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I. WPROWADZENIE 
 

 Podstawą prawną opracowywania niniejszej strategii jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1875 tj. ze zm.). Art.17 ust.1 pkt. 1 cytowanej ustawy 

stanowi, że: ”do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: opracowanie  

i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem 

programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, 

których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”. 

 Różnorodność występujących problemów społecznych powoduje konieczność wzięcia pod 

uwagę także inne akty prawne, które będą miały wpływ na konstrukcję dokumentu i rozwiązanie 

zadań społecznych w przyszłości. Są to m.in.:  

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78 poz. 483 tj. 

ze zm.) 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 821 tj.) 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

218 tj. ze zm.) 

• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1409 tj.) 

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 poz. 776 tj. ze zm.) 

• Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 01 sierpnia 1997 roku Karta Praw Osób 

Niepełnosprawnych (M.P. 1997 nr 50 poz. 475) 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 tj. ze zm.) 

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2050 tj.) 

• Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 

685 tj.) 

• Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. 517 tj.) 

• Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 

r. poz. 266 tj. ze zm.) 

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1398 tj. ze zm.) 

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. Nr 96 poz. 873) 

• Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 202 r. poz.176) 



5 
 

• Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 

tj. ze zm.) 

• Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1427 tj.) 

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 

r. poz. 256 tj. ze zm.) 

• Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1575 tj.) 

• Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1297 tj.) 

•  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2019 r. poz. 2133 tj. 

ze zm.) 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 tj. ze zm.) 

• Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2020 r. 

poz. 2407 tj. ze zm.) 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 tj. ze zm.) 

• Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 808 tj. ze zm.)  

 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2026 jest 

dokumentem przedstawiającym działania podejmowane przez Gminę Piaski w zakresie pomocy 

społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także minimalizowania bądź 

niwelowania negatywnych zjawisk społecznych, które w danej społeczności odbierane są jako 

negatywne, marginalizujące. Jest wynikiem refleksji nad lokalnymi i zdefiniowanymi problemami 

społecznymi oraz ich systematycznego rozwiązywania. Jednocześnie służy koordynacji działań,  

a także rozwijaniu i umacnianiu współpracy różnych podmiotów realizujących zadania w zakresie 

pomocy społecznej, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, edukacji, kultury oraz sportu. Bez 

współpracy ww. instytucji, aktywności lokalnej społeczności, organizacji pozarządowych czy 

instytucji działających na polu polityki społecznej nie byłoby możliwe rozwiązywanie problemów 

społecznych w Gminie Piaski.  

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych powinna wynikać z respektowania 

następujących zasad: 

1. Zasady samopomocy - przejawiającej się w istnieniu i rozwoju pomocy wzajemnej ludzi 

zmagających się z podobnymi problemami życiowymi oraz pomocy silniejszych dla 

słabszych, zazwyczaj w ramach niewielkich, nieformalnych grup. 

2.  Zasady przezorności - oznaczającej, że bezpieczeństwo socjalne jednostki nie może być 

tylko efektem świadczeń ze strony społeczeństwa, ale wynikać powinno także  

z odpowiedzialności człowieka za przyszłość własną i rodziny. 
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3. Zasady solidarności społecznej - najczęściej rozumianej jako przenoszenie konsekwencji, 

niekiedy utożsamiana z solidaryzmem społecznym, oznaczającym wyższość wspólnych 

interesów członków społeczeństwa nad interesami poszczególnych klas lub warstw. 

4. Zasady pomocniczości - oznaczającej przyjęcie określonego porządku, w jakim różne 

instytucje społeczne dostarczają jednostce wsparcia, gdy samodzielnie nie jest w stanie 

zaspokoić swoich potrzeb; w pierwszej kolejności pomoc powinna pochodzić od rodziny, 

 a następnie od społeczności lokalnej, a na końcu od państwa. 

5. Zasady partycypacji - wyrażającej się w takiej organizacji życia społecznego, która 

zapewnia ludziom możliwość współuczestniczenia w procesie podejmowania decyzji 

mających wpływ na społeczności i życie zbiorowości. 

6. Zasady samorządności - stanowiącej realizację takich wartości jak wolność i podmiotowość 

człowieka, a wyraża się w takiej organizacji życia społecznego, która jednostkom i grupom 

gwarantuje prawo do aktywnego udziału w istniejących instytucjach społecznych oraz 

tworzenia nowych instytucji w celu skuteczniejszego zaspokajania potrzeb i realizacji 

interesów.  

7. Zasady dobra wspólnego - przejawiającej się w takich działaniach władz publicznych, które 

uwzględniają korzyści i interesy wszystkich obywateli i polegają na poszukiwaniu 

kompromisów tam, gdzie interesy te są sprzeczne. 

8. Zasady wielosektorowości - polegającej na równoczesnym funkcjonowaniu publicznych 

podmiotów polityki społecznej, organizacji pozarządowych i instytucji rynkowych, które 

dostarczają środków i usług służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa. 

 

 Celem Strategii jest szeroko rozumiany system wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, dzięki któremu możliwe stanie się podniesienie poziomu jakości życia  

i bezpieczeństwa socjalnego, wyrównywanie szans rozwoju mieszkańców gminy oraz integracja 

społeczności lokalnej. Realizacja założeń Strategii wymaga współpracy wszystkich ww. podmiotów, 

których określone działania i przedsięwzięcia w efekcie doprowadzą do osiągnięcia zamierzonych 

celów. Strategia jest podstawą uwzględnienia jej zadań w planach budżetowych gminy a także do 

ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe na realizację zawartych w niej celów i zadań.
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II.  PROCES OPRACOWANIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH DLA GMINY PIASKI 

 
 Strategia została opracowana przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach na 

podstawie danych będących w posiadaniu Ośrodka oraz uzyskanych informacji z instytucji 

współpracujących z Ośrodkiem, przy zachowaniu spójności ze Strategią Rozwoju Gminy Piaski. 

