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie może 

przekraczać 674 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem 

o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, to wówczas kryterium dla tego rodzaju świadczeń wynosi 764 zł. 

W wykonywaniu zadań MGOPS współdziała z różnymi podmiotami, m.in. z organami 

wykonawczymi i innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, służbą zdrowia, policją, 

kuratorami sądowymi oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi                

się pomocą społeczną. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące kwot wydatkowanych 

przez gminę na pomoc mieszkańcom w latach 2013-2015.  

Tabela 14. Środki finansowe wydatkowane przez gminę na pomoc mieszkańcom gminy w latach 

2013-2015 

wielkość wydatków (w zł) 2013 2014 2015 

ogółem 5.534.500,88 5.367.571,57 5.341.106,10 
w tym

 na świadczenia pomocy społecznej 1.508.483,18 1.457.273,34 1.371.845,53 
w tym

 na świadczenia rodzinne 4.026.017,70 3.910.298,23 3.969.260,57 
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na zadania własne gminy 856.527,07 903.994,57 885.354,49 

na zadania zlecone gminie 4.677.973,81 4.463.577,00 4.455.751,61 

Dane Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. 

W ramach wykonywania zadań własnych gminy największe kwoty przeznaczono na 

udzielanie świadczeń pomocy społecznej, głównie w formie zasiłków celowych i w naturze, 

usług opiekuńczych, zasiłków okresowych i posiłku. Poniższa tabela przedstawia dane 

dotyczące liczby mieszkańców gminy objętych przez MGOPS wsparciem z zakresu pomocy 

społecznej w latach 2013-2015. 

 

Tabela 15. Beneficjenci pomocy społecznej w gminie w latach 2013-2015 

 2013 2014 2015 

liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 719 575 511 

liczba rodzin 426 368 318 

liczba osób w rodzinach 1.330 1.026 893 

udział liczby osób w rodzinach objętych pomocą 

społeczną w ogóle ludności gminy 
8,73% 6,80% 5,93% 

Dane Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. 

 

Liczba osób objętych pomocą społeczną w gminie w latach 2013-2015 zmniejszała              

się z roku na rok. Analogicznie wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o udział beneficjentów 

systemu w ogóle ludności gminy – najwyższy wskaźnik odnotowano w 2013 roku (8,73%). 

Uzupełnienie powyższych danych stanowią przedstawione w kolejnych tabelach informacje 

na temat struktury wiekowej w latach 2013-2015 oraz aktywności zawodowej odbiorców 

pomocy społecznej w gminie w 2015 roku. 

 

Tabela 16. Struktura wiekowa beneficjentów pomocy społecznej w gminie w latach 2013-
2015 

 2013 2014 2015 

liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 719 575 511 

w tym osoby długotrwale korzystające 251 235 215 

wiek 0-17 364 381 169 

wiek produkcyjny  460 548 272 

wiek poprodukcyjny 85 94 70 

Dane Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. 

 

Tabela 17. Aktywność zawodowa beneficjentów pomocy społecznej w gminie w 2015 roku 

rodzaj aktywności 

zawodowej 

liczba osób powyżej 18 lat według 

decyzji administracyjnych 

pracujący 37 

Id: A9C2C7EE-D368-4E74-BD37-F0B6111FB905. Podpisany Strona 33



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogrodziec na lata 2016-2026 

 34 

bezrobotni 108 

bierni zawodowo 197 

Dane Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. 
 

Powyższe dane uprawniają do stwierdzenia, iż najliczniejszą grupę wśród 

mieszkańców gminy korzystających ze wsparcia MGOPS stanowiły rodziny ubogie, często 

zmagające się z bezrobociem. Pochodzące z nich dzieci, z racji niedoborów materialnych 

w domu, korzystały ze wsparcia w formie dożywiania w szkołach. Diagnozę tę potwierdzają 

dane dotyczące powodów przyznawania pomocy społecznej w gminie, które za lata 2013-

2015 przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 18. Powody przyznania pomocy społecznej w gminie w latach 2013-2015 

powód przyznania pomocy 
liczba rodzin liczba osób w rodzinach 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

ubóstwo 255 259 236 692 678 637 

bezdomność 9 13 16 10 18 26 

potrzeba ochrony macierzyństwa 114 78 74 573 393 370 

bezrobocie 194 159 151 641 457 455 

niepełnosprawność 147 136 126 372 300 259 

długotrwała lub ciężka choroba 195 179 156 511 414 373 

bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego 

162 131 99 636 489 370 

w tym
 rodziny niepełne 93 67 51 315 217 164 

w tym
 rodziny wielodzietne 50 35 28 278 199 157 

przemoc w rodzinie 2 2 3 9 6 6 

alkoholizm 42 38 35 111 80 79 

narkomania 2 0 4 7 0 5 

trudności w przystosowaniu do życia 

po opuszczeniu zakładu karnego 
4 5 7 10 7 12 

zdarzenie losowe 1 4 0 2 15 0 

Dane Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. 

 

W latach 2013-2015 najczęstszą przyczyną przyznawania pomocy społecznej 

w gminie było ubóstwo. Liczba rodzin korzystających ze wsparcia MGOPS z tego powodu 

ulegała wahaniom (255 w 2013 r., 259 w 2014 r., 236 w 2015 r.). Malała natomiast liczba 

osób w rodzinach (692 w 2013 r., 678 w 2014 r., 637 w 2015 r.). Bardzo częstymi 

przyczynami udzielania pomocy były również: bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego oraz niepełnosprawność. Znacznie rzadziej MGOPS udzielał pomocy z takich 
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powodów jak: alkoholizm, zdarzenie losowe, bezdomność, trudności w przystosowaniu 

do życia po opuszczeniu zakładu karnego, przemoc w rodzinie. 

Powody przyznania pomocy społecznej w gminie przez MGOPS wpływały na formę 

udzielanego wsparcia. Dane w tym zakresie za lata 2013-2015 przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 19. Formy wsparcia udzielanego w gminie przez MGOPS w latach 2013-2015 

 

formy pomocy 

liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

administracyjną 

świadczenie 

liczba rodzin liczba osób w rodzinach 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

pieniężna  373 323 293 353 313 277 1.029 813 739 

rzeczowa 358 264 230 213 153 132 887 603 527 

praca socjalna X X X 464 401 399 1.374 1.079 1.092 

poradnictwo 

specjalistyczne 
X X X 56 97 21 166 302 59 

schronienie 6 8 10 6 8 10 6 8 10 

usługi opiekuńcze 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 
1 1 1 1 1 1 4 4 4 

Dane Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. 

 

Osoby, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można 

było zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych i które tym samym wymagały 

całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, były kierowane przez 

MGOPS do domów pomocy społecznej. W analizowanym okresie MGOPS ponosił odpłatność 

za pobyt w domu pomocy społecznej corocznie dla jednej osoby. Dane na ten temat liczby 

skierowań do DPS oraz liczby osób w nich przebywających przedstawia kolejna tabela.  

 

Tabela 20. Skierowania i pobyt w domach pomocy społecznej w latach 2013-2015 

 2013 2014 2015 

liczba osób z gminy skierowanych do DPS 5 2 1 

liczba osób z gminy przebywających w DPS 5 7 7 

Dane Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. 
 

 

W ramach szeroko rozumianej pomocy społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Nowogrodźcu przyznawał ponadto mieszkańcom gminy świadczenia rodzinne, 

do których należą: zasiłek rodzinny i dodatki do tego zasiłku, świadczenia opiekuńcze 

w postaci zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku 
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pielęgnacyjnego oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Dane szczegółowe 

w tym zakresie przedstawiają poniższe tabele. 

 

 

 

 

Tabela 21. Wartość świadczeń rodzinnych przyznanych w gminie w latach 2013-2015 

 2013 2014 2015 

wartość przyznanych świadczeń rodzinnych 3.035.075 zł 2.839.559 3.035.636 

Dane Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. 

Tabela 22. Świadczenia rodzinne przyznane w gminie w 2013 r. 

rodzaj świadczenia 

liczba 

przyznanych 

świadczeń 

wartość 

przyznanych 

świadczeń 

(zł) 

zasiłek rodzinny 589 1.342.668 

dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka 68 68.000 

dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego 
32 148.414 

dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka 46 90.660 

dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka 

i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 
0 0 

dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 
81 44.440 

dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 574 83.400 

dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole 

poza miejscem zamieszkania 
249 111.770 

dodatek do zasiłku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 
149 149.600 

zasiłek pielęgnacyjny 73 535.041 

świadczenie pielęgnacyjne 29 348.082 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 113 113.000 

Dane Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. 

 

Tabela 23. Świadczenia rodzinne przyznane w gminie w 2014 r. 

rodzaj świadczenia 

liczba 

przyznanych 

świadczeń 

wartość 

przyznanych 

świadczeń 

(zł) 

zasiłek rodzinny 12.028 1.185.610 

dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka 64 64.000 

dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego 
183 71.426 

dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka 460 80.760 
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dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka 

i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 
0 0 

dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 
642 47.980 

dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 736 73.600 

dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole 

poza miejscem zamieszkania 
1.791 90.710 

dodatek do zasiłku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 
1.759 140.720 

zasiłek pielęgnacyjny 3.484 533.052 

świadczenie pielęgnacyjne 588 434.701 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 117 117.000 

Dane Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. 

 

Tabela 24. Świadczenia rodzinne przyznane w gminie w 2015 r. 

rodzaj świadczenia 

liczba 

przyznanych 

świadczeń 

wartość 

przyznanych 

świadczeń 

(zł) 

zasiłek rodzinny 10.518 1.058.551 

dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka 61 61.000 

dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego 
220 86.920 

dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka 347 61.660 

dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka 

i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 
0 0 

dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 
588 45.960 

dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 655 65.500 

dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole 

poza miejscem zamieszkania 
1.427 75.528 

dodatek do zasiłku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 
1.631 132.930 

zasiłek pielęgnacyjny 3.636 556.308 

świadczenie pielęgnacyjne 631 748.320 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 128 128.000 

Dane Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. 

 

Świadczenia alimentacyjne stanowiły kolejną formę wparcia udzielaną w latach  

2013-2015 mieszkańcom gminy przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Nowogrodźcu. Ta pomoc finansowa, świadczona zgodnie z ustawą o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, była przyznawana dziecku wychowywanemu w rodzinie 

niepełnej, w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, 
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oraz dzieciom wychowywanym przez osoby pozostające w związkach małżeńskich, 

przeprowadzających separację lub rozwód. Dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 25. Świadczenia alimentacyjne przyznane w gminie w latach 2013-2015 

 2013 2014 2015 

liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie 147 133 121 

liczba przyznanych świadczeń 1.944 1.748 1.618 

wielkość przyznanych świadczeń (zł) 792.500 742.064 684.727 

Dane Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. 

Poza powyżej przedstawionymi formami wsparcia MGOPS realizował w latach 

2013-2015 r. wiele innych inicjatyw na rzecz mieszkańców gminy. Zaliczała się do nich 

realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na którą w 2013 r. 

wydatkowano kwotę 293.119,50 zł wraz z dotacją z budżetu wojewody, która wynosiła 

123.000 zł. Dożywianie w formie wydawania posiłków prowadzono w 12 punktach, w tym 8 na 

wsi. W ramach tego samego programu prowadzono dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach, 

realizowane w zależności od potrzeb zgłaszanych przez rodziców i pedagogów szkolnych. 

Wsparciem w formie posiłku objęto również wskazane bezpośrednio przez dyrektorów 

placówek dzieci korzystające z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego 

w szkole lub w przedszkolu. Ponadto w ramach współpracy MGOPS z Towarzystwem 

Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu wydawano bezpłatne produkty żywnościowe finansowane 

przez Unię Europejską. 

Z okazji Dnia Dziecka MGOPS wraz z Urzędem Miejskim w Nowogrodźcu oraz 

Gminnym Centrum Kultury i Sportu organizuje imprezy okolicznościowe, w których 

uczestniczą dzieci z całej gminy wraz z opiekunami. Do zorganizowania imprez przyczynia się 

wielu sponsorów, którzy fundują nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach. Również 

MGOPS wspólnie z Urzędem Miejskim organizuje „Zabawę Mikołajkową” dla dzieci z terenu 

gminy. Kolejną imprezą organizowaną przez MGOPS jest coroczne spotkanie wigilijne, 

w którym uczestniczą podopieczni MGOPS oraz seniorzy korzystający z Domu Dziennego 

Pobytu.  

Pomoc społeczna polega m.in. na prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury 

socjalnej. Składają się na nią zarówno jednostki środowiskowe, jak i instytucjonalne. 

W gminie Nowogrodziec jednostką taką jest Dom Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu 

(60 miejsc). Jest to ośrodek wsparcia o zasięgu gminnym. Funkcjonuje na zasadzie działu 

MGOPS i realizuje pomoc na rzecz osób starszych, samotnych, emerytów, rencistów 

potrzebujących pomocy. Spełnia ważną funkcję, kompleksowo zaspokajając potrzeby ludzi 
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starszych: aktywizuje ich, organizuje im wolny czas, zapewnia terapię zajęciową,                   

nie odrywając od środowiska lokalnego.  

 

 

 

 

 

Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu aktywnie uczestniczą w różnych spotkaniach 

i imprezach o charakterze kulturalnym i rozrywkowym na terenie miasta Nowogrodźca,            

jak również poza nim (m.in. brali udział w wycieczce do Kotliny Kłodzkiej, 

w Międzynarodowym Spotkaniu Seniorów (Hejnice w Czechach), odwiedzili domy 

dziennego pobytu w Legnicy). Ponadto dla utrzymania więzi międzypokoleniowej 

organizowane są spotkania seniorów z przedszkolakami i młodzieżą szkolną, m.in. w ramach 

akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 

Należy także zaznaczyć, że mieszkańców gminy Nowogrodziec obejmują zasięgiem 

swego działania zlokalizowane w Bolesławcu jednostki powiatowe: Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Poniższa tabela przedstawia dane 

o działalności PCPR-u w Bolesławcu w odniesieniu do ludności gminy w zakresie pieczy 

zastępczej. 

Tabela 26. Działalność PCPR-u w zakresie pieczy zastępczej w odniesieniu do ludności gminy 

w latach 2013-2015  

 2013 2014 2015 

liczba dzieci z gminy zgłoszonych do adopcji 1 0 1 

liczba dzieci z gminy adoptowanych 0 0 1 

liczba dzieci z gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych 8 7 4 

liczba dzieci z gminy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych 
6 2 5 

liczba dzieci z gminy przebywających w rodzinach zastępczych 29 27 31 

liczba dzieci z gminy przebywających w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych 
14 10 11 

liczba rodzin zastępczych, które objęły opieką dzieci z gminy 23 16 19 

liczba usamodzielnianych dzieci z gminy 9 7 3 

Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu. 

 

12. SEKTOR POZARZĄDOWY 
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Organizacje pozarządowe są przejawem społeczeństwa obywatelskiego, jedną z form 

aktywności społecznej. Odgrywają ważną rolę nie tylko w konsolidacji lokalnej społeczności, 

organizacyjnym wzmacnianiu władz lokalnych, lecz również zwiększają szanse rozwoju. 

Dobrze zorganizowane środowisko może sprzyjać aktywizowaniu nie tylko pojedynczych 

osób i marginalizowanych grup społecznych, ale także ich lokalnego otoczenia, sprzyja 

budowaniu samowystarczalności społeczności lokalnych poprzez uruchomienie 

i wykorzystanie ich zasobów.  

Na terenie gminy Nowogrodziec funkcjonują liczne organizacje pozarządowe                    

o różnorodnym profilu działalności (wśród nich jest 7 jednostek Ochotniczej Straży 

Pożarnej).  

Samorząd gminy, w oparciu o akt prawa miejscowego (Program współpracy Gminy           

i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa               

w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), podejmował z nimi 

współpracę. Pomiędzy sektorem publicznym, a pozarządowym istnieje właściwy przepływ 

informacji. Skutkuje to podejmowaniem współdziałania w zakresie zlecania realizacji zadań, 

dofinansowania działalności statutowej organizacji (np. środki finansowe dla klubów 

sportowych), wsparcia rzeczowego i lokalowego.  

W gminie funkcjonuje 5 parafii Kościoła rzymskokatolickiego oraz 1 kościół filialny 

parafii mającej siedzibę w sąsiedniej gminie. W gminie nie ma kościołów innych wyznań ani 

związków wyznaniowych. Wykaz parafii i kościołów w gminie zawiera poniższa tabela. 