Niniejszy dokument jest wynikiem pracy i dyskusji wielu osób ze środowisk społeczno-

gospodarczych nad zagadnieniami dotyczącymi problematyki mocnych i słabych stron oraz szans  

i zagrożeń, a także kierunku dalszego rozwoju Gminy. 

  

III. CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 

Mapa 1: Gmina i Miasto Piaski 

 
Mapa: pozyskana z zasobów Urzędu Miejskiego w Piaskach 

 
 Gmina miejsko – wiejska Piaski położona jest w odległości drogowej około 25 km od Lublina 

 i około 15 km od Świdnika. Dogodna lokalizacja umożliwia dobre połączenie drogowe z tymi 

ośrodkami. Gmina Piaski to jedna z większych gmin Lubelszczyzny. Zajmuje obszar 169,9 km2  

w centralnej części powiatu świdnickiego. Sąsiaduje z gminami: Mełgiew, Głusk, Milejów, 

Rybczewice, Krzczonów, Jabłonna, Trawniki, Fajsławice. Siedzibę gminy stanowi miejscowość 

Piaski. 
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1. Struktura administracyjna 
 

  Gminę tworzą sołectwa: Borkowszczyzna, Brzezice, (które z uwagi na wielkość stanowią dwa 

odrębne sołectwa), Brzeziczki, Bystrzejowice Pierwsze, Bystrzejowice Drugie, Bystrzejowice Trzecie, 

Emilianów, Gardzienice Pierwsze, Gardzienice Drugie, Giełczew, Jadwisin, Janówek, Józefów, 

Kawęczyn, Kębłów, Klimusin, Kozice Dolne, Kozice Górne, Majdanek Kozicki, Marysin, Młodziejów, 

Nowiny, Piaski Górne, Piaski Wielkie, Siedliszczki, Siedliszczki Kolonia, Stefanówka, Wierzchowiska 

Pierwsze, Wierzchowiska Drugie, Wola Gardzienicka, Wola Piasecka, Wola Piasecka Kolonia, 

Żegotów oraz miasto Piaski.  

2. Środowisko przyrodnicze 
  

 Położenie nad malowniczą doliną rzeki Giełczew i Sierotki decyduje o  walorach turystyczno 

– rekreacyjnych Gminy. Pofałdowane pola, lasy i piękna dolina rzeki słynie z zabytkowych dworów 

i dworków. Znajdujący się na terenie Gminy rezerwat przyrody Wierzchowiska o powierzchni 24,5 ha 

obejmujący fragment naturalnego lasu dębowego (okazy dębów szypułkowych ponad 140 letnie, lip 

oraz starych modrzewi z zasadzenia, dwa starsze pomnikowe dęby) oraz stawy w dolinie Sierotki, 

sprzyjają dynamicznemu rozwojowi agroturystyki wiejskiej.  

 O typowo rolniczym charakterze Gminy zadecydowały dobre gleby. W strukturze tej 

dominują grunty orne - 14268 ha (uprawa pszenicy i buraków) następnie łąki 411 ha, sady 225 ha, 

pastwiska 81 ha. Lasy i grunty leśne zajmują 764 ha.  

3. Strefa społeczna – demografia 
 
Tabela 1: Struktura ludności 

 2018 2019 2020 

Liczba mieszkańców 10551 10530 10308 

kobiety 5490 5461 5461 

mężczyźni  5061 5069 4847 

Źródło: Dane z USC UM w Piaskach 

Tabela 2: Wskaźnik gęstości zaludnienia  

 2018 2019 2020 

Osoby/km2 62 62 62 

Źródło: Dane z Banku Danych Lokalnych GUS 
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Tabela 3: Przyrost naturalny i migracja 

 2018 2019 2020 

Liczba urodzeń 103 105 113 

Liczba zgonów 117 127 172 

Emigracja 149 128 103 

Imigracja 105 126 109 
Źródło: Dane z USC UM w Piaskach oraz Dane z Banku Danych Lokalnych GUS 

Tabela 4: Struktura mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym oraz 
poprodukcyjnym 
 2018 2019 2020 

Wiek 
przedprodukcyjny – 
17 lat i poniżej 

1790 w tym: 
mężczyźni 867 
kobiety 923 

1784 w tym: 
mężczyźni 880 
kobiety 904 

1764w tym: 
Mężczyźni 863  
Kobiety 901  

Wiek produkcyjny 

 

6364 w tym: 
mężczyźni 3437 
kobiety 2927 

6326 w tym: 
mężczyźni 3413 
kobiety 2913 

6269 w tym: 
Mężczyźni 3374 
Kobiety 2895 
 

Wiek poprodukcyjny 2397 w tym: 
mężczyźni 757 
kobiety 1640 

2420 w tym: 
mężczyźni 776 
kobiety 1644 

2434 w tym: 
mężczyźni 785 
kobiety 1649 
 

Źródło: Dane z Banku Danych Lokalnych GUS 

 Według danych z USC w Piaskach oraz Banku Danych Lokalnych GUS w latach 2018-2020 

wśród mieszkańców Gminy Piaski: 

• liczba kobiet przewyższała liczbę mężczyzn 

• nie uległa zmianie gęstość zaludnienia /km2  

• zmniejszyła się liczba urodzeń, wzrosła liczba zgonów 

• zmalała migracja ludności 

• liczba osób w wieku produkcyjnym była większa od liczby w wieku poprodukcyjny 

• w wieku produkcyjnym była większa liczba mężczyzn 

• w wieku poprodukcyjnym przeważały kobiety 

• najmniej mieszkańców stanowiły osoby w wieku 17 roku życia i poniżej. 

4. Infrastruktura techniczna 
 

 Przez obszar Gminy Piaski przebiegają drogi krajowe i wojewódzkie. Stan techniczny 

nawierzchni jest dobry. Piaski posiadają także bezpośrednie połączenia autobusowe z Lublinem, 

Warszawą, Krasnymstawem, Żółkiewką, Chełmem, Zamościem, Hrubieszowem i in. Linie 

obsługiwane są przez PKS Wschód oraz firmy prywatne. Funkcjonuje również Gminny transport 

publiczny, który oprócz organizacji dowożenia i odwożenia dzieci do i z jednostek oświatowych 

umożliwia przemieszczanie się na terenie gminy wszystkim chętnym osobom. Sieć elektryczna 

 i telefoniczna funkcjonuje we wszystkich miejscowościach gminy. 



10  

 Na terenie Gminy jest dobrze rozwinięty system wodociągów, który obejmuje miejscowości: 

Brzeziczki, Brzezice, Piaski Wielkie, Emilianów, Majdan Brzezicki, Józefów, Nowiny, 

Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie, Janówek, Bystrzejowice Pierwsze, Bystrzejowice 

Drugie, Bystrzejowice Trzecie, Kawęczyn, Majdan Kawęczyśki, Jadwisin, Marysin, Gardzienice 

Pierwsze, Gardzienice Drugie, Wola Gardzienicka, Klimusin, Żegotów, Młodziejów, Giełczew, 

Kolonia Siedliszczki, Siedliszczki, Piaski, Kębłów, Majdan Kozic Górnych, Majdanek Kozicki, 

Kozice Górne, Majdan Kozic Dolnych, Kozice Dolne. Woda dostarczana jest z ujęć: Piaski, 

Brzeziczki, Gardzienice Drugie, Wierzchowiska Drugie, Bystrzejowice Pierwsze, Majdan Kozic 

Górnych. System kanalizacji w Gminie Piaski jest słabo rozbudowany. Mieszkańcy Gminy korzystają 

z oczyszczalni ścieków w Piaskach (liczba budynków mieszkalnych podłączonych do sieci – 3 167). 

Mieszkańcy wsi nie są podłączeni do kanalizacji. 

5. Infrastruktura społeczna 

5.1. Instytucje/obiekty oraz organizacje pozarządowe/ grupy nieformalne działające na terenie 
Gminy Piaski 

 

• Urząd Miasta Piaski 

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach 

• Komisariat Policji w Piaskach 

• Punkt Informacyjno Konsultacyjny w Piaskach 

• Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Bystrzejowicach Trzecich 

• Państwowa oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Gminie Piaski,  

• Ludowy Klub Sportowy Piaskovia 

• Klub Abstynenta w Piaskach 

• Nieodpłatna Pomoc Prawna 

• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

• Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego  

• Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Piaskach 

• Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. H. Babisz 

• Miejski Żłobek Piaskolandia w Piaskach 

• Przedszkole Małych Odkrywców w Piaskach 

• Zespół Szkół w Piaskach w ramach którego funkcjonują: technikum – technik usług 

fryzjerskich, technik samochodowy technik informatyk; branżowa szkoła zawodowa – mechanik 

pojazdów samochodowych, wielozawodowa (min. kucharz, fryzjer, sprzedawca) kierowca 

mechanik, szkoła policealna dla dorosłych: liceum ogólnokształcące, technik bezpieczeństwa 

i higieny pracy, technik ochrony fizycznej osób i mienia, kwalifikacje rolnicze, usługi fryzjerskie, 

usługi kosmetyczne elektromechanik, mechanik  
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pojazdów samochodowych. 

• Bank Spółdzielczy wraz z oddziałami 

• Rzymskokatolicki Kościół Parafialny 

• Sala Królestwa Świadków Jehowy 

• Urząd Pocztowy 

• Koła Gospodyń Wiejskich 

• Apteki i punkty apteczne 

• Miejska Biblioteka oraz ich oddziały 

• Miejskie Centrum Kultury w Piaskach 

• Świetlice Wiejskie z dostępem do Internetu 

• Piekarnie 

• Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa w Piaskach 

• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 

• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  

• Zakład Usług Komunalnych  

• Oczyszczalnia Ścieków 

• Biogazownia w Siedliszczkach 

• Sklepy Lewiatan, Żabka, Stokrotka, Biedronka sklep OSM 

• Zakłady usługowe 

• Regionalne Stowarzyszenie Przyjaciół Piask Lubelskich 

• Stowarzyszenie Kreatywne Piaski 

• Stowarzyszenie Vena Żródło 

• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi 

• Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kozicach Dolnych 

• Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy „Pod Złotym Liściem” 

• Ośrodek Rehabilitacyjno Opiekuńczy VETERIS 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MONAR Ośrodek  Rehabilitacyjno-   

Readaptacyjny w Majdanie Kozic Donych 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NORMED w Piaskach s.c. 

• Centrum Medyczne AGA-MED W Piaskach 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Bystrzejowice Trzecie 

5.2. Instytucje współpracujące i wspierające spoza Gminy Piaski 
 

• Sąd Rejonowy w Lublinie Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku 

• Zespół Kuratorów 
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• CARITAS Lublin 

• Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie 

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku 

• PCPR w Świdniku 

• Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Świdniku 

 

Jedną z instytucji realizujących politykę społeczną i oferujących pomoc oraz wsparcie  

w Gminie Piaski jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach, ul. Lubelska 80. 

6.  Ogólna charakterystyka Ośrodka  
 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach jest jednostką organizacyjną gminy Piaski, powołany 

Uchwałą Rady IX/41/90. Terenem działania jest obszar Gminy Piaski, zakresem swojej działalności 

obejmuje 40 sołectw. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach oferuje pomoc dla mieszkańców Gminy Piaski, 

znajdujących się nie tylko w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej ale także społecznej i rodzinnej.  

 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych 

proporcjonalnie do liczby mieszkańców w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, 

nie mniej jednak niż trzech pracowników. Ośrodek tworzą dwa działy, którymi kieruje kierownik.  

 W dziale pomocy społecznej jest 6 pracowników socjalnych oraz asystent rodziny, dział 

administracyjno-ekonomiczny i realizacji świadczeń stanowi: księgowa, oraz 4 pracowników 

zajmujących się sprawozdawczością, świadczeniami wychowawczymi, funduszem alimentacyjnym, 

świadczeniami rodzinnymi, stypendiami, dodatkami mieszkaniowymi oraz kartą dużej rodziny. 