Tabela 27. Parafie i kościoły w gminie w 2015 r. 

nazwa parafii, kościoła miejscowość 

Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła Nowogrodziec 

– Kościół filialny p.w. św. Mikołaja Nowogrodziec 

– Kościół filialny p.w. św. Jana Chrzciciela Zabłocie 

Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego Padewskiego Gierałtów  

– Kościół filialny p.w. św. Stanisława Biskupa Czerna 

Parafia rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej Gościszów  

Parafia rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego Zebrzydowa 

– Kaplica p.w. Matki Bożej Królowej Polski Zebrzydowa 

Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła 

i św. Anny 
Wykroty 

– Kościół filialny p.w. św. Wniebowzięcia NMP Godzieszów 

Kościół filialny p.w. św. Józefa Oblubieńca  

Parafii p.w. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Tomisławiu 
Kierżno 

Dane Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. 
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Podział administracji kościelnej nie pokrywa się z granicami gminy. Parafie z siedzibą 

w Nowogrodźcu, Gierałtowie, Gościszowie i Zebrzydowej wchodzą w skład Dekanatu 

Nowogrodziec, natomiast parafia z siedzibą w Wykrotach (obejmująca miejscowości: 

Wykroty, Godzieszów i Zagajnik) wchodzi w skład Dekanatu Węgliniec. Z kolei kościół 

w Kierżnie należy do parafii z siedzibą w Tomisławiu, która wchodzi w skład Dekanatu 

Bolesławiec Zachód. Należy zaznaczyć, że przy parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła 

w Nowogrodźcu funkcjonuje poradnia życia rodzinnego. 

 

13. PROBLEMY SPOŁECZNE W OPINII ŚRODOWISKA LOKALNEGO 

 

Ważnym elementem każdego postępowania diagnostycznego są badania, których 

celem jest poznanie opinii środowiska lokalnego na temat przedmiotu diagnozy. W ramach 

diagnozy problemów społecznych gminy Nowogrodziec badania takie zostały 

przeprowadzone przy zastosowaniu ankiety rozesłanej do osób mających wpływ na kształt 

lokalnej polityki społecznej oraz mieszkańców gminy. Do analizy przedłożono w sumie 

26 wypełnionych anonimowo ankiet, w których badani odnieśli się do wybranych zagadnień.  

Uczestników badania poproszono m.in. o wskazanie problemów, które najbardziej 

uwidaczniają się w gminie. Odpowiadając na to pytanie, respondenci najczęściej wskazywali 

alkoholizm (15,3%) oraz bezrobocie (14,7%). Często wskazywano niezaspokojenie potrzeb 

w zakresie spędzania czasu wolnego (12%) i ochrony zdrowia (10%), ubóstwo (10%) oraz 

nierówności społeczne (9,3%).  

Rozkład odpowiedzi ilustruje poniższy wykres. 

Wykres 6. Jakie problemy najbardziej uwidaczniają się w gminie? 
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Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 

Odpowiadając na następne pytanie, ankietowani wskazywali osoby i grupy, które są 

najbardziej zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Najczęściej wskazywaną 

przez badanych grupą najbardziej zagrożoną marginalizacją i wykluczeniem społecznym były 

osoby i rodziny dotknięte ubóstwem (23,4%), a następnie dzieci z rodzin ubogich (12,4%) 

oraz osoby i rodziny dotknięte bezrobociem (10,9%). Często wskazywano na osoby i rodziny 

dotknięte lub zagrożone bezdomnością, problemami uzależnień i przemocy w rodzinie, 

problemami opiekuńczo-wychowawczymi, osoby starsze oraz kobiety w ciąży i samotne 

matki w trudnej sytuacji życiowej. Rzadziej wskazywano osoby niepełnosprawne, uchodźców 

i repatriantów, byłych więźniów oraz przedstawicieli mniejszości etnicznych i narodowych. 

Rozkład odpowiedzi ilustruje kolejny wykres. 

 

 

 

 

Wykres 7. Jakie osoby, rodziny, grupy mieszkańców gminy są najbardziej zagrożone 

marginalizacją i wykluczeniem społecznym? 

 

 

7,3%

4,4%

3,6%

8,8%

6,6%

6,6%

3,6%

10,9%

12,4%

23,4%

7,3%

2,2%2,9%
osoby i rodziny dotknięte ubóstwem

dzieci z rodzin ubogich

osoby i rodziny dotkniete bezrobociem

bezdomni i osoby zagrożone
bezdomnością
osoby i rodziny dotknięte problemami
uzależnień i przemocy w rodzinie
osoby i rodziny zmagające się z
problemami opiekuńczo-wychowawczymi
osoby starsze

samotne kobiety w ciąży i matki w
trudnej sytuacji życiowej
osoby niepełnopsrawne i ich rodziny

uchodźcy i repetrianci

byli więźniowie

mniejszości etniczne i narodowe

inne grupy

Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 
 

 

Id: A9C2C7EE-D368-4E74-BD37-F0B6111FB905. Podpisany Strona 42



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogrodziec na lata 2016-2026 

 43 

W kolejnym pytaniu poproszono badanych o wskazanie obszarów, w których oferta 

pomocy świadczonej osobom i rodzinom dotkniętym problemami społecznymi w gminie jest 

najbardziej niezadowalająca. W opinii ankietowanych oferta pomocy świadczonej osobom 

i rodzinom dotkniętym problemami społecznymi w gminie jest najmniej zadowalająca przede 

wszystkim w takich obszarach, jak: ubóstwo oraz starość (po 13,2%), pomoc rodzinie 

i dziecku (12,1%), bezrobocie (11%), zdrowie (8,8%), a także alkoholizm (7,7%) 

i niepełnosprawność (5,5%). Rozkład odpowiedzi ilustruje poniższy wykres.  

 

 

Wykres 8. W jakim obszarze oferta pomocy świadczonej w gminie jest najbardziej 

niezadowalająca? 

8,8%

5,5%

11,0%

3,3%

4,4%

2,2%1,1%

4,4%

3,3%

12,1%

2,2%

13,2%

13,2%

7,7%

2,2%
2,2%

3,3%

 ubóstwo

 starość 

pomoc rodzinie i dziecku

bezroocie

zdrowie

alkoholizm

niepełnosprawność

bezdomność

ochrona macierzyństwa

wielodzietność

edukacja

przeciwdziałanie dyskryminacji
grup mniejszościowych
pomoc uchodźcom i repatriantom

pomoc ofiarom klęsk żywiołowych
i zdarzeń losowych
przemoc w rodzinie

narkomania

inne

Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 
 

 

Co zrobić, by poprawić sytuację osób i rodzin w gminie? 
 

W ankiecie znalazło się również pytanie pozwalające badanym wskazać działania, 

jakie należałoby podjąć w gminie w celu poprawy sytuacji osób i rodzin dotkniętych 

problemami społecznymi. Odpowiadając na nie, ankietowani podkreślali rolę właściwie 
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zorganizowanej i przemyślanej pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej. Wskazywali na konieczność lepszego rozpoznania problemów rodzin, docierania 

z ofertą pomocy do wszystkich potrzebujących wsparcia i indywidualnego podchodzenia            

do każdego problemu, udzielania pomocy w postaci wsparcia materialnego oraz poradnictwa 

(zwłaszcza psychologicznego), jak i aktywizacji zawodowej, pomocy w poszukiwaniu pracy 

oraz organizowania prac interwencyjnych.  

Szczególny nacisk ankietowani położyli na potrzebę aktywizowania społeczności         

do działań na rzecz ludzi potrzebujących pomocy, w tym zwłaszcza osób starszych.              

W tym kontekście wskazywano na konieczność kontynuowania działalności Domu 

Dziennego Pobytu. Za równie istotne uznano rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży.  

 

Podmioty mogące przyczynić się do zniwelowania problemów społecznych w gminie 
 

Podczas badań ankietowych respondenci identyfikowali także instytucje i organizacje 

działające w gminie bądź obejmujące zasięgiem działania jego mieszkańców, które mogą 

w największym stopniu przyczynić się do zniwelowania lokalnych problemów społecznych. 

W pierwszej kolejności zaliczono do nich: samorząd gminny, Miejsko Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminne 

Centrum Kultury i Sportu, świetlice, Dom Dziennego Pobytu, szkoły, przedszkola, placówki 

ochrony zdrowia, policję i organizacje pozarządowe.  

 

14. BEZROBOCIE 

 

Problemy na rynku pracy, objawiające się niedostateczną liczbą miejsc pracy, 

prowadzą do obniżenia standardu życia ludności. Długotrwałe pozostawanie bez zatrudnienia 

ogranicza szanse na podjęcie pracy, przyczynia się do ubożenia ludności, a nawet prowadzi 

do wykluczenia społecznego.  

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu, w latach 2013-2015 liczba 

osób bezrobotnych w gminie Nowogrodziec zmniejszała się: z 595 osób na koniec 2013 r., 

poprzez 412 osób na koniec 2014 r., do 378 osób na koniec 2015 r. Jednocześnie zmniejszał 

się udział bezrobotnych w populacji gminy. Dane w tym zakresie przedstawia kolejna tabela. 

Tabela 28. Bezrobotni w gminie i ich udział w ludności gminy w latach 2013-2015 

 

 2013 2014 2015 

liczba bezrobotnych w gminie  595 412 378 

udział bezrobotnych w ogóle ludności gminy 3,9% 2,7% 2,5% 
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udział bezrobotnych w ludności gminy w wieku produkcyjnym 5,97% 4,20% 3,88% 

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu  

 

Bardzo ważnym elementem analizy bezrobocia w gminie jest zbadanie poziomu 

wykształcenia, jakim legitymują się osoby pozostające bez pracy. W analizowanym okresie 

liczba osób z wykształceniem wyższym wśród bezrobotnych w gminie Nowogrodziec ulegała 

wahaniom: 50 osób w 2013 r., 28 osób w 2014 r., 43 osoby w 2015 r. Z kolei liczba osób 

z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym zmniejszała się z każdym rokiem. 

 

Dane liczbowe w tym zakresie prezentuje kolejna tabela. 

Tabela 29. Bezrobotni w gminie z najwyższym i najniższym poziomem wykształcenia  

 2013 2014 2015 

bezrobotni w gminie z wykształceniem wyższym  50 28 43 

bezrobotni w gminie z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym 151 125 105 

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu. 

 

W całym analizowanym okresie wśród osób pozostających bez pracy większość 

stanowiły kobiety, których udział wśród bezrobotnych w gminie na koniec kolejnych lat 

wynosił: 56,14%, 55,59%, 54,78%. Poniższa tabela przedstawia analizę struktury bezrobocia 

w gminie z uwzględnieniem liczby bezrobotnych kobiet. 

Tabela 30. Struktura bezrobocia w gminie z uwzględnieniem płci  

 
2013 2014 2015 

ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety 

bezrobotni w gminie 595 334 412 229 378 207 

bezrobotni z prawem 

do zasiłku 
84 50 55 33 70 35 

bezrobotni bez prawa 

do zasiłku 
511 248 357 196 308 172 

bezrobotni zwolnieni 

z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy 

29 19 29 19 48 25 

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu. 

 

Warto w tym miejscu podkreślić, że bezrobocie było jednym z najczęstszych 

powodów przyznawania pomocy społecznej przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Nowogrodźcu. W 2015 r. wśród beneficjentów pomocy przyznanej przez 

MGOPS było 455 osób bezrobotnych.  
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Poniższa tabela przedstawia liczbę rodzin i osób w rodzinach, którym MGOPS 

przyznał pomoc z tego powodu w latach 2013-2015. 

Tabela 31. Rodziny w gminie korzystające z pomocy społecznej z powodu bezrobocia 

 2013 2014 2015 

liczba rodzin  194 159 151 

liczba osób w rodzinach  641 457 455 

Dane Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. 

 

Uzupełnienie powyższych danych stanowią przedstawione w kolejnej tabeli 

informacje na temat stopy bezrobocia, jaką odnotowano w latach 2013-2015 w powiecie 

bolesławieckim, województwie dolnośląskim i w kraju. 

Tabela 32. Stopa bezrobocia w powiecie, województwie i w kraju w latach 2013-2015 

 2013 2014 2015 

stopa bezrobocia w powiecie bolesławieckim 12,6% 8,9% 8,1% 

stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim 13,1% 10,4% 9,8% 

stopa bezrobocia w kraju 13,4% 11,4% 9,8% 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego. 
 

W latach 2013-2015 powiat bolesławiecki charakteryzował się stopą bezrobocia 

niższą niż obliczana w stosunku do województwa dolnośląskiego, jak i w stosunku do całego 

kraju. 

 

15. BEZDOMNOŚĆ 

 

Bezdomność jest problemem społecznym charakteryzującym się brakiem stałego 

miejsca zamieszkania. Wiąże się ze zmianami demograficznymi i ruchliwością społeczną, 

z recesją gospodarczą, bezrobociem, ubóstwem, kryzysem polityki mieszkaniowej i wzrostem 

cen mieszkań oraz dysfunkcjonalnością instytucji opiekuńczo-resocjalizacyjnych i karnych 

zaniedbujących obowiązek opieki zastępczej.  

Osobami bezdomnymi, obok tych, które są nimi z wyboru, najczęściej stają się ludzie 

w starszym wieku, matki z nieletnimi dziećmi, rodziny pełne nieposiadające środków 

finansowych na opłacenie mieszkania oraz osoby, które opuściły zakłady karne.  

Bezdomność w gminie Nowogrodziec nie jest problemem, utrzymuje się na 

niewielkim poziomie. Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością z terenu 

gminy świadczy Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. Przybiera 
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ona głównie formę wsparcia rzeczowego (odzież, posiłek) oraz schronienia. W analizowanym 

okresie wsparciem z powodu bezdomności objęto 9 rodzin w 2013 r., 13 rodzin w 2014 r. 

i 16 rodzin w 2015 r. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 33. Rodziny w gminie korzystające z pomocy społecznej z powodu bezdomności w latach 

2013-2015 

 2013 2014 2015 

liczba rodzin  9 13 16 

liczba osób w rodzinach  10 18 26 

Dane Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. 

W zakresie pomocy dla osób bezdomnych MGOPS współpracuje z Polskim 

Czerwonym Krzyżem w Bolesławcu oraz ze Schroniskiem Św. Brata Alberta w Leśnej, gdzie 

kierowane są osoby potrzebujące schronienia. Ośrodek współpracuje także z innymi 

schroniskami i noclegowniami w całej Polsce, gdzie przebywają osoby bezdomne z ostatnim 

meldunkiem w gminie Nowogrodziec. MGOPS pokrywa koszty pobytu bezdomnych w tych 

placówkach. W 2013 r. wynosiły one 6.197 zł, w 2014 r. – 9.285,80 zł, w 2015 r. – 21.372,29. 

 

16. PROBLEMY UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE 

 

Alkoholizm, narkomania i przemoc w rodzinie należą do najpoważniejszych 

problemów społecznych. Zjawiska te powodują szkody we wszystkich sferach życia 

człowieka, mając istotny wpływ zarówno na poczucie bezpieczeństwa społecznego,                   

jak również na ogólny stan zdrowia, zdolność do konkurencji na coraz bardziej wymagającym 

rynku pracy oraz relacje rodzinne i międzyludzkie.  

Do przyczyn popadania w alkoholizm można zaliczyć uwarunkowania społeczne, 

nieprawidłowe wzorce rodzinne, brak celów życiowych, utratę zatrudnienia, natomiast 

narkomanii sprzyjają powszechność i dostępność środków odurzających, panująca moda             

na ich zażywanie oraz fakt, że narkotyki często są traktowane jako ucieczka od codzienności, 

środek obronny przed trudnościami, sposób na rozładowanie stresu i konfliktów oraz 

poszukiwanie nowych wrażeń i doznań.  

Przemoc w rodzinie jest z kolei patologią mającą w wielu przypadkach swoje źródło 

w ubóstwie i uzależnieniach. Jej ofiarami są osoby słabe fizycznie, psychicznie, o niskim 

poczuciu własnej wartości, zależne w jakiś sposób od sprawcy. Na ogół należą do nich 

kobiety i dzieci, rzadziej osoby niepełnosprawne, starsze i chore.  

Liczba osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz dotkniętych, z powodu ich 

nadużywania, problemem przemocy w rodzinie jest trudna do ustalenia. Dane szacunkowe 
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przedstawione w tym zakresie przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych zawiera kolejna tabela. 