6.1.  Pomoc społeczna 
 

  Pomoc społeczna adresowana jest do obywateli polskich i cudzoziemców posiadających 

prawo stałego pobytu lub status uchodźcy, zamieszkujących i przebywających na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej. Realizuje zadania własne gminy i zlecone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

  Cel pomocy społecznej  stanowi zaspokajanie  niezbędnych  potrzeb życiowych osób  

i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Prawo 

do świadczeń z pomocy społecznej uwarunkowane jest wykazaniem się własną aktywnością   

w zakresie zaspokajania swych potrzeb życiowych. Jednocześnie pomoc społeczna nie może stanowić 

stałego źródła utrzymania dla osób, które mają wszelkie warunki ku temu, aby podjąć pracę.  

  Działania jakie są podejmowane przez pomoc społeczną powinny w miarę możliwości 

doprowadzić do życiowego uaktywnienia się osoby korzystającej ze świadczeń, a także jej integracji 

ze środowiskiem społecznym. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do 
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okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy zaś potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy 

powinny być uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy 

społecznej. 

  U osób, które mają problemy z odnalezieniem się w nowej rzeczywistości może dojść do 

ciągłego obniżania się zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów i uzależnienia się od 

sformalizowanych procedur i instytucji państwowych czy samorządowych. Niepokojące jest także 

trwałe uzależnienie się od pomocy społecznej i niechęć do podejmowania osobistej odpowiedzialności 

za swój los i własnej rodziny. W przypadku ww. uzależnienia może dochodzić do wykorzystania 

pomocy społecznej i instytucji gminnych, jako naturalnego i należnego źródła utrzymania. 

  Zatem jednym z głównych celów prowadzonej polityki społecznej powinno być wyrobienie 

umiejętności społecznych dzięki którym osoby będą w stanie samodzielnie rozwiązywać pojawiające 

się przed nimi problemy i zagrożenia a instytucje państwowe czy samorządowe spełnią jedynie rolę 

pomocniczą. Pomoc społeczna powinna polegać w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu 

przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury 

socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, 

realizacji zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych, a w szczególności: realizowanie 

Gminnych Programów Pomocy, kierowanie i umieszczanie osób starszych, chorych i samotnych  

w Domach Pomocy Społecznej, zapewnienie opieki osobom starszym, samotnym i chorym oraz 

dzieciom wymagającym specjalistycznej opieki, aktywizacja zawodowa bezrobotnych klientów, 

organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo - 

wychowawczych, praca z osobami psychicznie chorymi i uzależnionymi, pomoc osobom samotnym  

i rodzinom w uzyskaniu miejsc w schroniskach dla bezdomnych, organizowanie i udział w akcjach 

charytatywnych, imprezach okolicznościowych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej  

w ramach zidentyfikowanych potrzeb, 

6.2. Zadania w pomocy społecznej oraz prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 
  

  Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań gminy z zakresu pomocy społecznej należą  

w szczególności: 

zadania własne: 
• przyznawanie świadczeń: zasiłków okresowych, zasiłków celowych, zasiłków specjalnych 

celowych, 

• dożywianie dzieci, 

• udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym, 

• praca socjalna, 

• organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, 

• prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia 
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dziennego lub mieszkaniach chronionych, 

• tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, 

• kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w tym domu, 

• współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz 

informacji o  wolnych  miejscach  pracy,  upowszechnienia  informacji o szkoleniach, 

• podejmowanie  innych  zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych 

potrzeb, przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 

• opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

• organizowanie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

Zadania zlecone: 

• organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

• organizowanie i wypłata zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych  

z klęską żywiołową lub ekologiczną, 

• prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

• realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu 

ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego 

wsparcia, 

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz 

niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art.5a, 

• wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.   

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje: 

• osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł miesięcznie 

• osobie w rodzinie ,w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 złotych 

miesięcznie 

• rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę   

w rodzinie, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych  

w art. 7 pkt. 2-15 ustawy o pomocy społecznej lub innych okoliczności uzasadniających 

udzielenie pomocy społecznej 
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Z pomocy społecznej w 2018, 2019 oraz 2020 roku łącznie skorzystało 240 osób z 470 rodzin  

Ww. zostały przyznane następujące formy pomocy 

Tabela 5: Ilość osób korzystających z pomocy społecznej oraz jej formy w 2018, 2019 oraz 2020 
roku  

 

Źródło: Dane ze sprawozdań OPS Piaski 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania własne  
w 2018 r. 

Zadania własne  
     w 2019 r. 

Zadania własne  
w 2020 r. 

Rodzaj świadczenia Łączna 
kwota 

Ilość  
osób 

Łączna  
kwota 

Ilość  
osób 

Łączna 
 kwota 

Ilość  
osób 

Zasiłek stały 223 234 zł 39 274 504 zł 49 243 300 zł 46 

Zasiłek celowy 170 251 zł 153 164 308 zł 123 126 497 zł 111 

Zasiłek okresowy 118 893 zł 54 83 176 zł 35 64 873 zł 36 

Zasiłek celowy - 
„Pomoc 
państwa w 
zakresie 
dożywiania” 

156 800 zł 128 111 600 zł 101 107 268 zł 182  

Świadczenia 
niepieniężne – 
posiłek; w tym dla 
dzieci: 

4 156 zł 
 
 
2 862 zł 

 10 
 
 
9 

 6 386 zł 
                
 
828 zł 

10 
 
 
8 

5 218 zł 
 
 
3 462 zł 

22 
 
 
18 

Odpłatność za 
pobyt w Domu 
Pomocy 
Społecznej 

235 156 zł 9 262 846 zł 9 281 433 zł 11 

Usługi opiekuńcze 137 250 zł 14  143 452 zł 15 122 510 zł 12 

Wspieranie rodziny 
i piecza zastępcza, 
w tym rodziny 
objęte pracą 
asystenta rodziny 