Tabela 34. Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych 

  w Polsce w 100-tys. 

mieście 

w 25-tys. 

mieście 

w 10-tys. 

gminie 

liczba osób uzależnionych 

od alkoholu 

ok. 2% 

populacji 

ok. 800 tys. ok. 2.000 

osób 

ok. 500 osób ok. 200 osób 

dorośli żyjący w otoczeniu 

alkoholika 

(współmałżonkowie, rodzice) 

ok. 4% 

populacji 

ok. 1,5 mln ok. 4.000 

osób 

ok. 1.000 

osób 

ok. 400 osób 

dzieci wychowujące się 

w rodzinach alkoholików 

ok. 4% 

populacji 

ok. 1,5 mln ok. 4.000 

osób 

ok. 1.000 

osób 

ok. 400 osób 

osoby pijące szkodliwie 5-7% 

populacji 

2-2,5 mln 5.000-7.000 

osób 

1.250-1.750 

osób 

ok. 500-700 

osób 

ofiary przemocy domowej 

w rodzinach z problemem 

alkoholowym 

2/3 osób 

dorosłych 

oraz 

2/3 dzieci 

z tych 

rodzin 

razem  

ok. 2 mln 

osób: 

dorosłych 

i dzieci 

ok. 5.300 

osób: 

dorosłych 

i dzieci 

ok. 1.330 

osób: 

dorosłych 

i dzieci 

ok. 530 osób: 

dorosłych 

i dzieci 

Dane szacunkowe Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 

Skuteczne przeciwdziałanie problemom uzależnień i przemocy w rodzinie oraz 

eliminacja ich niekorzystnego wpływu na społeczeństwo wymaga prowadzenia działań 

związanych z profilaktyką wspomnianych problemów i ich rozwiązywaniem oraz integracji 

społecznej osób nimi dotkniętych.  

Na szczeblu gminy działania te wyznaczane są w ramach gminnych programów 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii,            

a także przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,             

a ich inicjowanie należy do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy MGOPS 

w Nowogrodźcu został powołany w 2011 roku uchwałą Rady Miejskiej. W 2015 roku odbyły 

się 3 posiedzenia Zespołu. Powołano grupy robocze w składzie: pracownik socjalny, policjant 

dzielnicowy, kurator, przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Do Zespołu wpłynęło w 2015 roku 25 formularzy Niebieska Karta. 

Pomoc osobom dotkniętym problemami uzależnień i przemocy w rodzinie w gminie 

świadczy również Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Poniższa tabela przedstawia 

dane na temat pomocy przyznanej przez MGOPS z powodu alkoholizmu w latach 2013-2015. 
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Tabela 35. Rodziny w gminie korzystające z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu  

 2013 2014 2015 

liczba rodzin  42 38 35 

liczba osób w rodzinach  111 80 79 

Dane Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. 

 

Liczba beneficjentów korzystających ze wsparcia MGOPS w związku z alkoholizmem 

zmniejszała się z roku na rok (liczba rodzin: 42 w 2013 r., 38 w 2014 r., 35 w 2015 r., liczba 

osób w rodzinach: 111 w 2013 r., 80 w 2014 r., 79 w 2015 r.).  

Kolejna tabela przedstawia dane na temat liczby rodzin i osób w rodzinach, którym 

MGOPS przyznał pomoc z powodu przemocy w rodzinie. 

Tabela 36. Rodziny w gminie korzystające z pomocy społecznej z powodu przemocy w rodzinie 

 2013 2014 2015 

liczba rodzin  2 2 3 

liczba osób w rodzinach  9 6 6 

Dane Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. 

 

Liczba rodzin korzystających w analizowanym okresie ze wsparcia MGOPS 

w związku z przemocą w rodzinie zwiększyła się (od 2 w 2013 r. i 2014 r. do 3 w 2015 r.), 

natomiast liczba osób w tych rodzinach uległa zmniejszeniu (z 9 w 2013 r. do 6 

w 2014 i 2015r.). 

 

17. PROBLEMY RÓWNOŚCI PŁCI 

 

Polityka równości szans płci jest celowym, systematycznym i świadomym ocenianiem 

prowadzonych działań z perspektywy wpływu na warunki życia kobiet i mężczyzn, które ma 

na celu przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć i osiągnięcie równości kobiet 

i mężczyzn.  

Problemy oraz doświadczenia kobiet i mężczyzn powinny być integralnym elementem 

planowania, wdrażania i monitorowania realizowanych programów i projektów,                         

aby nierówność się nie utrwalała, a kobiety i mężczyźni odnosili równe korzyści. Dzięki 

wdrażaniu zasady równości szans płci w realizowanych przedsięwzięciach, odpowiadają one 

lepiej na specyficzne potrzeby zarówno kobiet, jak i mężczyzn.  

Według Komisji Europejskiej barierami równości płci są: 
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 segregacja pionowa i pozioma rynku pracy,  

 różnice w płacach kobiet i mężczyzn,  

 mała dostępność elastycznych form czasu pracy,  

 niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych,  

 niski udział kobiet w podejmowaniu decyzji,  

 przemoc ze względu na płeć,  

 niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia,  

 niewystarczający system opieki przedszkolnej,  

 stereotypy płci we wszystkich obszarach,  

 dyskryminacja wielokrotna, szczególnie w odniesieniu do kobiet starszych, imigrujących, 

niepełnosprawnych, należących do mniejszości etnicznych. 

Wprowadzenie w życie zasad polityki równości płci wymaga przeprowadzenia analizy 

sytuacji kobiet i mężczyzn, która opiera się na przedstawieniu danych ilościowych 

i jakościowych w podziale na płeć i odniesieniu się do występujących barier równości płci.  

W analizowanym okresie kobiety stanowiły stale ponad połowę ogólnej liczby osób 

bezrobotnych w gminie, przy czym ich udział w liczbie osób bezrobotnych był najwyższy 

w 2013 roku (56,13%). Dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 37. Udział kobiet w liczbie osób bezrobotnych w gminie  

 2013 2014 2015 

liczba bezrobotnych w gminie  595 412 378 

liczba bezrobotnych kobiet w gminie 334 229 207 

udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych w gminie 56,13% 55,59% 54,77% 

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu  

 

Należy przy tym zauważyć, że według danych Powiatowego Urzędu Pracy 

w Bolesławcu kobiety w analizowanym okresie stanowiły również stale większość wśród 

bezrobotnych w gminie: w 2013 roku 56,13%, w 2014 roku 55,59%, w 2015 roku 54,77%. 

Ponadto w latach 2013-2015 kobiety stanowiły większość wśród bezrobotnych zwolnionych 

z przyczyn dotyczących zakładu pracy; w latach 2013-2014 było to po 19 kobiet, 

a w 2015 roku 25 kobiet. Z powyższych danych wynika, że w analizowanym okresie 

w gminie Nowogrodziec problem bezrobocia dotykał bardziej kobiety niż mężczyzn.  

W ramach diagnozy sytuacji w zakresie równości płci w gminie przeprowadzono 

badanie przy zastosowaniu anonimowej ankiety, w której pytano o wybrane zagadnienia 

dotyczące równości szans kobiet i mężczyzn oraz dyskryminacji ze względu na płeć. 
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Do analizy przedłożono 31 ankiet wypełnionych przez wybranych losowo mieszkańców 

gminy oraz pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

W pierwszym pytaniu poproszono uczestników badania o odpowiedź na pytanie,             

czy istnienie nierówności szans kobiet i mężczyzn jest problemem społecznym. Rozkład 

odpowiedzi ilustruje poniższy wykres. 

 

 

Wykres 9. Czy postrzega Pani/Pan istnienie nierówności szans kobiet i mężczyzn jako problem 

społeczny? 

 

9,3%

23,3%

16,3%

14,0%

23,3%14,0%

tak

raczej tak

nie

raczej nie

trudno powiedzieć

nie dostrzegam problemu

Dane z badania ankietowego. 
 

Łącznie 37,3% ankietowanych odpowiedziało, że tak lub raczej tak. Przeciwnego 

zdania było w sumie 39,6% respondentów. Skali problemu nie potrafiło określić 9,3% 

badanych, a 14,0% w ogóle nie dostrzegało tego problemu. 

Zasada równości szans płci nie jest zasadą dotyczącą tylko kobiet, tworzoną przez 

kobiety i dyskryminującą mężczyzn, ani też nie ma na celu doprowadzenia do tego, aby 

kobiety i mężczyźni stali się tacy sami. Ma ona ograniczać dyskryminację zarówno kobiet, jak 

i mężczyzn, przypisując taką samą wartość społeczną, równe prawa oraz równy dostęp do 

zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju) kobietom i mężczyznom. Z tego względu 

w następnym pytaniu zapytano respondentów, kto ich zdaniem jest bardziej zagrożony 

problemem nierówności szans kobiet i mężczyzn. W odpowiedzi połowa badanych (50%) 

stwierdziła, że zagrożone problemem nierówności są kobiety. Jednocześnie 28,6% 

respondentów zupełnie nie dostrzegało problemu. Z kolei 21,4% ankietowanych nie potrafiło 

odpowiedzieć na to pytanie. Należy zauważyć, że nikt z uczestników badania nie 
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odpowiedział, że ten problem dotyczy mężczyzn. Rozkład odpowiedzi ilustruje kolejny 

wykres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 10. Kto jest bardziej zagrożony problemem nierówności szans kobiet i mężczyzn 

w gminie? 

28,6%

21,4%

50,0%

kobiety

trudno powiedzieć

nie dostrzegam problemu

Dane z badania ankietowego. 
 

Odpowiadając na następne pytanie ankiety, respondenci wskazywali grupy osób 

najbardziej zagrożone w gminie dyskryminacją ze względu na płeć.  

Najczęściej wskazywano odpowiedź, że nie ma takich osób (18,1%), bądź że są to 

osoby bezrobotne lub poszukujące pracy (13,9%), osoby samotnie wychowujące dzieci 

(13,9%), osoby o niskich kwalifikacjach (12,5%), osoby młode, wkraczające na rynek pracy 

(11,1%) oraz osoby uzyskujące niskie dochody (9,7%). Wymieniono również m.in. osoby 

niepełnosprawne i osoby starsze, a także osoby o wysokich kwalifikacjach i osoby samotne. 

Rozkład odpowiedzi ilustruje poniższy wykres.  

Wykres 11. Kto jest najbardziej zagrożony dyskryminacją ze względu na płeć w gminie? 
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4,2%

4,2%

9,7%

2,8%

1,4%

12,5%

2,8%

13,9%

11,1%

13,9%

2,8%

18,1%

2,8%

osoby bezrobotne lub poszukujące pracy

osoby młode wkraczające na rynek pracy

osoby samotnie wychowujące dzieci

osoby samotne

osoby o niskich kwalifikacjach

osoby o wysokich kwalifikacjach

osoby pracujące

osoby uzyskujące niskie dochody

osoby niepełnosprawne

osoby starsze

dzieci i młodzież

inne

nie ma takich osób

Dane z badania ankietowego. 
 

Kolejne pytanie dotyczyło opinii na temat ograniczenia przez płeć możliwości kariery 

zawodowej. Rozkład odpowiedzi ilustruje poniższy wykres.  

Wykres 12. Czy Pani/Pana zdaniem płeć ogranicza możliwości kariery zawodowej? 

57,5%

42,5%

tak nie

Dane z badania ankietowego. 
 

Według 42,5% respondentów płeć ogranicza możliwości kariery zawodowej, 

natomiast 57,5% badanych jest przekonane, że płeć nie ogranicza takich możliwości.  

W następnym pytaniu zapytano ankietowanych, czy znają w gminie przypadki 

dyskryminacji ze względu na płeć. 42,9% badanych stwierdziło, że nie zna takich 

przypadków, z kolei 28,6% ankietowanych o nich nie słyszało. Przeciwnego zdania było 

łącznie 28,5% respondentów. Rozkład odpowiedzi ilustruje kolejny wykres.  

Wykres 13. Czy zna Pani/Pan przypadki dyskryminacji ze względu na płeć w gminie? 
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28,6%

42,9%

19,0%

9,5%

znam takie przypadki

słyszałem(-am) o takich
przypadkach

nie znam takich przypadków

nie słyszałem o takich przypadkach

Dane z badania ankietowego. 

Ankietowani odpowiadali również na pytanie, czy ich osobiście lub członków                 

ich rodzin dotknęła dyskryminacja ze względu na płeć. Rozkład odpowiedzi ilustruje 

poniższy wykres. 

Wykres 14. Czy Panią/Pana lub członka rodziny dotknęła dyskryminacja ze względu na płeć? 

 
Dane z badania ankietowego. 

 

Zdecydowana większość (85,7%) odpowiedziała przecząco, natomiast 14,3% 

ankietowanych zetknęło się z dyskryminacją wśród najbliższych.  

Kolejne pytanie dotyczyło skali występującej w gminie dyskryminacji ze względu            

na płeć. Rozkład odpowiedzi ilustruje poniższy wykres. 

 

Wykres 15. Jeśli dyskryminacja ze względu na płeć jest problemem w gminie, jaka jest jego 

skala? 

85,7%

14,3%

tak  nie
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33,3%

42,9%

16,7%

4,8%2,4%

wysoka

średnia

niska

trudno powiedzieć

nie dostrzegam problemu

 
Dane z badania ankietowego. 

 

Odpowiedzi na to pytanie nie było w stanie udzielić 33,3% ankietowanych, a 42,9% 

respondentów w ogóle nie dostrzegło problemu. Problem dostrzega, a jego skalę uważa 

za średnią 4,8% badanych, natomiast jako niską oceniło ją 16,7% mieszkańców, zaś jako 

wysoką tylko 2,4% pytanych.  

Ankietowani udzielali również odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzonych 

w gminie działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn lub w celu przeciwdziałania 

dyskryminacji ze względu na płeć. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że takie działania               

są trudne do określenia przez mieszkańców gminy, dlatego większość respondentów (51,2%) 

nie jest w stanie ich ocenić, zaś 41,5% uważa, że takie działania w ogóle nie są w gminie 

prowadzone. Tylko 7,3% zapytanych potwierdziło prowadzenie takich działań.  

Jak można zauważyć, analizując sytuację w gminie i wyniki ankiet, problemy           

dotyczące równości płci koncentrują się na terenie gminy głównie w obszarze zatrudnienia. 

Nie są znane powszechnie przypadki dyskryminacji ze względu na płeć, trudno też jest          

jednoznacznie wskazać prowadzone działania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn  

oraz w celu przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć.  

Warto w tym miejscu podkreślić, że wśród powodów przyznawania pomocy 

społecznej przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu w latach 

2013-2015 znalazł się problem dotykający kobiet, jakim jest potrzeba ochrony 

macierzyństwa. Poniższa tabela przedstawia liczbę rodzin i osób w rodzinach,                     

którym MGOPS przyznał pomoc z tego powodu. 

Tabela 38. Rodziny w gminie korzystające z pomocy społecznej z powodu potrzeby ochrony 

macierzyństwa  

 2013 2014 2015 

liczba rodzin  114 78 74 
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liczba osób w rodzinach  573 393 370 

Dane Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. 

 

Do powodów przyznawania pomocy społecznej zaliczają się również inne problemy, 

z którymi borykają się w większości kobiety, jak np. cały szereg problemów związanych 

z samotnym rodzicielstwem. Poniższa tabela przedstawia dane na temat rodzin niepełnych, 

którym MGOPS przyznał pomoc z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Tabela 39. Rodziny niepełne w gminie korzystające z pomocy społecznej z powodu bezradności 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 

 2013 2014 2015 

liczba rodzin  162 131 99 

liczba osób w rodzinach  636 489 370 

Dane Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. 

 

Należy przy tym zaznaczyć, że w latach 2013-2015 rodziny niepełne stanowiły 

odpowiednio: 19%, 16,4%, 16,26% spośród rodzin, którym MGOPS przyznawał pomoc.  

Planując działania zmierzające do poprawy sytuacji w gminie w zakresie równości 

płci, należy położyć nacisk na przyczynianie się do osłabienia istniejących nierówności 

w obszarze rynku pracy, a także uwzględnić zagadnienie równości płci w działaniach 

ukierunkowanych na wspieranie rodzin, w tym zwłaszcza rodzin niepełnych.                         

W tym kontekście należy także położyć nacisk na wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, 

zapewnienie im możliwości rozwoju uzdolnień i wyrównywanie ich szans edukacyjnych 

z uwzględnieniem równości szans płci. 

 

18. SYTUACJA DZIECKA 

 

Dziecko wymaga szczególnej opieki i troski. Działalność na jego rzecz powinna 

polegać przede wszystkim na ochronie jego praw, wyrównywaniu szans życiowych poprzez 

ułatwianie dostępu do oświaty, służby zdrowia i wypoczynku oraz na asekurowaniu                   

go w obliczu zagrożeń. 