18 302 zł – 
odpłatność 
za pobyt 
dziecka  
w pieczy 
zastępczej 

18 17 348 zł 
– 
odpłatność 
za pobyt 
dziecka w 
pieczy 
zastępczej 

15 23 618 zł 12 

Składki zdrowotne 18 536 zł 32 22 252 zł 41 19 841 zł 37 

Trudności 
w przystosowaniu 
do życia po 
zwolnieniu z 
zakładu karnego 

 2 334 zł   2  1471 zł   2 2551zł   4 
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Tabela 6: Powody udzielenia powyższej pomocy 

 

Powody przyznania pomocy 
 

   2018    2019 2020 

liczba rodzin liczba rodzin        liczba rodzin 

Ubóstwo 108 97 93 

Sieroctwo 5 2 1 

Bezdomność 1 1 1 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 9 6 7 

W tym: 
wielodzietność 

 
0 

 
0 

 
2 

Bezrobocie 85 68 66 

Niepełnosprawność 75 72 63 

Długotrwała lub ciężka choroba 42 39 37 

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa 
domowego - ogółem 

 
 
25 

 
 
21 

 
 
19 

W tym: 
rodziny niepełne 

 
19 

 
14 

 
14 

Rodziny wielodzietne 2 2 4 

Przemoc w rodzinie 1 1 0 

Potrzeba ochrony ofiar handlu 
ludźmi 

0 0 0 

Alkoholizm 22 16 16 

Narkomania 0 1 1 

Trudności w przystosowaniu do 
życia po zwolnieniu  
z zakładu karnego 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
4 

Trudności w integracji osób, 
które otrzymały status 
uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

Zdarzenia losowe 4 4 3 

Sytuacja kryzysowa 0 0 1 

Klęska żywiołowa lub 
ekologiczna 

 
0 

 
0 

 
0 

Źródło: Dane ze sprawozdań OPS Piaski 

6.3. Ośrodek realizuje ww. zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ponadto 

podejmuje działania w oparciu o wiele innych ustaw. Do innych zadań realizowanych przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Piaskach należy: 

• Realizacja Karty Dużej Rodziny: 2018 r. - 193,16 zł, 2019 r. - 730,30 zł, 2020 r. - 240,87 zł 

• Koordynacja rozwiązania problemów społecznych poprzez działania Gminnego Programu 
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Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii: 2018 r. - 109.397,44 zł, 2019 r. - 

153.020,59 zł, 2020 r. - 99.682,49 zł 

• Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie: obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego: 2018 r. - 

1.039,00 zł, 2019 r. - 1200,00 zł, 2020 r. - 1.400,00 zł 

• Pomoc osobom uprawnionym do alimentów: 2018 r. - 77 osób, liczba świadczeń 1.092  

w kwocie 495.117,19 zł, 2019 r. - 63 osób, liczba świadczeń 854 w kwocie 394.079,96 zł, 

2020 r. - 49 osób, liczba świadczeń 720 w wysokości 335.780,00 zł oraz prowadzenie 

postępowania w 2018 r. wobec 88 dłużników alimentacyjnych, 2019 r. wobec 84, a w 2020 

r. wobec 82   

• Realizacja świadczeń rodzinnych tj. świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, specjalny 

zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne), zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku 

rodzinnego: dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu podjęcia 

przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, dodatek z tytułu wychowywania 

dziecka w rodzinie wielodzietnej. Z ww. świadczeń skorzystało w: 2018 r. - liczba rodzin 

449, liczba świadczeń 9.240 w wysokości 1 019.048,29 zł, 2019 r. - liczba rodzin 393, 

liczba świadczeń 7.178 w wysokości 830.464,95 zł, 2020 r. - liczba rodzin 436, liczba 

świadczeń 6.376 w wysokości 742.170,63 zł. Przy świadczeniach zostały wypłacone dodatki 

w łącznej wysokości w 2018 r. - 1 360.328,54 zł, 2019 r. - 1 182.015,79 zł, 2020 r. - 

1 069.863,87 zł  

• Świadczenie rodzicielskie: w 2018 r. dla 34 rodzin wypłacono 439 świadczeń w wysokości 

409.494,00 zł, 2019 r. - dla 54 rodzin wypłacono 356 świadczeń w wysokości 325.063,40 

zł, 2020 r. - dla 51 rodzin wypłacono 325 świadczeń w wysokości 295.145,80 zł 

• Realizacja zasiłku dla opiekunów w 2018 r. skorzystało 24 osoby, wypłacono 207 

świadczeń w wysokości 109.169,00 zł, w 2019 r. 24 osoby, wypłacono 128 świadczeń  

w wysokości 78.607,40 zł, 2020 r. - skorzystało 9 osób, wypłacono 108 świadczeń  

w wysokości 61.834,70 zł 

• Realizacja świadczenia wychowawczego (Program 500+) w 2018 r. skorzystało 793 rodziny, 

wypłacono 12.521 świadczeń w wysokości 6 239.983,46 zł, w 2019 r. - 1166 rodzinom 

wypłacono 16.328 świadczeń w wysokości 8 154.296,98 zł, 2020 r. skorzystało 1.154 

rodziny, wypłacono 20.934 świadczenia w wysokości 10 392.597,99 zł 

• Becik Gminny 2018 r. - przyznano 96 osobom, wypłacono świadczenia w wysokości 

44.600,00 zł, 2019 r. - 91 osobom, wypłacono świadczenia w wysokości 46.500,00 zł, 2020 

r. 87 osobom, wypłacono świadczenia w wysokości 43.500,00 zł 
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• Stypendia: od IV 2020 r. skorzystało 45 uczniów, liczba świadczeń wynosiła 170 na kwotę 

17.905,60 zł 

• Dodatki mieszkaniowe 2018 r. wypłacono 7 osobom 72 świadczenia w wysokości 13.721,83 

zł, 2019 r. - wypłacono 7 osobom 80 świadczeń w wysokości 13.373,23 zł, w 2020 r. -  

8 osobom wypłacono 96 świadczeń w wysokości 13.353,06 zł. Przy dodatkach 

mieszkaniowych zostały przyznane dodatki energetyczne w 2018 r. 3 osobom wypłacono 34 

świadczenia w wysokości 376,96 zł, 2019 r. - 2 osobom wypłacono 24 świadczenia  

w wysokości 378,96 zł oraz 2020 r. 2 osobom wypłacono 24 świadczenia w wysokości 

406,40 zł 

• od listopada 2020 r. wydano 6 zaświadczeń niezbędnych do realizacji programu Czyste 

powietrze 

• Realizacja programu DOBRY START: w 2018 r. wypłacono świadczenia 813 rodzinom  

w liczbie świadczeń 1164 w kwocie 349 200,00 zł, w 2019 r. skorzystało 824 rodzin, 

wypłacono 1.158 świadczeń w wysokości 347.400,00 zł, w 2020 r. 799 rodzinom 

wypłacono 1.110 świadczeń w wysokości 333.000,00 zł 

• Opłacana była również składka na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenie 

pielęgnacyjne – 2018 r. składki opłacono 40 osobom, 302  składki w łącznej wysokości 

122.071,65 zł, w 2019 r. 47 osobom - 442 składki w wysokości 193.762,10 zł, 2020 r. 47 

osobom - 493 składki w wysokości 243.206,85 zł 

Ponadto w Gminie Piaski realizowane są: 

• Program Wsparcia Osób starszych i Niepełnosprawnych, 

• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piaski, 

• Program Wspierania Rodziny dla Gminy Piaski, 

• Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

dla Gminy Piaski. 
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IV. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

1. Analiza problemów społecznych 
 

 Pogłębiające  się  na  terenie  gminy  bezrobocie,  brak  umiejętności  radzenia  sobie   

z pojawiającymi się problemami oraz ubożenie społeczeństwa, powodują nasilanie się zjawisk 

patologicznych i problemów społecznych, które swoim zasięgiem obejmują coraz większą grupę ludzi 

i coraz młodsze pokolenia. 

 W związku z koniecznością realizacji zadań postawionych przed pomocą społeczną (zarówno 

na poziomie lokalnym jak i na poziomie rodziny i jednostki), a także koniecznością wypracowania 

niekonwencjonalnych form pomocy, niezbędne jest profesjonalne i systemowe diagnozowanie 

problemów w skali gminy, opracowanie założeń jej polityki społecznej oraz przystosowanie istniejącej 

infrastruktury pomocowej do minimalizowania negatywnych skutków przemian społeczno - 

gospodarczych oraz wspomagania mechanizmów przystosowania społecznego. 

 Diagnoza problemów społecznych występujących na terenie Gminy Piaski została dokonana 

w oparciu o rozeznanie środowiskowe pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka, danych 

uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku, Urzędu Statystycznego w Lublinie, Sądu 

Rejonowego w Świdniku, Przedszkola w Piaskach, Powiatowego  Zespół do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności w Świdniku oraz ankiet, które trafiły do mieszkańców Gminy Piaski. 

 Najczęstszymi przyczynami kwalifikującymi do pomocy społecznej są: ubóstwo, bezrobocie, 

niepełnosprawność i długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych  

i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz alkoholizm. Z pomocy korzystają również osoby  

z trudnościami po opuszczeniu zakładu karnego. 

Tabela 7:  Dane o liczbie mieszkańców w latach 2018 – 2020 

Wyszczególnienie: 2018 2019 2020 

Liczba mieszkańców gminy 10551 10530 10308 

Liczba osób objętych pomocą społeczną 430 409 382 

Liczba osób objętych pomocą w % 4,08 % 3,88 % 3,71 % 

Źródło: na podstawie Oceny zasobów pomocy społecznej 
 
 W przeprowadzonym badaniu ankietowym, dotyczącym strategii rozwiązywania problemów 

społecznych Gminy Piaski wśród nich 79% stanowiły kobiety i 21% mężczyźni. 

Z przeprowadzonych ankiet wynika, że: większość badanych 63% to rodzimi mieszkańcy gminy, 

którzy zamieszkują tu stale od urodzenia, pozostałe 32% stanowią mieszkańcy zamieszkujący na 

terenie gminy średnio 36 lat. Średni przedział wiekowy respondentów wynosi 36-45 lat i są to głównie 

osoby posiadające wykształcenie średnie (42%) oraz wyższe (37%). 

Ankieta składała się z 22 pytań, w tym 16 pytań zamkniętych, gdzie ankietowani musieli wybrać jedną 
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z podanych odpowiedzi oraz 6 pytań otwartych na które trzeba było odpowiedzieć samodzielnie. 

W pytaniu pierwszym dotyczącym atutów gminy Piaski, respondenci mieli sami wskazać, co ich 

zdaniem jest najistotniejsze (można było wymienić maksymalnie 2 atuty). Na to pytanie zostały 

udzielone następujące odpowiedz: 

1. krajobraz (16%); 

2. położenie geograficzne terenu/lokalizacja (21%); 

3. dobre funkcjonowanie Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach (16%); 

4. pozyskiwanie i wykorzystanie środków UE (26%); 

5. dobra trasa/szybki dojazd do miasta Lublin (16%); 

6. turystyka (11%); 

7. inwestycje (16%); 

8. możliwość integracji społecznej (5%); 

9. organizacja życia społeczno-gospodarczego (5%); 

10. dobrze funkcjonujący Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach (5%); 

11. powstanie żłobka i przedszkola (5%); 

12. spokojna okolica (5%). 