Analiza sytuacji dziecka w gminie Nowogrodziec została dokonana na podstawie 

badań ankietowych przeprowadzonych w funkcjonujących na jej terenie placówkach 

oświatowych. Badania te pozwoliły zdiagnozować środowisko przedszkolne, szkolne 

i rodzinne uczniów pod kątem występowania zachowań o cechach patologii społecznej             
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oraz uzyskać informację na temat prowadzonych w szkołach działań opiekuńczo-

wychowawczych, profilaktycznych i leczniczych.  

Do analizy przedłożono 8 ankiet – wypełnionych przez pedagogów szkolnych lub 

dyrektorów – z następujących placówek oświatowych: 

 Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu (liczba dzieci: 200, liczba opiekunów: 13), 

 Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu – Fila w Zebrzydowej (liczba dzieci: 25, liczba 

opiekunów: 3), 

 Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu (liczba uczniów: 408, 

liczba nauczycieli: 37), 

 Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej (liczba uczniów: 

94, liczba nauczycieli: 13), 

 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach (liczba uczniów: 143, liczba 

nauczycieli: 20), 

 Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu (liczba uczniów: 353, liczba 

nauczycieli: 35), 

 Gimnazjum im. Ireny Sendler w Wykrotach (liczba uczniów: 65, liczba nauczycieli: 17), 

 Zespół Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi (liczba uczniów: 221, liczba 

nauczycieli: 25). 

 

Zasoby i oferta szkolna 

 

Z analizy ankiet wynika, że 5 placówek zatrudnia pedagoga, 5 zapewnia opiekę 

pielęgniarki i logopedy. Żadna z ankietowanych placówek nie zatrudnia psychologa                   

ani doradcy zawodowego. Dożywianie dzieci i młodzieży prowadzi 7 placówek (brak takiego 

działania  tylko w Filii Przedszkola w Zebrzydowej). Łącznie dożywianiem objęto 150 

uczniów. 

Siedem placówek zapewnia dzieciom i młodzieży dostęp do Internetu. Tylko jedna                

z placówek (SP im. T. Kościuszki w Wykrotach) posiada klasy integracyjne. Cztery placówki 

dają uczniom możliwość korzystania z sali gimnastycznej. Przedstawiciele SP im. Górników 

Surowców Mineralnych w Czernej zauważyli występowanie trudności z dojazdem uczniów 

do szkoły, stwierdzając iż powodem takiej sytuacji jest brak organizacji dojazdu dla dzieci 

zamieszkałych w odległości ponad 3 kilometrów. 

Zajęcia dodatkowe oferuje dzieciom i młodzieży siedem z ośmiu ankietowanych 

placówek. Przyjmują one postać różnorodnych tematycznie kół zainteresowań, zajęć                      

w świetlicy, pomocy w przygotowaniu do egzaminów gimnazjalnych, zespołów 
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wyrównawczych, nieodpłatnej nauki języka niemieckiego, gimnastyki korekcyjnej, zajęć 

sportowych, tanecznych, teatralnych. Jednocześnie we wszystkich ośmiu placówkach 

prowadzone są zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wśród nich 

organizowane są: zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, 

socjoterapeutyczne, logopedyczne, tutoring, nauczanie indywidualne oraz terapia 

pedagogiczna. 

 

Problemy dosięgające uczniów i ich rodziny 

 

 

Ankietowani identyfikowali problemy, które w najpoważniejszym stopniu dosięgają 

uczniów i ich rodziny, w dwojaki sposób, tj. odpowiadając na pytanie o charakterze otwartym 

oraz wypełniając zamknięty katalog cech patologicznych obejmujący 15 zmiennych. 

Określając problemy w odpowiedzi na pytanie otwarte, badani wskazywali głównie  

na bezrobocie oraz ubóstwo rodziców. Brak pracy zmusza też niektórych rodziców                     

do wyjazdu za granicę, co generuje problemy tzw. eurosieroctwa. Według niektórych 

pytanych rodzice poświęcają dzieciom zbyt mało czasu i uwagi, pozostawiając je często bez 

opieki. Ankietowani zwracali również uwagę na dysfunkcje występujące w domu, odnoszące 

się głównie do nadużywania alkoholu przez rodziców. Wskazali także utrudniony dostęp             

do lekarzy specjalistów, zbyt łatwą dostępność używek i zagrożenie młodzieży uzależnieniem 

od komputera.  

Wypełniając zamknięty katalog cech patologicznych, ankietowani stwierdzali                

ich obecność, podając jednocześnie liczbę ujawnionych przypadków. Szczegółowe 

informacje na temat zdiagnozowanych w środowisku szkolnym i w domu rodzinnym uczniów 

problemów zawiera poniższa tabela. 

 

Tabela 40. Problemy występujące w środowisku przedszkolnym, szkolnym i rodzinnym dzieci 

i młodzieży z gminy uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych 

 

cechy patologii społecznej 

obecność poszczególnych cech 

liczba placówek, 

w których  

stwierdzono 

liczba 

ujawnionych 

przypadków 

liczba placówek, 

w których  

nie stwierdzono 

palenie papierosów 3 17 5 

sięganie po alkohol 2 4 6 

sięganie po narkotyki 3 5 5 

niszczenie mienia szkolnego 3 24 5 

kradzieże 2 3 6 
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dyskryminacja 2 9 6 

udział w grupach negatywnych 1 1 6 

agresja i przemoc w grupie rówieśniczej 5 31 3 

autoagresja 2 4 6 

ucieczki z domu 1 1 7 

przestępczość ujawniona 4 5 4 

przypadki wymagające nadzoru kuratora 

sądowego 
5 16 3 

zaniedbanie  6 19 2 

przemoc w rodzinie 3 7 5 

wykorzystywanie seksualne 1 1 7 

Dane z badań ankietowanych przeprowadzonych w placówkach oświatowych gminy. 
 

Wśród problemów występujących w szkole i w domu rodzinnym dzieci i młodzieży 

ankietowani wskazywali najczęściej: stosowanie agresji i przemocy w grupie rówieśniczej, 

niszczenie mienia szkolnego, zaniedbanie przez dom, sięganie przez uczniów po papierosy, 

a także przypadki wymagające nadzoru kuratora sądowego. W jednej z placówek stwierdzono 

przypadek wykorzystywania seksualnego. 

 

Obszary, w jakich należałoby przeprowadzić badania wśród dzieci, młodzieży i rodziców 

 

Ankietowani identyfikowali również obszary, w jakich należałoby przeprowadzić 

badania wśród dzieci, młodzieży i rodziców. Najczęściej podkreślali potrzebę profilaktyki 

zdrowotnej, badań w zakresie sięgania dzieci i młodzieży po używki i narkotyki, zagrożenia 

cyberprzemocą, zapotrzebowania na dożywianie, a także zdiagnozowania potrzeb w zakresie 

wspierania rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i ich wiedzy na temat 

dostępności wsparcia w tym zakresie ze strony instytucji pomocowych. 

 

Działania profilaktyczne podejmowane w szkołach 

 

 

W ankietowanych placówkach podejmowane są różnorodne działania wychowawcze 

i profilaktyczne. Wśród nich realizowane są programy i kampanie profilaktyczne związane 

z profilaktyką uzależnień, profilaktyką przemocy, eliminowaniem zachowań agresywnych, 

promowaniem zdrowego stylu życia, sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

życiowych, tworzenia właściwych relacji międzyludzkich. Organizowane są konkursy 

i pogadanki tematyczne oraz konsultacje indywidualne z uczniami i ich rodzicami. 

Prowadzone są zajęcia z terapii pedagogicznej oraz spotkania z policjantami.  

 

Badania i działania profilaktyczne i naprawcze konieczne do przeprowadzenia 
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Badani wskazali na potrzebę organizowania szkoleń dla nauczycieli z zakresu radzenia 

sobie ze stresem, a także przeciwdziałania przemocy oraz agresji wśród uczniów. 

Stwierdzono również konieczność kontynuacji działań prozdrowotnych i profilaktyki 

uzależnień. 

 

Współpraca szkół z rodzicami uczniów 

 

Przedstawiciele  wszystkich ankietowanych placówek uznali współpracę z rodzicami 

uczniów za zadowalającą. 

W ramach współpracy szkół i przedszkoli z rodzicami odbywają się zebrania, 

rozmowy i konsultacje indywidualne. Rodzice pomagają przy organizacji imprez, 

uroczystości, konkursów i wycieczek szkolnych. Z kolei pedagodzy służą rodzicom 

poradnictwem rodzinnym i informacjami o dostępnych formach pomocy, np. o programach 

stypendialnych. 

 

 

Współpraca szkół z instytucjami i organizacjami wspierającymi dzieci, młodzież 

i rodziny 

 

Podobnie jak w przypadku oceny współpracy szkół z rodzicami, przedstawiciele  

wszystkich badanych placówek stwierdzili, że współpraca z instytucjami i organizacjami 

wspierającymi dzieci, młodzież i rodziny jest zadowalająca.  

Do współpracujących instytucji i organizacji ankietowani zaliczyli: Sąd Rodzinny, 

kuratorów sądowych, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sanepid, Straż 

Miejską, policję, biblioteki publiczne, Ośrodek Zdrowia w Zebrzydowej, ratowników 

medycznych oraz organizacje pozarządowe (m.in. OSP i ZHP). 

 

Współpraca polega m.in. na wzajemnym wsparciu, udzielaniu pomocy socjalnej 

i materialnej, dofinansowaniu wypoczynku dzieci, pomocy w sytuacjach kryzysowych, 

pomocy w dożywianiu uczniów, prowadzeniu konsultacji, badań, diagnoz psychologiczno-

pedagogicznych, wymianie informacji, pedagogizacji rodziców, prowadzeniu warsztatów 

i zajęć terapeutycznych, jak również organizowaniu konkursów, imprez, spotkań, pogadanek 

i przekazywaniu materiałów z zakresu profilaktyki. 

 

Potrzeby dzieci i młodzieży 
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Wskazując najpilniejsze potrzeby dzieci i młodzieży, pedagodzy zwrócili uwagę              

na konieczność zapewnienia im alternatywnych form spędzania czasu wolnego poza szkołą, 

w szczególności szerszego dostępu do imprez kulturalnych i zajęć rekreacyjno-sportowych. 

W tym kontekście postulowano utworzenie miejsc do uprawiania sportu i spotkań dla dzieci, 

młodzieży i całych rodzin. Postulowano też położenie nacisku na organizowanie wypoczynku 

letniego dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.  

Ankietowani wskazali też na potrzebę zapewnienia dzieciom i młodzieży opieki 

medycznej w szkołach oraz konieczność utworzenia świetlicy socjoterapeutycznej. 

Wskazywano też konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa 

w miejscach publicznych. Respondenci podkreślili także potrzebę dalszego wspierania dzieci 

pochodzących z rodzin ubogich poprzez zwiększenie pomocy socjalnej.  

 

Możliwości przyczynienia się szkół do poprawy sytuacji dzieci i młodzieży 

 

Zastanawiając się nad tym, w jaki sposób szkoła może się przyczynić do poprawy 

sytuacji dzieci i młodzieży w gminie, pedagodzy wskazywali przede wszystkim                         

na konieczność wspierania i rozwijania zainteresowań, zapewnienia opieki świetlicowej, 

organizacji ciekawych zajęć dydaktycznych i wychowawczych zarówno w czasie roku 

szkolnego, jak i w okresach wolnych od zajęć. Podkreślano konieczność diagnostyki potrzeb 

uczniów i dostosowywania do nich form pomocy. Respondenci zwracali także uwagę                  

na potrzebę pomocy rodzicom w załatwianiu formalności i informowania ich o instytucjach 

oferujących różne formy wsparcia. Wśród propozycji znalazła się też możliwość 

pozyskiwania przez szkoły środków finansowych na organizację wypoczynku letniego.  

 

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w gminie w opinii społeczności lokalnej 

 

O wyrażenie swoich opinii na temat obecnej organizacji czasu wolnego dzieci 

i młodzieży w gminie poproszono także przedstawicieli społeczności lokalnej. Rozkład 

uzyskanych odpowiedzi ilustruje poniższy wykres. 

 

Wykres 16. Jaka jest organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w gminie? 
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42,9%

8,2%

30,6%

14,3%

4,1%

bardzo dobra

dobra

wystarczająca

niewystarczająca

 nie mam zdania 

Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 
 

Organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży w gminie jako bardzo dobrą lub dobrą 

określiło łącznie 18,4% ankietowanych mieszkańców gminy. Za wystarczającą uznało                

ją 30,6% respondentów. Natomiast jako niewystarczającą oceniło ją aż 42,9% badanych.              

Z kolei zdania w tej sprawie nie miało 8,2% pytanych. 

 

 

 

 

19. SYTUACJA OSÓB STARSZYCH 

 

Jednym z głównych problemów demograficznych w Polsce jest zjawisko starzenia            

się społeczeństwa. Według przewidywań GUS-u, liczba osób w wieku emerytalnym wzrośnie 

do co najmniej 9,6 miliona w 2035 roku, co stanowić będzie 26,7% całej populacji kraju.  

Struktura wiekowa ludności gminy Nowogrodziec nie jest do końca potwierdzeniem 

tych tendencji, ale też jest dość niestabilna. Widocznie maleje liczba osób w wieku 

produkcyjnym, waha się liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, waha się liczba osób 

w wieku poprodukcyjnym, ale w roku 2013 i 2015 udział osób w wieku poprodukcyjnym 

w ogólnej liczbie mieszkańców przekraczał czternaście procent. Dane szczegółowe prezentuje 

poniższa tabela. 

 

Tabela 41. Osoby w wieku poprodukcyjnym w strukturze ludności gminy w latach 2013-2015 
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 2013 2014 2015 

liczba mieszkańców gminy ogółem 15.240 15.100 15.066 

liczba osób w wieku poprodukcyjnym 2.202 2.053 2.112 

udział osób w wieku poprodukcyjnym w ludności gminy 14,45% 13,60% 14,02% 

Dane Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. 

 

 

Biorąc pod uwagę ogólnokrajowe prognozy demograficzne, malejącą dzietność 

rodzin, wyniki analizy sytuacji demograficznej gminy, można się spodziewać, że udział 

mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców gminy może 

wzrastać. Można więc zakładać, że problemy związane z wiekiem będą w kolejnych latach 

ulegać w gminie nasileniu.  

W ramach swojej działalności MGOPS świadczy także usługi opiekuńcze, przy czym 

w analizowanym okresie tylko jedna osoba korzystała w gminie z tego rodzaju usług.             

Usługi opiekuńcze polegają na pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 

pielęgnacji oraz zapewnieniu kontaktu z otoczeniem. Jest to szczególna forma pomocy 

kierowana przede wszystkim do osób starszych, chorych i samotnych, które pozbawione               

są opieki i pomocy ze strony rodziny.  

Na zasadzie działu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Dom 

Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu. Ta posiadająca 60 miejsc placówka zapewnia wsparcie 

seniorom, oferując: 

 

 gimnastykę grupową i indywidualną, 

 terapię zajęciową (szydełkowanie, malowanie, wykonywanie prac okazjonalnych, inne 

różnorodne zajęcia manualne), 

 umożliwienie korzystania z gorącego posiłku, 

 rozbudzanie zainteresowań, 

 umożliwienie zaspokojenia potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich, 

 umożliwienie uczestnictwa w grupach wsparcia i grupach samopomocowych, 

 organizowanie poszerzania wiedzy w ramach spotkań z udziałem zaproszonych gości. 

W 2015 r. z oferty Domu Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu korzystało 60 osób, 

a w realizacji swych zadań placówka współpracowała z Miejsko Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu oraz z Domem Dziennego Pobytu w Bolesławcu, 

Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, Szkołą Podstawową i Gimnazjum 

w Nowogrodźcu, Przedszkolem Publicznym w Nowogrodźcu, Przychodnią Rejonową 
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w Nowogrodźcu, Powiatowa Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bolesławcu, 

Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu, Chórem „Harmonia” 

w Nowogrodźcu, Podstawową Szkołą Muzyczną w Bolesławcu, Komendą Powiatową Policji 

w Bolesławcu, Ogniskiem Muzycznym w Nowogrodźcu, Bolesławieckim Hufcem ZHP 

(oddział w Nowogrodźcu), Młodzieżową Radą Miasta i Gminy Nowogrodziec,                             

II Środowiskowym Domem Samopomocy w Bolesławcu, Stowarzyszeniem Diabetyków 

w Bolesławcu, Kołem Polskiego Związku Osób Niewidomych i Niedowidzących 

w Bolesławcu, Uniwersytetem III Wieku w Bolesławcu. 

 

W przeprowadzonym na potrzeby niniejszego opracowania badaniu ankietowym 

zapytano mieszkańców gminy Nowogrodziec także o problemy, z jakimi borykają się osoby 

starsze w gminie. W odpowiedzi najczęściej wskazywano samotność, ubóstwo, niezaradność. 

Natomiast wśród działań, jakie należałoby podjąć w celu poprawy sytuacji osób starszych 

w gminie, ankietowani wskazywali: kontynuację działalności Domu Dziennego Pobytu, 

powołanie Uniwersytetu III Wieku na terenie gminy, organizację zakupów na telefon.  

 

Uczestnicy badania ankietowego zostali również poproszeni o ocenę realizowanych 

w gminie działań adresowanych do osób starszych. Rozkład uzyskanych odpowiedzi ilustruje 

poniższy wykres. 

 

 

Wykres 17. Jak Pani/Pan ocenia realizowane w gminie działania adresowane do osób starszych? 

 

 

28,6%

44,9%

16,3%

10,2%

dobrze

wystarczajaco

niewystarczająco

 nie mam zdania 

Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 
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Oceniając realizowane w gminie działania adresowane do osób starszych,                      

nikt z uczestników badania nie wskazał oceny bardzo dobrej. Dobrze oceniło działania 

adresowane do osób starszych 10,2% ankietowanych, a 16,3% uznało je za wystarczające. 

Co niepokojące, największa grupa ankietowanych – prawie 45% – była zdania, że działania 

te są niewystarczające. Jednocześnie 28,6% ankietowanych nie miało zdania na ten temat.  

 

20. SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról 

społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, 

w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Schorzeniami, które najczęściej 

przyczyniają się do niepełnosprawności, są choroby układu krążenia oraz dysfunkcje narządu 

ruchu. Z uwagi na to, że, jedynym pełnym badaniem, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę 

osób niepełnosprawnych oraz umożliwiają ich charakterystykę, są narodowe spisy 

powszechne, w analizie sytuacji tej grupy ludności gminy wykorzystano ostatnie 

opublikowane dane ze spisu powszechnego, który został przeprowadzony w 2011 roku.  

 

 

 

 

 

Tabela 42. Osoby niepełnosprawne w gminie w 2011 r. 

 ogółem mężczyźni kobiety 

osoby niepełnosprawne w gminie  2 005 965 1 040 

w tym
 niepełnosprawni prawnie 1 103 565 537 

w tym
 niepełnosprawni tylko biologicznie 903 400 503 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż w 2011 roku w gminie 

Nowogrodziec mieszkało ogółem 2 005 osób niepełnosprawnych. Było wśród nich 1 040 

kobiet i 965 mężczyzn. W ramach ogólnej liczby osób niepełnosprawnych zarejestrowanych 

w gminie odnotowano 1 103 osoby niepełnosprawne prawnie i 903 osoby niepełnosprawne 

tylko biologicznie.  
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Integracja społeczna osób niepełnosprawnych przez pracę stanowi bardzo wymagające 

i trudne do realizacji zadanie. W 2011 r. wśród niepełnosprawnych w gminie było 1 930 osób 

w wieku 15 lat i więcej, spośród których zdecydowana większość (1 455 osób) była bierna 

zawodowo. Ich udział w ogóle osób niepełnosprawnych wynosił aż 72,57%. Aktywnych 

zawodowo było 475 osób dotkniętych niepełnosprawnością. Szczegółowe dane na ten temat 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 43. Osoby niepełnosprawne w gminie w wieku 15 lat i więcej według statusu na rynku 

pracy w 2011 r. 

 

 

rodzaj aktywności zawodowej liczba osób 

udział w ogólnej liczbie 

niepełnosprawnych 

w gminie 

niepełnosprawni w wieku 15 lat i więcej 1 930 96,26% 

w tym
 aktywni zawodowo

 

w tym
 pracujący 383 19,1% 

w tym
 bezrobotni 92 4,59% 

w tym
 bierni zawodowo 1 455 72,57% 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Choć według powyżej prezentowanych danych pracowało 383 niepełnosprawnych 

mieszkańców gminy, to praca była głównym źródłem utrzymania tylko dla 29 spośród ogółu 

niepełnosprawnych osób. Zdecydowana większość spośród osób niepełnosprawnych                       

w gminie utrzymywała się ze źródeł niezarobkowych (renta z tytułu niezdolności do pracy, 

renta inwalidzka, emerytura). Na utrzymaniu rodziny było 11,92% niepełnosprawnych. 

Szczegółowe dane na ten temat przedstawia kolejna tabela. 

 

Tabela 44. Osoby niepełnosprawne w gminie według głównego źródła utrzymania w 2011 r. 

główne źródło utrzymania liczba osób 

udział w ogólnej liczbie 

niepełnosprawnych 

w gminie 

praca 269 13,42% 

renta  534 26,63% 

emerytura 693 34,56% 

na utrzymaniu 239 11,92% 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego. 

Informacje, które w pewnym stopniu umożliwiają obserwację zachodzących 

w kolejnych latach zmian liczebności osób niepełnosprawnych w gminie oraz wskazanie 
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trendu tych zmian, zawierają dane dotyczące liczby rodzin w gminie korzystających 

z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności. Z danych Miejsko Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu wynika, że w latach 2013-2015 niepełnosprawność była 

trzecim, pod względem liczby beneficjentów, powodem przyznawania pomocy społecznej 

w gminie. Przy tym zaznaczyć należy, że z roku na rok ubywało rodzin korzystających 

z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności. Poniższa tabela przedstawia dane na 

temat liczby rodzin oraz liczby osób w tych rodzinach, które korzystały z pomocy społecznej 

świadczonej przez MGOPS w latach 2013-2015. 

Tabela 45. Rodziny w gminie korzystające z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności  

 2013 2014 2015 

liczba rodzin  147 136 126 

liczba osób w rodzinach  372 300 295 

Dane Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. 

 

Należy dodać, że w 2015 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Nowogrodźcu wypłacił 588 świadczeń (na łączną kwotę 45.960 zł) w postaci dodatków 

do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. 

Wśród form pomocy oferowanych przez MGOPS są również specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia                 

lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 

zawodowym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób: z zaburzeniami 

psychicznymi, czyli osób chorujących psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne), 

z niepełnosprawnością intelektualną, wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, 

które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba 

ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia 

w środowisku rodzinnym lub społecznym. W latach 2013-2015 z tej formy wsparcia korzystała 

w gminie 1 osoba. 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje coroczne wyjazdy osób 

niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin do Bolesławca na spotkania opłatkowe 

z Księdzem Biskupem diecezji legnickiej. Podczas tych spotkań osoby niepełnosprawne 

przedstawiają programy artystyczne, dla wszystkich uczestników przygotowywany jest 

poczęstunek, a każda z osób niepełnosprawnych otrzymuje paczkę z artykułami 

żywnościowymi. W latach 2013-2015 dla osób niepełnosprawnych zostały zorganizowane 

m.in.: 
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 pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie oraz spotkanie osób 

niepełnosprawnych z Księdzem Biskupem w Bolesławcu (w każdym ze spotkań corocznie 

uczestniczy około 100 osób z gminy Nowogrodziec); 

 wycieczki krajoznawczo-turystyczne dla seniorów Domu Dziennego Pobytu (Michałowice 

– gospodarstwo agroturystyczne, ZOO w Görlitz, Błędne Skały); 

 rajd rowerowy „Brzegiem Kwisy”; 

 wyjazdy integracyjne (do Jeleniej Góry, do Bolesławca); 

 Zabawa Andrzejkowa; 

 udział w spotkaniach z ciekawymi osobami, seansach kinowych oraz w projekcie 

„Spotkania z pasjami”. 

 

Osoby niepełnosprawne zamieszkałe w gminie Nowogrodziec mogą korzystać 

ze wsparcia finansowego udzielanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Bolesławcu, które dysponuje środkami na dofinansowanie uczestnictwa, wraz 

z opiekunami, w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, 

technicznych lub w komunikowaniu się.  

 

W badaniu ankietowym przeprowadzonym na potrzeby niniejszego opracowania 

zadano mieszkańcom gminy Nowogrodziec dwa pytania pozwalające uzyskać opinie na temat 

wsparcia udzielanego mieszkańcom gminy borykającym się z problemami 

niepełnosprawności. Rozkład uzyskanych odpowiedzi ilustrują poniższe wykresy. 

Wykres 18. Jak Pani/Pan ocenia realizowane w gminie działania na rzecz niepełnosprawnych? 

34,0%

32,0%

26,0%

8,0%

dobrze

wystarczająco

niewystarczająco

nie mam zdania

Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 
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Wykres 19. Jaki jest dostęp do wsparcia i rehabilitacji dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi 

w gminie?  

33,3%

41,7%

16,7%

8,3%

dobry

wystarczający

niewystarczający

nie mam zdania

Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 
 

Zaledwie 8% ankietowanych dobrze oceniło realizowane w gminie działania na rzecz 

osób niepełnosprawnych. Z kolei 26% uznało te działania za wystarczające. Prawie jedna 

trzecia respondentów (32%) stwierdziła jednak, że są one niewystarczające. Należy przy tym 

zauważyć, że aż 34% respondentów nie miało żadnego zdania na ten temat. 

Nieco gorzej ankietowani mieszkańcy gminy ocenili dostęp do wsparcia i rehabilitacji 

dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi w gminie. Co prawda jako dobry określiło go ponad 

8%, ale jako wystarczający już tylko niecałe 17% pytanych. Natomiast aż 41,7% uznało, 

że jest niewystarczający. Jednocześnie zdania w tej sprawie nie miała dokładnie jedna trzecia 

ankietowanych (33,3%).  

Trzeba przy tym zauważyć, że udzielając odpowiedzi na powyższe pytania ankiety, 

w obydwu przypadkach nikt z uczestników badania nie wskazał oceny bardzo dobrej.  

Analizując wyniki badania, nie można też pominąć faktu, że na obydwa pytania 

zbliżony odsetek respondentów odpowiedział „nie mam zdania”. Można przypuszczać, 

że taka część populacji gminy nie ma żadnej orientacji w sytuacji osób niepełnosprawnych, 

ponieważ nie ma takich osób w ich najbliższym otoczeniu. Jednocześnie zdecydowana 

większość (około dwóch trzecich próby), przynajmniej w pewnym stopniu orientuje             

się w sytuacji osób niepełnosprawnych w gminie. Należy więc odnotować, iż problemy osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin są w gminie na tyle istotne, że zauważa je większość 

mieszkańców. Jednocześnie tylko 4,4% uczestników badania zaliczyło osoby 

niepełnosprawne i ich rodziny do grup szczególnie zagrożonych marginalizacją 

i wykluczeniem społecznym, a niewiele więcej (4,7%) wskazało problemy wynikające 

z niepełnosprawności wśród najbardziej uwidaczniających się problemów w gminie.             
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Można wysnuć wniosek, że osoby niepełnosprawne w gminie nie są izolowane, mogą przy 

tym liczyć na zrozumienie lokalnej społeczności i wsparcie instytucji pomocowych,                

choć w powszechnym odczuciu oferowane im wsparcie i podejmowane na ich rzecz działania 

nie są w pełni dostosowane do potrzeb.  

 

 

21. ANALIZA SWOT 

 

Analiza SWOT (jej nazwa to akronim angielskich słów: Strengths – mocne strony, 

Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse i Threats – zagrożenia) jest jedną 

z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych służących porządkowaniu 

informacji. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego.  

Analiza SWOT opiera się na wspólnym usystematyzowaniu posiadanych informacji 

z danego obszaru, poprzez przyporządkowanie ich do jednej z czterech grup (mocne strony, 

słabe strony, szanse i zagrożenia). Dzięki takiemu postępowaniu z całego posiadanego zasobu 

informacji zostają wyodrębnione i zidentyfikowane te, które są istotne strategicznie. 

W przypadku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych analiza SWOT stanowi 

efektywną metodę identyfikacji mocnych i słabych stron lokalnego systemu pomocy 

społecznej oraz szans i zagrożeń, jakie przed nim stoją. Pozwala oszacować potencjał, jakim 

się dysponuje, oraz określić stopień, w jakim posiadane zasoby odpowiadają potrzebom 

i oczekiwaniom społeczności lokalnej.  

Przedstawiona poniżej analiza została przeprowadzona z udziałem przedstawicieli 

samorządu gminy, który jest podmiotem analizy, i obejmuje następujące obszary: 

 bezrobocie, ubóstwo, bezdomność; 

 rodzina, dziecko i młodzież, przemoc w rodzinie; 

 zdrowie, uzależnienia, bezpieczeństwo publiczne; 

 starość; 

 niepełnosprawność; 

 kapitał społeczny i ludzki. 

 

 

 

BEZROBOCIE, UBÓSTWO, BEZDOMNOŚĆ 

mocne strony słabe strony 
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 prowadzenie przez samorząd gminy działań 

na rzecz ograniczenia bezrobocia 

 prowadzenie działań służących aktywizacji 

osób bezrobotnych w gminie, w tym osób 

w wieku 45 lat i więcej 

 prowadzenie działań na rzecz ograniczenia 

bezrobocia w gminie wśród kobiet 

 prowadzenie działań na rzecz tworzenia 

w gminie podmiotów ekonomii społecznej, 

mogących tworzyć nowe miejsca pracy 

 upowszechnianie ofert pracy, informacji 

o wolnych miejscach pracy, usługach 

poradnictwa zawodowego i szkoleniach 

zawodowych 

 pozyskiwanie środków finansowych 

z funduszy zewnętrznych na przeciwdziałanie 

bezrobociu (m.in. z funduszy strukturalnych 

Unii Europejskiej) 

 podejmowanie działań służących 

przeciwdziałaniu ubóstwu w gminie 

 podejmowanie działań służących ograniczeniu 

zjawisku dziedziczenia biedy w gminie 

 prowadzenie w gminie akcji charytatywnych 

na rzecz ubogich 

 prowadzenie wśród mieszkańców gminy 

działań uwrażliwiających na problemy osób 

ubogich 

 diagnozowanie problemu bezdomności 

w gminie 

 prowadzenie na terenie gminy działań na 

rzecz zapobiegania bezdomności 

 brak działań w zakresie diagnozowania 

problemu bezrobocia w gminie 

 brak możliwości skorzystania przez osoby 

bezrobotne z gminy z oferty organizacji 

pozarządowych działających na ich rzecz 

 brak realizowanych w gminie programów lub 

projektów na rzecz osób zagrożonych 

i dotkniętych ubóstwem 

 brak możliwości skorzystania przez osoby 

bezdomne lub zagrożone bezdomnością 

w gminie z oferty organizacji pozarządowych 

działających na ich rzecz 

szanse zagrożenia 

 wystarczające rozpoznanie problemu 

bezrobocia w gminie 

 niewzrastający poziom bezrobocia w gminie 

 niewzrastająca liczba osób bezrobotnych 

w gminie, których nie udało się zaktywizować 

 malejący poziom bezrobocia w gminie wśród 

osób w wieku 45 lat i więcej oraz wśród kobiet 

 znajdowanie przez osoby bezrobotne z gminy 

zatrudnienia w podmiotach ekonomii 

społecznej 

 wystarczająca wiedza osób bezrobotnych 

o dostępnych ofertach pracy, wolnych 

miejscach pracy, usługach poradnictwa 

zawodowego oraz szkoleniach zawodowych 

 zmniejszająca się skala zjawiska dziedziczenia 

biedy w gminie 

 włączanie się przez mieszkańców gminy 

w działania prowadzone na rzecz ubogich 

 podejmowane działania na rzecz zagrożonych 

i dotkniętych ubóstwem są wystarczające 

w stosunku do potrzeb gminy  

 dostrzeganie przez społeczność lokalną 

 środki finansowe z funduszy zewnętrznych 

(m.in. z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej) nie przyczyniają się do 

ograniczenia bezrobocia w gminie 

 oferta organizacji pozarządowych działających 

na rzecz osób bezrobotnych nie przyczynia się 

do łagodzenia problemów związanych 

z bezrobociem w gminie 

 postępujące zjawisko ubożenia mieszkańców 

gminy 

 niewystarczająca, w stosunku do potrzeb gminy, 

oferta organizacji pozarządowych zajmujących 

się problemem bezdomności 
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problemów i potrzeb osób ubogich 

 wystarczające rozpoznanie zjawiska 

bezdomności w gminie 

 niewzrastająca w gminie liczba osób 

zagrożonych bezdomnością 

 

 

 