Pytanie drugie dotyczyło ograniczeń rozwojowych gminy i negatywnego ich wpływu na życie 

mieszkańców. W tym przypadku ankietowani również musieli udzielić samodzielnych odpowiedzi 

(można było podać maksymalnie 2). Wymieniono następujące: 

1. budżet gminy (niski poziom środków własnych) (11%); 

2. mentalność społeczna (5%); 

3. brak lekarzy specjalistów(16%); 

4. źle funkcjonujący Ośrodek Zdrowia (16%) 

5. słaba komunikacja publiczna (11%) 

6. brak bezpiecznego dojścia/ścieżki do zabytkowego Kościelca (5%); 

7. zbyt niskie nadkłady na inwestycje (5%); 

8. brak bazy noclegowej (hotelowej/agroturystycznej) (5%); 

9. ubóstwo (5%); 

10. uzależnienia (5%); 

11. brak dróg asfaltowych na niektórych ulicach miasta Piaski (5%); 

12. mało miejsc pracy (16%); 

13. emigracja (11%); 

14. mało miejsc służących integracji społecznej (5%); 

15. brak mieszkań spółdzielczych (11%); 

16. brak instytucji wspierających osoby starsze (5%); 

17. długi czas oczekiwania na przekształcenie gruntów (5%); 

18. podziały polityczne (5%). 
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Kolejne pytanie dotyczyło inwestycji jakie należałoby podjąć w gminie, aby była bardziej atrakcyjna  

i przyjazna dla mieszkańców, ankietowani musieli wymienić po 2 istotne ich zdaniem inwestycję. 

Wskazali następująco: 

1. polepszenie opieki zdrowotnej (11%); 

2. budowa zalewu (11%); 

3. budowa nowych mieszkań/osiedli (16%); 

4. zagospodarowanie terenów zielonych (5%); 

5. budowa siłowni (5%); 

6. ścieżki rowerowe (11%); 

7. inicjatywy proekologiczne (5%); 

8. zwiększenie bazy inwestycyjnej dla powstawania nowych zakładów pracy (16%); 

9. rozbudowa dróg asfaltowych w mieście Piaski (5%); 

10. budowa chodnika/ścieżki do zabytkowego Kościelca (16%); 

11. remont i budowa dróg (11%); 

12. agroturystyka (5%); 

13. oczyszczalnia ścieków dla OSM Piaski (5%); 

14. utworzenie Żłobka w miejscowości Bystrzejowice (5%). 

W ankiecie pytania od 4 do 16 oraz 19,20 i 22 są pytaniami zamkniętymi. W pytaniu 4 należało 

wskazać (3 z 13 podanych) najbardziej uwidaczniających się problemów, oraz niekorzystnych zjawisk  

w gminie. Najwięcej osób wybrało: 

- alkoholizm (47%) 

- dewastacje środowiska naturalnego (42%) 

- bezradność opiekuńczo wychowawczą (37%) 

- zanik więzi społecznych (37%). 

Oferta opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie (pytanie 5) zaspokaja potrzeby mieszkańców, największa 

liczba ankietowanych (47%) odpowiedziała na tak.  

Również oferta opieki przedszkolnej (pytanie 6) jest dobrze oceniania i uzyskała znaczną liczbę 

pozytywnych odpowiedzi (63%).  

Oferta edukacyjna szkół w gminnie (pytanie 7) najliczniej została oceniona jako dobra (47%), 

natomiast atrakcyjność oferty kulturalnej (pytanie 8) jako dostateczna (47%). 

 Bardzo słabym wynikiem, co stanowi poważny problem społeczny - okazała się oferta w zakresie 

ochrony zdrowia (pytanie 9), większość respondentów (74%) oceniła ją jako niedostateczną.  

Oferta sportu i rekreacji (pytanie 10) dla większości ankietowanych jest dostateczna (42%), bądź 

dobra (37%).  

Na pytanie 11 odnośnie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania zdecydowana większość 

odpowiedziała pozytywnie 47% odpowiedzi na „tak” oraz 47% na „raczej tak”.  
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Ocena działań w zakresie bezrobocia (pytanie 12) według badanych jest w 26% dostateczna, lecz 

stanowi to niewielką różnicę, ponieważ 21% ocenia ją jako niedostateczną, natomiast 37% nie było  

w stanie udzielić odpowiedzi w tym zakresie.  

Działania realizowane w zakresie przeciwdziałania ubóstwu (pytanie 13) w większości (37%) 

oceniane są jako dobre, bądź dostateczne (32%).  

Na pytanie 14 dotyczące działań gminy przeciwdziałaniu uzależnieniom, większość ankietowanych 

(42%) zaznaczyła odpowiedź „nie wiem”, co oznacza że nie mają wiedzy na ten temat, pozostałe 

osoby oceniały je jako dobre (26%), bądź dostateczne (26%). 

Pytanie 15 dotyczyło przypadków przemocy w rodzinie na terenie gminy, zdecydowana większość 

47% słyszała o takich przypadkach, 16% ankietowanych zna takie przypadki, a zaledwie 32% nie zna 

takich przypadków. 

W pytaniu 16 respondenci zostali zapytani, czy ich zdaniem istnieje ryzyko nasilenia się zjawiska 

przemocy w rodzinie na terenie gminy, w większości 79%, padła odpowiedź ,,nie wiem”, co znaczy że 

nie posiadają wiedzy na ten temat, zaledwie 21% odpowiedziało, że ich zdaniem istnieje takie ryzyko. 

Pytanie 17 miało charakter otwarty w którym ankietowani mogli sami wskazać odpowiedź na pytanie 

problemów jakie dotykają osoby starsze w gminie. Na to pytanie zostały udzielone następujące 

odpowiedzi: 

1. brak lekarzy specjalistów (47%); 

2. brak specjalistycznego sprzętu, co powoduje bariery w przemieszczaniu się (5%); 

3. nieczynna winda w Ośrodku Zdrowia (5%); 

4. słabo rozwinięta komunikacja publiczna (5%); 

5. ubóstwo (5%); 

6. samotność (16%). 