RODZINA, DZIECKO I MŁODZIEŻ, PRZEMOC W RODZINIE 

mocne strony słabe strony 

 prowadzenie działań zapobiegających 

dysfunkcjom rodzin  

 zapewnianie przez gminę rodzinom 

dysfunkcyjnym wsparcia asystentów rodziny 

 zapewnianie dostępu do poradnictwa 

specjalistycznego rodzinom wymagającym tej 

formy wsparcia 

 monitorowanie zapotrzebowania na opiekę 

przedszkolną 

 dysponowanie przez szkolnictwo podstawowe 

i gimnazjalne w gminie bazą dydaktyczną 

zapewniającą właściwy rozwój uczniów 

 prowadzenie przez samorząd gminy działań 

na rzecz zaspokajania potrzeb młodzieży 

w zakresie dostępu do szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego 

 oferowanie uczniom zajęć pozalekcyjnych 

przez placówki oświatowe w gminie 

 wychodzenie przez instytucje gminy do dzieci 

i młodzieży z ofertą spędzania czasu wolnego 

 możliwość skorzystania przez rodziny, dzieci 

i młodzież z oferty organizacji pozarządowych 

działających na ich rzecz 

 propagowanie idei wolontariatu wśród dzieci 

i młodzieży w gminie 

 istnienie w gminie kadry przygotowanej do 

pracy z osobami dotkniętymi przemocą 

w rodzinie 

 prowadzenie w gminie poradnictwa 

i podejmowanie interwencji w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 działanie zespołów interdyscyplinarnych 

 zapewnienie osobom z gminy dotkniętym 

przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 

wsparcia 

 kierowanie sprawców przemocy w rodzinie 

z gminy do udziału w programach korekcyjno-

edukacyjnych 

 prowadzenie w gminie akcji 

uwrażliwiających społeczność lokalną na 

problemy przemocy w rodzinie 

 brak działań w zakresie prowadzenia analiz 

potrzeb rodzin, dzieci i młodzieży  

 brak grup i ośrodków wsparcia dla rodzin i osób 

samotnie wychowujących dzieci  

 gmina nie dysponuje placówkami wsparcia 

dziennego dla dzieci i młodzieży (jak 

np. świetlice środowiskowe) 

 brak możliwości skorzystania przez osoby 

z gminy dotknięte przemocą w rodzinie z oferty 

organizacji pozarządowych działających na ich 

rzecz 

szanse zagrożenia 
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 malejąca liczba rodzin dysfunkcyjnych 

w gminie 

 możliwość skorzystania z oferty placówek 

wsparcia dziennego przez potrzebujące 

wsparcia dzieci i młodzież 

 odpowiadający potrzebom dostęp do opieki 

przedszkolnej w gminie 

 pozwalająca na utrzymanie i rozwój bazy 

dydaktycznej szkół podstawowych 

i gimnazjalnych sytuacja finansowa gminy 

 zaspokajanie potrzeb młodzieży z terenu 

gminy w zakresie dostępu do szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego 

 zaspokajająca oczekiwania uczniów i ich 

rodziców oferta zajęć pozalekcyjnych 

w gminie 

 dostosowana do potrzeb i oczekiwań dzieci 

i młodzieży oferta spędzania czasu wolnego 

w gminie 

 dostosowana do potrzeb oferta organizacji 

pozarządowych zajmujących się problemami 

rodzin, dzieci i młodzieży 

 wystarczająca liczba osób pracujących 

w gminie z osobami dotkniętymi przemocą 

w rodzinie 

 wpływanie na zmianę zachowań ofiar 

i sprawców przemocy w rodzinie przez 

prowadzone w gminie poradnictwo 

i podejmowane interwencje 

 niezwiększająca się w gminie liczba 

wymagających umieszczenia w ośrodkach 

wsparcia osób dotkniętych przemocą 

w rodzinie 

 niedostateczne rozpoznanie potrzeb rodzin, 

dzieci i młodzieży w gminie 

 niewystarczający zakres wsparcia asystentów 

rodziny 

 niezaspokajające potrzeb poradnictwo 

specjalistyczne udzielane rodzinom w gminie 

 niewystarczająca w stosunku do potrzeb oferta 

grup i ośrodków wsparcia dla rodzin i osób 

samotnie wychowujących dzieci 

 niewzrastające w gminie zaangażowanie dzieci 

i młodzieży w wolontariat 

 zwiększająca się w gminie liczba osób, 

w stosunku do których istnieje potrzeba 

podjęcia działań interdyscyplinarnych 

 zwiększająca się w gminie liczba osób 

wymagających działań korekcyjno-

edukacyjnych 

 niezmniejszanie się społecznego przyzwolenia 

na stosowanie przemocy w rodzinie 

 niedostosowana do potrzeb gminy działalność 

organizacji pozarządowych zajmujących się 

problemami przemocy w rodzinie 

 

 

ZDROWIE, UZALEŻNIENIA, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

mocne strony słabe strony 

 zabezpieczanie przez gminę dostępu do 

świadczeń z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej, położnictwa, ginekologii 

i stomatologii, zgodnie z minimalnym planem 

zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej 

 inicjowanie w gminie przedsięwzięć 

propagujących zdrowy styl życia 

 prowadzenie przez samorząd gminy działań 

na rzecz poprawy stanu środowiska 

naturalnego 

 prowadzenie w gminie działalności 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej w obszarze 

uzależnień 

 zapewnienie rodzinom z gminy dotkniętym 

problemami uzależnień dostępu do pomocy 

 brak w gminie działań na rzecz poszerzenia 

zakresu świadczeń medycznych 

 brak w gminie grup lub instytucji wsparcia dla 

osób uzależnionych i współuzależnionych 
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psychospołecznej i prawnej 

 kierowanie osób uzależnionych z gminy na 

leczenie odwykowe 

 prowadzenie w gminie działań edukacyjnych 

w zakresie uzależnień wśród rodziców, 

nauczycieli i sprzedawców napojów 

alkoholowych 

 diagnozowanie w gminie problemu 

spożywania alkoholu i narkotyków przez 

nieletnich 

 istnienie w gminie kadry przygotowanej do 

pracy z osobami uzależnionymi 

 prowadzenie przez placówki oświatowe 

wśród dzieci i młodzieży działań 

profilaktycznych, informacyjnych 

i edukacyjnych w obszarze uzależnień 

 możliwość skorzystania przez mieszkańców 

gminy z oferty organizacji pozarządowych 

zajmujących się problemami uzależnień 

 realizowanie w placówkach oświatowych na 

terenie gminy programów profilaktyczno-

edukacyjnych poświęconych przestępczości 

i jej negatywnym skutkom społecznym 

 podejmowanie przez jednostki gminne 

współpracy z instytucjami o zasięgu 

ponadgminnym (jak np. policja, prokuratura, 

sąd) i organizacjami pozarządowymi na rzecz 

przeciwdziałania i ograniczenia 

przestępczości 

 prowadzenie przez samorząd gminy działań 

na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa 

w gminie 

 realizowanie w gminie inwestycji mających 

na celu zapewnienie mieszkańcom 

bezpieczeństwa na drodze 

 zachęcanie mieszkańców do włączania się 

w działania na rzecz ochrony 

przeciwpożarowej, zwalczanie klęsk 

żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń 

szanse zagrożenia 

 wystarczający dostęp mieszkańców gminy 

do świadczeń z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej, położnictwa, ginekologii 

i stomatologii 

 wzrost zainteresowania zdrowym trybem 

życia wśród mieszkańców gminy 

 wzrost świadomości ekologicznej 

mieszkańców gminy 

 zapewnienie rodzinom z gminy dotkniętym 

problemami uzależnień dostępu do pomocy 

psychospołecznej i prawnej 

 wzrost świadomości rodziców, nauczycieli 

i sprzedawców napojów alkoholowych 

 niewystarczający zakres świadczeń 

medycznych dostępnych w gminie 

 niezadowalające efekty działań terapeutycznych 

i rehabilitacyjnych podejmowanych w gminie  

w obszarze uzależnień 

 niezadowalające rezultaty leczenia 

odwykowego z uzależnień 

 niedostosowana do potrzeb gminy oferta 

organizacji pozarządowych zajmujących się 

problemami uzależnień 

 niewzrastające poczucie bezpieczeństwa wśród 

mieszkańców gminy 

 niewzrastający w gminie poziom 
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w gminie na temat zagrożeń uzależnieniami 

 niewzrastająca w gminie liczba nieletnich 

sięgających po alkohol lub narkotyki 

 objęcie pomocą grup i instytucji wsparcia dla 

osób uzależnionych i współuzależnionych 

wszystkich osób z gminy zainteresowanych 

wsparciem 

 wystarczająca liczba osób pracujących 

w gminie z osobami uzależnionymi 

 wzrost świadomości dzieci i młodzieży 

z gminy na temat zagrożeń uzależnieniami 

 wzrost wśród dzieci i młodzieży w gminie 

świadomości negatywnego wpływu 

przestępczości na życie społeczne 

 obserwowane efekty podejmowanych działań 

na rzecz przeciwdziałania i ograniczenia 

przestępczości 

 angażowanie się przez mieszkańców gminy 

w działania na rzecz ochrony 

przeciwpożarowej, zwalczanie klęsk 

żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń 

bezpieczeństwa na drodze 

 

 

 

STAROŚĆ 

mocne strony słabe strony 

 analizowanie warunków codziennego 

funkcjonowania osób starszych w gminie 

 informowanie osób starszych z gminy 

o dostępnych formach pomocy 

 dysponowanie przez gminę kadrą 

pracowników świadczących osobom starszym 

usługi opiekuńcze 

 funkcjonowanie w gminie takich formy 

wsparcia osób starszych, jak: kluby seniora, 

domy dziennego pobytu 

 wychodzenie do osób starszych z ofertą 

spędzania czasu wolnego 

 zapewnianie osobom starszym wymagającym 

całodobowej opieki miejsca w domach 

pomocy społecznej 

 uwrażliwianie społeczności lokalnej na 

problemy i potrzeby osób starszych 

 zachęcanie mieszkańców do prowadzenia 

działalności wolontarystycznej na rzecz osób 

starszych 

 brak działań w zakresie analizowania sytuacji 

demograficznej gminy z uwzględnieniem 

struktury wiekowej mieszkańców 

 brak w gminie działań na rzecz wzmacniania 

potencjału osób starszych 

 brak działań zmierzających do większego 

zaangażowania członków rodzin 

w sprawowanie opieki nad osobami starszymi 

 brak działań mających na celu stwarzanie 

osobom starszym warunków do kontynuowania 

aktywności społecznej, edukacyjnej 

i zawodowej 

 brak możliwości korzystania przez osoby 

starsze z gminy z oferty organizacji 

pozarządowych działających na ich rzecz 

szanse zagrożenia 

 niewzrastający udział osób w wieku 

poprodukcyjnym w społeczności gminy  

 niewymagające poprawy warunki 

codziennego funkcjonowania osób starszych 

w gminie 

 niedostosowana do potrzeb i oczekiwań osób 

starszych oferta spędzania czasu wolnego 

w gminie 

 niewystarczająca w stosunku do potrzeb osób 

starszych z gminy dostępność domów pomocy 
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 wystarczająca wiedza osób starszych 

w gminie o dostępnych formach pomocy 

 zasoby gminy umożliwiające wzmacnianie 

potencjału osób starszych 

 niewzrastająca w gminie liczba osób starszych 

wymagających wsparcia w formie usług 

opiekuńczych 

 możliwość uzyskania przez osoby starsze 

z gminy wsparcia ze strony rodzin 

 wystarczający dostęp osób starszych z gminy 

do takich form wsparcia, jak kluby seniora, 

domy dziennego pobytu 

 dostrzeganie przez społeczność lokalną 

problemów i potrzeb osób starszych 

społecznej 

 niezaspokajające potrzeb osób starszych 

z gminy możliwości kontynuowania aktywności 

społecznej, edukacyjnej i zawodowej 

 niedostosowana do potrzeb gminy oferta 

organizacji pozarządowych zajmujących się 

problemami osób starszych 

 niewystarczająca liczba wolontariuszy 

wspierających osoby starsze w gminie w ich 

codziennym życiu 

 

 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

mocne strony słabe strony 

 informowanie osób niepełnosprawnych 

z gminy o przysługujących im prawach oraz 

dostępnych formach pomocy  

 dysponowanie przez gminę kadrą 

pracowników świadczących opiekę 

i udzielających wsparcia osobom 

niepełnosprawnym 

 likwidowanie w gminie barier utrudniających 

codzienne życie osobom niepełnosprawnym 

 upowszechnianie wśród osób 

niepełnosprawnych z gminy ofert pracy oraz 

informacji o wolnych miejscach pracy 

 prowadzenie działań na rzecz tworzenia 

w gminie podmiotów ekonomii społecznej, 

mogących zatrudniać osoby niepełnosprawne 

 prowadzenie w gminie działań na rzecz 

wyrównywania szans edukacyjnych dzieci 

i młodzieży dotkniętych niepełnosprawnością 

(nauczanie indywidualne, grupy i klasy 

integracyjne) 

 

 brak działań w zakresie monitorowania liczby 

orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności wydawanych mieszkańcom 

gminy 

 brak działań w zakresie organizowania 

i świadczenia specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi z gminy 

 brak w gminie domu dziennego pobytu dla osób 

niepełnosprawnych 

 nieinformowanie przedsiębiorców z gminy 

o możliwościach refundacji ze środków PFRON 

kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych 

 nieprowadzenie wśród mieszkańców gminy 

działań zapobiegających marginalizacji 

i wykluczeniu osób niepełnosprawnych 

 brak możliwości korzystania przez osoby 

niepełnosprawne w gminie z oferty organizacji 

pozarządowych działających na ich rzecz 

 brak działań zachęcających mieszkańców do 

prowadzenia działalności wolontarystycznej na 

rzecz osób niepełnosprawnych 

 

szanse zagrożenia 

 posiadanie przez osoby niepełnosprawne 

wystarczającej wiedzy o przysługujących im 

prawach i dostępnych formach wsparcia  

 społeczna akceptacja dla potrzeby likwidacji 

barier utrudniających codzienne życie osobom 

niepełnosprawnym 

 istnienie w gminie podmiotów ekonomii 

społecznej, mogących zatrudniać osoby 

niepełnosprawne 

 posiadanie przez przedsiębiorców z gminy 

 niewystarczający dostęp osób 

niepełnosprawnych z gminy do usług 

rehabilitacyjnych 

 niezaspokajająca potrzeb osób 

niepełnosprawnych liczebność i poziom 

fachowości kadry świadczącej opiekę 

i udzielającej wsparcia 

 niewystarczający dostęp osób z zaburzeniami 

psychicznymi z gminy do specjalistycznych 

usług opiekuńczych 
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wystarczającej wiedzy o możliwościach 

refundacji ze środków PFRON kosztów 

zatrudniania osób niepełnosprawnych 

 zasoby i możliwości gminy zaspokajające 

potrzeby w zakresie wyrównywania szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży dotkniętych 

niepełnosprawnością 

 wzrastające w społeczności gminy 

przekonanie o potrzebie zapewnienia osobom 

niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa 

w życiu społecznym 

 dostosowana do potrzeb gminy oferta 

organizacji pozarządowych zajmujących się 

problemami osób niepełnosprawnych 

 niewystarczający dostęp osób 

niepełnosprawnych z gminy do domów 

dziennego pobytu 

 niewystarczająca wiedza osób 

niepełnosprawnych z gminy o dostępnych 

ofertach pracy i wolnych miejscach pracy 

 niewystarczająca liczba wolontariuszy 

wspierających w gminie osoby niepełnosprawne 

w codziennym życiu 

 

 

KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI 

mocne strony słabe strony 

 wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców 

gminy 

 zauważanie potrzeb mieszkańców 

zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem 

społecznym 

 stwarzanie przez gminę możliwości realizacji 

społecznikowskich pasji mieszkańców 

 realizowanie na terenie gminy działań 

propagujących wiedzę o możliwościach 

podejmowania przez mieszkańców inicjatyw 

lokalnych, tworzenia organizacji 

pozarządowych, podmiotów ekonomii 

społecznej, partnerstw międzysektorowych 

 stwarzanie przez gminę mieszkańcom 

możliwości zaspokojenia potrzeb w zakresie 

kultury, sportu i rekreacji 

 upowszechnianie w gminie wiedzy 

o możliwościach uzyskania wsparcia 

z systemu pomocy społecznej 

 wystarczające zabezpieczenie finansowe 

realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej 

w gminie 

 pozyskiwanie dodatkowych środków na 

realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 

(np. z funduszy Unii Europejskiej) 

 podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

pracowników pomocy społecznej w gminie 

poprzez udział w szkoleniach, konferencjach 

i innych formach doskonalenia zawodowego 

 prowadzenie przez jednostki organizacyjne 

gminy działań w zakresie propagowania 

i inicjowania wolontariatu 

 brak działań w zakresie wspierania przez gminę 

aktywności gospodarczej mieszkańców 

 wskazane poszerzenie sieci placówek pomocy 

społecznej w gminie dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców 

 brak na terenie gminy przedsięwzięć 

(np. projektów finansowanych z funduszy Unii 

Europejskiej) umożliwiających mieszkańcom 

korzystanie z oferty uczenia się przez całe życie 

(m.in. szkolenia i kursy dla osób dorosłych lub 

uniwersytet III wieku) 

 brak w gminie działań prowadzonych 

przez organizacje pozarządowe na rzecz 

łagodzenia i rozwiązywania problemów 

społecznych 

 brak włączania się przedstawicieli kościołów 

i związków wyznaniowych w działania na rzecz 

łagodzenia i rozwiązywania problemów 

społecznych 

szanse zagrożenia 

 wpływ inicjatyw podejmowanych przez  niewzrastająca aktywność gospodarcza 
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samorząd i instytucje gminy na wzrost 

poziomu i jakości życia mieszkańców 

 otwarcie społeczności lokalnej na kwestie 

integracji i przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu 

 wykazywanie aktywności społecznej przez 

mieszkańców gminy 

 dostateczna wiedza mieszkańców gminy 

o możliwościach podejmowania inicjatyw 

lokalnych, tworzenia organizacji 

pozarządowych, podmiotów ekonomii 

społecznej, partnerstw międzysektorowych 

 dostateczny dostęp mieszkańców do oferty 

kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej gminy 

 dostateczna wiedza mieszkańców gminy 

o dostępnych formach wsparcia z systemu 

pomocy społecznej 

 niewzrastające w gminie zapotrzebowanie na 

wsparcie z systemu pomocy społecznej 

mieszkańców gminy 

 brak możliwości poszerzenia sieci placówek 

pomocy społecznej w gminie 

 niewpływanie środków zewnętrznych 

(np. z funduszy Unii Europejskiej) na 

podniesienie skuteczności świadczonej pomocy 

społecznej  

 niedostateczna wiedza mieszkańców gminy 

o dostępnych formach uzupełniania lub 

podnoszenia poziomu wykształcenia 

i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych 

 brak wpływu działalności organizacji 

pozarządowych na łagodzenie problemów 

społecznych w gminie 

 brak wpływu działalności przedstawicieli 

kościołów i związków wyznaniowych na 

łagodzenie problemów społecznych w gminie 

 brak zainteresowania mieszkańców gminy 

różnymi formami działalności 

wolontarystycznej 
 

 

 

 

 

 

 

 

22. PODSUMOWANIE  

 

Diagnoza przeprowadzona w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych gminy obejmowała kilkanaście zagadnień. Jej wyniki posłużyły, po ich 

nałożeniu na kompetencje samorządu gminnego, do opracowania założeń polityki społecznej 

gminy Nowogrodziec na lata 2016-2026. Zostały one przedstawione w części programowej 

strategii i zawierają działania, które powinny przyczynić się do zminimalizowania problemów 

społecznych tak występujących w gminie obecnie, jak i w najbliższych latach. Działania te są 

wyznaczone w następujących obszarach: 

 

1. Przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności oraz zapobieganie ich 

skutkom poprzez: 

 zapewnienie ubogim bezpieczeństwa socjalnego, 
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 wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz ograniczanie dyskryminacji 

ze względu na płeć w obszarze rynku pracy, 

 pomoc zagrożonym bezdomnością i bezdomnym. 

2. Wspieranie rodzin i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez: 

 pomoc rodzinom będącym w kryzysie; rozwijanie systemu wsparcia, 

 wzmacnianie oraz przyczynianie się do osłabienia istniejących nierówności płci, 

 wsparcie dzieci i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym rozwoju. 

3. Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania 

oraz umożliwienie im udziału w życiu społecznym poprzez: 

 promocję i wspieranie aktywności społecznej osób starszych oraz zapewnienie                 

im właściwej opieki, 

 ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz aktywizację społeczną i zawodową osób 

niepełnosprawnych. 

4. Zapewnienie mieszkańcom równego dostępu do służby zdrowia oraz wspieranie 

rodzin i osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie poprzez: 

 zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia, 

 profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii 

oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

5. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego poprzez: 

 przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich, 

 zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 

6.     Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego poprzez: 

 wzmacnianie kadry pomocy społecznej oraz rozwijanie infrastruktury socjalnej, 

 wyzwalanie aktywności obywatelskiej, 

 rozwój współpracy z sektorem pozarządowym i podmiotami ekonomii społecznej, 

wspólne diagnozowanie problemów społecznych i potrzeb mieszkańców. 

 

III. CZĘŚĆ PROGRAMOWA 

 

1. MISJA, CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE, KIERUNKI DZIAŁAŃ 

 

Misja samorządu, sformułowana w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Nowogrodziec na lata 2016-2026, jest następująca: 
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„Gmina Nowogrodziec zapewnia mieszkańcom możliwości rozwoju, 

zaspokaja ich potrzeby oraz przeciwdziała zjawiskom marginalizacji 

i wykluczenia społecznego.” 

 

 

 

Wypełnienie przyjętej misji jest uwarunkowane realizacją przedstawionych na 

kolejnych stronach celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań. Związek 

misji z celami strategii i wyznaczonymi kierunkami działań przedstawia poniższy diagram. 

Diagram 2. Związek misji z celami i kierunkami działań 

 

 

CEL STRATEGICZNY 1.:  

Przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności  

z wykorzystaniem zasobów własnych i środków zewnętrznych  

oraz zapobieganie ich skutkom.  

 

Cele operacyjne: 

1. Zapewnienie osobom ubogim bezpieczeństwa socjalnego.  

2. Wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy  

oraz ograniczanie dyskryminacji ze względu na płeć w obszarze rynku pracy. 

3. Pomoc osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym.  

 

Kierunki działań do celu operacyjnego 1.:  
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1. Monitorowanie bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców gminy w tym kreowanie 

nowych substancji mieszkaniowych. Przebudowa i rozbudowa budynku przy                    

ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbudową budynku komunalnego przy ul. Lubańskiej 15             

i zagospodarowanie terenu. 

 Na parterze powstaną usługi takie jak: fryzjer, stylizacja paznokci, siłownia. 

Na I piętrze będzie tzw. „Inkubator Przedsiębiorczośći”. Młodzi przedsiębiorcy mogą założyć 

własną firmę (otrzymają na ten cel pomieszczenia) 

Drugie piętro budynku przeznaczone zostało na mieszkania. 

2. Udzielanie przez MGOPS pomocy finansowej i rzeczowej (w tym w postaci posiłku) 

osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.  

3. Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci z rodzin ubogich, m.in. poprzez 

organizowanie dla nich dożywiania w szkołach, wypoczynku, wyposażenie ich 

w podręczniki i pomoce szkolne oraz odzież, a także zapewnienie im dostępu do 

alternatywnych form spędzania czasu wolnego.  

4. Wsparcie osób i rodzin ubogich pracą socjalną.  

5. Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób ubogich.  

6. Rozwój w gminie zasobów mieszkań socjalnych. Budowa budynków z mieszkaniami 

socjalnymi przy ulicy Jodłowej w Nowogrodźcu. 

7. Rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

ubogich oraz z Kościołem.  

Kierunki działań do celu operacyjnego 2.:  

1. Podejmowanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bolesławcu w zakresie 

upowszechniania ofert pracy, informacji o wolnych miejscach pracy, usługach 

poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych 

i stażach.  

2. Zmniejszanie skutków bezrobocia poprzez pomoc finansową udzielaną przez 

MGOPS.  

3. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi.  

4. Promowanie w obszarze rynku pracy zasady równości płci, uwzględnianie równości 

płci w podejmowanych działaniach na rzecz osób bezrobotnych; opracowanie 

i realizacja lub współudział w realizacji projektów i akcji informacyjnych na rzecz 

przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć w obszarze rynku pracy.  

5. Promowanie gminy w celu pozyskania inwestorów. 
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6. Wspieranie rozwoju w gminie podmiotów ekonomii społecznej.  

7. Opracowywanie i realizowanie projektów służących aktywizacji osób bezrobotnych, 

w tym współfinansowanych z funduszy zewnętrznych. 

Kierunki działań do celu operacyjnego 3.:  

1. Udzielanie przez MGOPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom zagrożonym 

i dotkniętym bezdomnością, zapewnienie im dostępu do poradnictwa 

specjalistycznego i wsparcia medycznego.  

2. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami zagrożonymi i dotkniętymi bezdomnością.  

3. Zapewnianie osobom bezdomnym schronienia. 

4. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 

osób bezdomnych.  

 

Czas realizacji działań:  

Działania ciągłe w latach 2016-2026.  

 

 

Podmioty odpowiedzialne za realizację działań:  

Burmistrz, Rada Miejska, Urząd Miejski, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

placówki oświatowe, placówki kultury, organizacje pozarządowe.  

 

 

Partnerzy w realizacji działań:  

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu, placówki oświatowe, inwestorzy, lokalni 

przedsiębiorcy, schroniska spoza gminy, organizacje pozarządowe, Kościół, społeczność 

lokalna.  

 

Źródła finansowania działań:  

Budżet samorządowy (gminny, powiatowy) i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in. fundusze 

strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje pozarządowe, sponsorzy 

indywidualni.  

Wskaźniki monitoringowe:  

 liczba osób ubogich, bezrobotnych i bezdomnych objętych pracą socjalną,  

 liczba dzieci z rodzin ubogich objętych wsparciem,  

Id: A9C2C7EE-D368-4E74-BD37-F0B6111FB905. Podpisany Strona 82



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogrodziec na lata 2016-2026 

 83 

 liczba beneficjentów systemu pomocy społecznej objętych wsparciem z powodu 

ubóstwa bezrobocia i bezdomności,  

 wielkość stopy bezrobocia,  

 liczba osób bezrobotnych w gminie, w tym liczba osób objętych przez Powiatowy 

Urząd Pracy różnymi formami wsparcia,  

 liczba nowych inwestorów,  

 liczba opracowanych i realizowanych projektów w zakresie aktywizacji grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz liczba osób nimi objętych,  

 liczba mieszkań socjalnych w gminie,  

 liczba osób bezdomnych, którym zapewniono schronienie.  

 

 

Prognoza zmian:  

Podjęcie działań powinno przyczynić się m.in. do:  

 zwiększenia liczby osób zaktywizowanych,  

 zmniejszenia liczby beneficjentów pomocy społecznej,  

 zwiększenia liczby miejsc pracy,  

 spadku liczby osób bezrobotnych,  

 wzrostu liczby podmiotów gospodarczych,  

 zabezpieczenia schronienia osobom bezdomnym.  

 

CEL STRATEGICZNY 2.: 

Wspieranie rodzin, dbałość o właściwy rozwój dzieci i młodzieży, 

przeciwdziałanie uzależnieniom, zaspokajanie potrzeb mieszkańców  

w zakresie ochrony zdrowia.  

 

Cele operacyjne: 

1. Wzmacnianie potencjału rodzin, podnoszenie poziomu ich funkcjonowania.  

2. Pomoc dzieciom i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym rozwoju.  

3. Wsparcie rodzin i osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie.  

4. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia  

i zdrowego stylu życia.  
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Kierunki działań do celu operacyjnego 1.:  

1. Promowanie w gminie prawidłowego modelu rodziny oraz edukowanie rodzin 

w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich, m.in. przez pracowników 

MGOPS-u i placówek oświatowych.  

2. Udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej 

z systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.  

3. Zwiększenie liczby pracowników socjalnych i prowadzenie w większym zakresie 

pracy socjalnej z rodzinami, w szczególności dotkniętymi bezradnością opiekuńczo-

wychowawczą.  

4. Zatrudnianie, adekwatnie do potrzeb, asystentów rodziny oraz organizowanie szkoleń 

i projektów dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych.  

5. Zwiększenie dostępności poradnictwa specjalistycznego (w tym psychologiczno-

pedagogicznego, prawnego, terapii rodzinnej).  

6. Zintegrowanie działań na rzecz rodziny i dziecka w gminie poprzez stałą współpracę 

placówek oświatowo-wychowawczych i kulturalnych, jednostek pomocy społecznej 

i służby zdrowia, sądu rejonowego i kuratorów sądowych, policji, organizacji 

pozarządowych i Kościoła.  

Przebudowa budynku sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu                                

w Nowogrodźcu na Salę Wielofunkcyjną „MUZA”. Będzie to sala koncertowo – teatralno – 

kinowa, (scena, profesjonalne nagłośnienie, odpowiednie wyposażenie, z możliwością 

prowadzenia imprez kulturalnych). 

Kierunki działań do celu operacyjnego 2.:  

1. Zapewnienie osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków dostępu do pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej.  

2. Zapewnienie rodzinom dotkniętym problemami alkoholowymi, narkomanii 

i przemocy w rodzinie szerszego dostępu do wsparcia psychologicznego i prawnego.  

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy 

w rodzinie, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży.  

4. Utworzenie grup wsparcia dla osób współuzależnionych (AA, Al-Anon, DDA). 

5. Kontynuowanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. 

6. Podnoszenie kwalifikacji specjalistów zajmujących się problemami przemocy.  
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7. Utworzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy.  

8. Ułatwienie dostępu do programów korekcyjnych dla sprawców przemocy.  

9. Zapewnienie, w razie potrzeby, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc 

w ośrodkach wsparcia.  

10. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 

osób dotkniętych przemocą w rodzinie, problemami alkoholowymi i narkomanii.  

 

Kierunki działań do celu operacyjnego 3.:  

1. Podnoszenie jakości kształcenia w placówkach oświatowych, m.in. poprzez 

doskonalenie kadr nauczycielskich i pedagogów szkolnych.  

2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki medycznej w szkołach, ułatwienie dostępu 

do specjalistów (w tym do psychiatry dziecięcego i psychologa).  

3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, m.in. poprzez prowadzenie 

zajęć wyrównawczych.  

4. Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym dostępu do kształcenia, m.in. poprzez 

prowadzenie klas integracyjnych i nauczania indywidualnego.  

5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego, m.in. poprzez rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

przy wykorzystaniu zasobów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych gminy.  

6. Rozszerzenie oferty wsparcia w świetlicach środowiskowych. W wyniku przekazania 

obiektu przy ulicy Cichej w Nowogrodźcu Zgromadzeniu Sióstr Magdaleny od Pokuty 

planowane jest prowadzenie działalności misyjnej w roku 2017/2018 (świetlica 

środowiskowa). 

7. Organizowanie zbiórek artykułów szkolnych.  

 

Kierunki działań do celu operacyjnego 4.:  

 

1. Promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia oraz prowadzenie profilaktyki             

zdrowotnej.  

2. Zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do świadczeń z zakresu podstawowej          

opieki zdrowotnej oraz, w miarę możliwości, ułatwienie dostępu do lekarzy            

specjalistów. 
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3. Rozszerzenie katalogu usług medycznych w oparciu o posiadaną bazę lokalową.                 

Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz                       

z zagospodarowaniem terenu. 

Budynek będzie pełnił 4 funkcje: 

-Zakładu Opieki Leczniczej na 30 miejsc, 

- Domu Pomocy Społecznej na 30 miejsc, 

- Centrum Fizjoterapii usługi na podstawie skierowań NFZ oraz komercyjne, 

- Świetlicy środowiskowej. 

4. Rozszerzenie zakresu usług pielęgniarstwa środowiskowego na rzecz osób starszych 

i niepełnosprawnych. 

 

Czas realizacji działań:  

Działania ciągłe w latach 2016-2026.  

 

Podmioty odpowiedzialne za realizację działań:  

 

Burmistrz, Rada Miejska, Urząd Miejski, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny, 

placówki przedszkolne, placówki oświatowe szczebla podstawowego i gimnazjalnego, 

placówki kultury, jednostki sportowo-rekreacyjne.  

 

Partnerzy w realizacji działań:  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Bolesławcu, specjaliści, placówki ochrony zdrowia, placówki opiekuńczo-

wychowawcze, Policja, Prokuratura Rejonowa, Sąd Rejonowy, kuratorzy sądowi, organizacje 

pozarządowe, Kościół i społeczność lokalna.  

 

Źródła finansowania działań:  

Budżet samorządowy (gminny, powiatowy) i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in. fundusze 

strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje pozarządowe, sponsorzy 

indywidualni.  

 

Wskaźniki monitoringowe:  

 liczba rodzin objętych pracą socjalną,  

Id: A9C2C7EE-D368-4E74-BD37-F0B6111FB905. Podpisany Strona 86



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogrodziec na lata 2016-2026 

 87 

 liczba asystentów rodziny,  

 liczba szkoleń i projektów adresowanych do rodzin,  

 liczba rodzin objętych wsparciem z systemu pomocy społecznej, świadczeń 

rodzinnych i alimentacyjnych,  

 liczba osób i rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym oraz liczba porad,  

 liczba osób objętych pomocą terapeutyczną i rehabilitacyjną,  

 liczba rodzin objętych wsparciem psychologicznym oraz z systemu pomocy 

społecznej z powodu alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie,  

 liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności informacyjnej 

i edukacyjnej,  

 liczba interwencji przeprowadzonych w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie,  

 liczba osób objętych oddziaływaniem zespołu interdyscyplinarnego,  

 liczba nauczycieli i pedagogów szkolnych doskonalących swoje kwalifikacje 

zawodowe,  

 liczba uczniów uczęszczających do klas integracyjnych,  

 liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym,  

 liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,  

 liczba osób objętych świadczeniami zdrowotnymi.  

 

 

Prognoza zmian:  

Podjęcie działań powinno przyczynić się m.in. do:  

 spadku liczby rodzin zmagających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,  

 poszerzenia wiedzy w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich,  

 zwiększenia dostępności wsparcia dla rodzin,  

 podniesienia jakości kształcenia i wsparcia w placówkach oświatowych,  

 zwiększenia szans edukacyjnych dla dzieci mających problemy w nauce,  

 zróżnicowania form spędzania czasu wolnego oraz wzrostu liczby dzieci i młodzieży 

z nich korzystających,  

 poszerzenia wiedzy mieszkańców w zakresie profilaktyki uzależnień,  

 zwiększenia dostępności wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych,  

 zmniejszenia skali przemocy w rodzinie,  
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 poszerzenia wiedzy mieszkańców w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego 

trybu życia.  

 

CEL STRATEGICZNY 3.: 

Wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych oraz podejmowanie działań 

zmierzających do utrzymania tych osób w środowisku zamieszkania,  

jak również zapewnienia im udziału w życiu społecznym. 

 

Cele operacyjne:  

1. Realizacja modelu „zdrowego starzenia się” poprzez organizację czasu wolnego, 

usprawnianie osób starszych i zapewnienie im właściwej opieki.  

2. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz aktywizacja społeczna i zawodowa 

osób niepełnosprawnych.  

 

Kierunki działań do celu operacyjnego 1.:  

1. Udzielanie przez MGOPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom starszym.  

2. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami starszymi.  

3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych, obejmujących pomoc w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza 

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

4. Zwiększenie dostępu do propozycji Domu Dziennego Pobytu; w miarę możliwości 

utworzenie klubów seniora dostępnych w poszczególnych miejscowościach, z ofertą 

dostępną dla szerszej grupy osób starszych.  

5. Podejmowanie współpracy z Kościołem oraz z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz osób starszych, rozwijanie aktywnych form spędzania czasu 

wolnego przez osoby starsze – zaspokajanie ich potrzeb kulturalno-społecznych, 

rekreacyjnych, w tym poprzez organizowanie cyklicznych imprez, spotkań 

integracyjnych, zajęć, wycieczek.  

6. Pozyskiwanie wolontariuszy mogących wspierać osoby starsze.  

 

Kierunki działań do celu operacyjnego 2:  

1. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom niepełnosprawnym.  

2. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi.  

3. Zatrudnianie asystenta osoby niepełnosprawnej.  
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4. Zintensyfikowanie działań zmierzających do likwidacji barier architektonicznych.  

5. Utworzenie grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych.  

6. Uwzględnianie udziału osób niepełnosprawnych w organizowanych kursach 

zawodowych i szkoleniach mających na celu zdobycie kwalifikacji umożliwiających 

podjęcie pracy. 

7. Prowadzenie działań na rzecz integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych 

poprzez realizację spotkań, kampanii informacyjnych. 

8. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 

osób niepełnosprawnych.  

 

Czas realizacji działań:  

Działania ciągłe w latach 2016-2026.  

Podmioty odpowiedzialne za realizację działań:  

Burmistrz Nowogrodźca, Rada Miejska, Urząd Miejski, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Dom Dziennego Pobytu, placówki kultury, jednostki sportowo-rekreacyjne.  

 

Partnerzy w realizacji działań:  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, placówki ochrony zdrowia, kultury, oświatowe, 

pracodawcy, organizacje pozarządowe, Kościół, społeczność lokalna.  

 

Źródła finansowania działań:  

Budżet samorządowy (gminny, powiatowy) i centralny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Pracy, fundusze zewnętrzne, m.in. fundusze strukturalne 

Unii Europejskiej, inne programy, organizacje pozarządowe, sponsorzy indywidualni.  

 

 

Wskaźniki monitoringowe: 

 liczba osób w wieku poprodukcyjnym i ich udział w ogóle mieszkańców,  

 liczba osób dotkniętych niepełnosprawnością wymagających wsparcia (w oparciu 

o dane MGOPS-u oraz PCPR-u),  

 liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych pracą socjalną,  
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 liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych wsparciem z systemu pomocy 

społecznej, w tym liczba osób objętych usługami opiekuńczymi oraz 

specjalistycznymi usługami opiekuńczymi,  

 liczba ofert pracy dla osób niepełnosprawnych.  

 

 

Prognoza zmian:  

Podjęcie działań powinno przyczynić się m.in. do:  

 zwiększenia udziału seniorów i osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,  

 podniesienia jakości świadczonych usług,  

 podniesienia jakości funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych 

w środowisku zamieszkania.  

 

CEL STRATEGICZNY 4.:  

Dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców gminy poprzez działania  

o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym, skuteczną realizację zadań służb 

odpowiedzialnych za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa, jak również 

umacnianie wsparcia sąsiedzkiego. 

 

Cele operacyjne: 

1. Przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich.  

2. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w wieku szkolnym. 

3. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.  

 

Kierunki działań do celu operacyjnego 1.: 

1. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych                      

w placówkach oświatowych.  

2. Monitorowanie zachowań o charakterze patologicznym w środowisku szkolnym            

oraz podejmowanie działań interwencyjnych i zapobiegawczych mających na celu             

eliminowanie tego rodzaju niepożądanych zachowań wśród uczniów. 

 

Kierunki działań do celu operacyjnego 2.: 
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1. Uwrażliwianie rodziców i opiekunów uczniów na kwestie związane z prawidłowym  

i bezpiecznym zachowaniem się na terenie szkoły i w otoczeniu domowym.  

2. Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w drodze do 

i ze szkoły. 

3. Budowanie na terenie szkoły pozytywnych relacji z uczniami, dbałość o właściwy klimat 

umożliwiający rozwój inteligencji emocjonalnej uczniów i stworzenie przyjaznego             

środowiska szkolnego. 

 

Kierunki działań do celu operacyjnego 3.: 

 

1. Podejmowanie przez jednostki gminy współpracy z instytucjami o zasięgu 

ponadlokalnym na rzecz przeciwdziałania przestępczości.  

2. Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa na drodze, m.in. poprzez remont dróg,             

budowę chodników i oświetlenia.  

3. Podejmowanie działań o charakterze prewencyjnym przez uprawnione służby                  

w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez mieszkańców.  

4. Realizacja projektów i kampanii społecznych, których celem jest umacnianie więzi            

sąsiedzkich i uwrażliwianie na potrzebę wzajemnej ochrony przed przestępczością. 

 

Czas realizacji działań:  

Działania ciągłe w latach 2016-2026.  

 

Podmioty odpowiedzialne za realizację działań:  

 

Burmistrz Nowogrodźca, Rada Miejska, Urząd Miejski, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straż Miejska, 

placówki przedszkolne, placówki oświatowe szczebla podstawowego i gimnazjalnego, 

placówki kulturalne, jednostki sportowo-rekreacyjne, świetlice.  

 

Partnerzy w realizacji działań:  

Policja, Prokuratura Rejonowa, Sąd Rejonowy, kuratorzy sądowi, Straż Pożarna, społeczność 

lokalna.  

Źródła finansowania działań:  

Budżet samorządowy (gminny, powiatowy) i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in. fundusze 

Unii Europejskiej, inne programy, organizacje pozarządowe, sponsorzy indywidualni.  
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Wskaźniki monitoringowe:  

1. liczba popełnionych i wykrytych przestępstw,  

2. liczba opracowanych i realizowanych programów profilaktyczno-edukacyjnych 

oraz liczba osób nimi objętych,  

3. liczba zrealizowanych inwestycji w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze.  

 

 

 

 

Prognoza zmian:  

Podjęcie działań powinno przyczynić się m.in. do:  

 spadku przestępczości, w tym wśród nieletnich, 

 poszerzenia wiedzy uczniów w zakresie przestępczości i jej skutków,  

 zapobiegania patologiom wśród nieletnich, 

 umocnienia przekonania o pożytkach współpracy sąsiedzkiej  

w walce z przestępczością, 

 zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.  

 

 

 

 

CEL STRATEGICZNY 5.: 

 

Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego.  

 

Cele operacyjne: 

1. Doskonalenie kadr i służb pomocowych, podnoszenie jakości świadczonych usług      

oraz rozwijanie infrastruktury socjalnej.  

2. Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego.  

3. Rozwijanie dialogu społecznego. 
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Kierunki działań do celu operacyjnego 1.:  

1. Doskonalenie kadr pomocy społecznej w gminie poprzez zwiększenie nakładu 

finansowego na szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego.  

2. Zwiększenie zatrudnienia pracowników socjalnych zgodnie ze wskaźnikami 

określonymi w ustawie o pomocy społecznej.  

3. Podejmowanie działań promocyjnych mających na celu budowę wizerunku pomocy 

społecznej.  

4. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji o możliwościach uzyskania 

i dostępnych formach świadczeń pomocowych, m.in. przez zamieszczanie informacji 

dotyczących funkcjonowania pomocy społecznej, np. na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego i MGOPS.  

 

Kierunki działań do celu operacyjnego 2.:  

1. Realizowanie zadań z zakresu rozwiązywania problemów społecznych przy współpracy 

z sektorem pozarządowym oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego.  

2. Inicjowanie działalności w gminie nowych organizacji pozarządowych funkcjonujących 

w obszarze polityki społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej (także o zasięgu 

ponadlokalnym).  

3. Realizowanie zadań z zakresu rozwiązywania problemów społecznych przy współpracy 

z organizacjami pozarządowymi.  

4. Opracowywanie i realizowanie, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi                   

oraz innymi partnerami projektów służących aktywizacji mieszkańców gminy,                       

w tym współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, np. z funduszy Unii Europejskiej.  

5. Promowanie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii 

społecznej oraz udzielanie im pomocy w pozyskiwaniu środków z innych niż budżet 

gminy źródeł finansowania.  

 

Kierunki działań do celu operacyjnego 3.:  

1. Podejmowanie inicjatyw mających na celu budowę i umacnianie dialogu władz 

samorządowych z mieszkańcami. 

2. Poszerzenie dostępu informacyjnego do planowanych przez samorząd gminy zamierzeń 

o charakterze gospodarczym i społecznym, mających wpływ na funkcjonowanie 

społeczności lokalnej. 
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Czas realizacji działań:  

Działania ciągłe w latach 2016-2026.  

Podmioty odpowiedzialne za realizację działań:  

Burmistrz Nowogrodźca, Rada Miejska, Urząd Miejski, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, inne jednostki organizacyjne gminy.  

 

Partnerzy w realizacji działań:  

Organizacje pozarządowe, inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, 

Kościół, społeczność lokalna.  

 

Źródła finansowania działań:  

Budżet samorządowy (gminny, powiatowy i wojewódzki) i centralny, fundusze zewnętrzne, 

m.in. fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje pozarządowe, 

sponsorzy indywidualni.  

 

Wskaźniki monitoringowe:  

 liczba szkoleń, w których uczestniczyła kadra pomocy społecznej,  

 liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących w gminie, zajmujących się 

zagadnieniami z zakresu polityki społecznej,  

 liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze polityki społecznej,  

 liczba wspólnych przedsięwzięć z zakresu rozwiązywania problemów społecznych,  

 liczba opracowanych i zrealizowanych projektów,  

 liczba wspieranych przez samorząd gminy organizacji pozarządowych.  

 

 

Prognoza zmian: 

Podjęcie działań powinno przyczynić się m.in. do:  

 profesjonalizacji kadry pomocy społecznej,  

 zwiększenia jakości świadczonych usług,  

 zróżnicowania form i zwiększenia efektywności współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami ekonomii społecznej,  

 zwiększenia aktywności mieszkańców, wzrostu liczby inicjatyw społecznych,  

 podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców o podejmowanych przez samorząd            

działaniach i zamierzeniach. 
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2. WDROŻENIE STRATEGII, MONITOROWANIE JEJ REALIZACJI 

 

Koordynatorem realizacji działań wyznaczonych w Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Nowogrodziec na lata 2016-2026 będzie Miejsko Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. Działania te będą podejmowane zgodnie 

z harmonogramem, ujętym w opracowywanych corocznie planach działań.  

Monitoring zapisów strategicznych, polegający na zbieraniu i analizowaniu informacji 

dotyczących realizowanych bądź zrealizowanych już działań, będzie prowadzony                      

przez Zespół Oceniający strategię. Gromadzone dane pozwolą zidentyfikować i rozwiązać 

problemy, które pojawią się w trakcie wdrażania dokumentu, oraz stwierdzić,                            

czy wyznaczone działania zmierzają w słusznym kierunku i przynoszą zakładane zmiany.  

Zespół Oceniający zostanie powołany zarządzeniem Burmistrza Nowogrodźca, 

a w jego skład wejdą m.in.: przedstawiciele podmiotów realizujących strategię 

i współdziałających w jej realizacji, w tym pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej.  

Zespół Oceniający strategię będzie oceniał poziom wdrożenia zapisów strategicznych, 

a następnie przygotuje raport monitoringowy. Zawartą w nim ocenę skuteczności polityki 

społecznej prowadzonej w gminie przekaże Burmistrzowi Nowogrodźca i Radzie Miejskiej, 

sugerując przyjęcie proponowanych rozwiązań (np. programów celowych) oraz, w przypadku 

stwierdzenia istotnych zmian społecznych, podjęcie ewentualnych działań korygujących 

i wszelkich prac mających na celu aktualizację obowiązującej strategii.  

Do oceny stopnia wdrożenia wyznaczonych działań zostaną wykorzystane m.in. 

sformułowane pod każdym celem strategicznym wskaźniki monitoringowe. Przygotowany 

wykaz nie wyczerpuje wszystkich wskaźników, jakie mogą być zastosowane w procesie 

monitorowania realizacji strategii. W miarę rozwoju systemu monitorowania dokumentu będą 

mogły zostać zidentyfikowane nowe wskaźniki, które w odpowiedni sposób będą 

charakteryzowały przebieg realizacji podejmowanych działań. 

 

3. RAMY FINANSOWE 

 

Ustawa o pomocy społecznej (art. 16b ust. 2 pkt 3 podpunkt c) nakłada obligatoryjny 

wymóg określenia ram finansowych strategii. Są one przedstawione w poniższej tabeli. 
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Tabela 46. Ramy finansowe realizacji założeń programowych strategii w latach 2016-2026 

szacunkowa wielkość wydatków (w zł) w latach: 

2016 2017 2018 2019 2020 

14.452.960 16.902.000 17.240.000 17.600.000 18.000.000 

     

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

19 600,00 20 050,00 21 800,00 22 300,00 22 900,00 

     

 

2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 400,00     

 

 

4. PROGRAMY I PROJEKTY 

 

Na zwiększenie skuteczności realizacji celów Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych wpływ mają również programy i projekty wpisujące się w zaplanowane 

działania. Programy i projekty mogą być realizowane w różnej perspektywie czasowej 

w zależności od ich charakteru.  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogrodziec na lata 

2016-2026 będzie realizowana m.in. poprzez poniżej wymienione programy: 

1. Gminny Program Wspierania Rodziny, 

2. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie, 

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

4. Program współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 

Zapisy zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Nowogrodziec na lata 2016-2026 będą realizowane w ramach przyjętych działań w zależności 
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od posiadanych przez samorząd gminy i pozyskanych z zewnątrz środków finansowych.            

Dla osiągnięcia wyznaczonych w dokumencie celów konieczne będzie współdziałanie 

różnych podmiotów funkcjonujących w obszarze polityki społecznej, w tym tych,                  

które działają na wyższym szczeblu administracyjnym.  

Autorzy dokumentu pragną złożyć serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy 

uczestniczyli w jego budowie, przyczyniając się do identyfikacji problemów społecznych 

występujących w gminie. Jednocześnie chcą wyrazić nadzieję na dalszą współpracę 

w realizacji zapisów strategii. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

Antonina Szelechowicz 
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