W pytaniu 18 badani respondenci, również musieli sami udzielić odpowiedzi odnośnie problemów 

jakie ich zdaniem najczęściej dotykają osoby niepełnosprawne w gminie (można było podać 1).  

Wymieniono następujące: 

1. bariery architektoniczne/infrastrukturalne (brak wind, podjazdów dla wózków, szerokich 

przejść - szczególnie w budynkach instytucji Gminy, OPS, Poczta)  (37%); 

2. brak lekarzy specjalistów (5%); 

3. słabo rozwinięta komunikacja publiczna (5%); 

4.  dyskryminacja (11%); 

5. poczucie nieprzydatności/wykluczenia społecznego (5%). 

Pytanie 20 dotyczyło oceny komunikacji między władzami samorządowymi, a mieszkańcami. 

Zdecydowana większość 53% ocenia ją jako dobrą, a 37 % na dostateczną. 

W pytaniu 21 ankietowany miał zaproponować dwie inicjatywy/działania, które jego zdaniem 

mogłyby integrować/aktywizować lokalną społeczność czy przyczyniać się do łagodzenia, bądź 
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rozwiązywania lokalnych problemów społecznych oraz pełniejszego zaspokajania potrzeb 

mieszkańców w gminie. Zostały wymienione następujące: 

1. poprawa jakości służby zdrowia/więcej lekarzy specjalistów (26%); 

2. organizacja imprez/wydarzeń integracyjnych (11%); 

3.  stworzenie miejsc do wypoczynku rodzinnego (5%); 

4. powstawanie stowarzyszeń/organizacji prospołecznych pełniących wolontariat dla dobra 

społecznego (5%); 

5. poprawa komunikacji publicznej (5%); 

6. więcej działań MCK (5%); 

7. powstanie instytucji integrujących osoby niepełnosprawne (5%); 

8. budowa nowych mieszkań i osiedli (5%). 

Ostatnim już pytaniem było pytanie 22, gdzie ankietowany miał wskazać poziom swojego 

zadowolenia z faktu bycia mieszkańcem gminy. Większość 53% ocenia go dobrze, 26% dostatecznie, 

a 16% ocenia ten poziom jako niedostateczny.  

Problemy społeczne dominujące w gminie: 
 
Tabela 8: Dane o korzystających z pomocy i wsparcia OPS w Piaskach w latach 2018 - 2020 

Osoby i rodziny, którym przyznano świadczenie pieniężne 

 2018 2019 2020 

Liczba osób ogółem 178 143 162 

Liczba rodzin 157 134 135 

Liczba osób w rodzinach 284 259 252 

Osoby i rodziny, którym przyznano świadczenie niepieniężne 

Liczba osób ogółem 24 25 36 

Liczba rodzin 22 23 24 

Liczba osób w rodzinie 38 41 58 

Źródło: wg danych ze sprawozdań OPS Piaski 

Tabela 9: Powody przyznania pomocy w latach 2018 - 2020 

UBÓSTWO 
 2018 2019 2020 

Liczba rodzin 108 97 93 

Liczba osób w rodzinach 196 168 166 

BEZROBOCIE 

Liczba rodzin 85 68 66 

Liczba osób w rodzinach 180 156 135 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Liczba rodzin 75 72 63 

Liczba osób w rodzinach 119 120 112 
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            DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 

Liczba rodzin 42 39 37 

Liczba osób w rodzinach 70 62 58 

        BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH 
OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH 

Liczba rodzin 28 21 19 

Liczba osób w rodzinach 81 75 64 

ALKOHOLIZM 

Liczba rodzin 22 16 16 

Liczba osób w rodzinach 30 30 29 

NARKOMANIA 

Liczba rodzin 0 1 1 

Liczba osób w rodzinach 0 1 1 

              POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 

Liczba rodzin 9 6 7 

Liczba osób w rodzinach 28 18 24 

  W TYM: WIELODZIETNOŚĆ 

Liczba rodzin 0 0 2 

Liczba osób w rodzinach 0 0 10 

BEZDOMNOŚĆ 

Liczba rodzin 1 1 1 

Liczba osób w rodzinach 1 1 1 

   TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU 
Z ZAKŁADU    KARNEGO 

Liczba rodzin 2 2 4 

Liczba osób w rodzinach 2 3 7 

ZDARZENIA LOSOWE 

Liczba rodzin 4 4 3 

Liczba osób w rodzinach 6 14 3 

         KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I EKOLOGICZNE 

Liczba rodzin 0 0 0 

Liczba osób w rodzinach 0 0 0 

SIEROCTWO 

Liczba rodzin 5 2 1 

Liczba osób w rodzinach 17 9 3 

PRZEMOC W RODZINIE 

Liczba rodzin 1 1 0 

Liczba osób w rodzinach 2 2 0 
Źródło: wg danych ze sprawozdań OPS Piaski 
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Jak wynika z przeprowadzonych ankiet oraz na podstawie danych ze sprawozdań Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Piaskach, rozpoznania w środowisku przez pracowników socjalnych oraz opinii 

społeczności lokalnej, najbardziej dominującym problemem na terenie naszej gminy jest: 

- przeciwdziałanie uzależnieniom, 

- bezrobocie, 

- opieka nad osobami niepełnosprawnymi. 
 

1.1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i opieka nad dziećmi z rodzin alkoholowych 
 

Uzależnienie od alkoholu, czyli alkoholizm, jest chorobą, która zaczyna się i rozwija 

podstępnie, bez świadomości zainteresowanej osoby. Polega na niekontrolowanym piciu napojów 

alkoholowych i może doprowadzić do przedwczesnej śmierci. W celu przeciwdziałania zjawisku 

alkoholizmu na terenie gminy podejmowane są działania profilaktyczne. Zgodnie z art. 41 ustawy  

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2277 oraz z 2020 r. poz. 1492) prowadzenie działań związanych z profilaktyką  

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od 

alkoholu należy do zadań własnych gmin, które obejmują w szczególności: 

1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  

od alkoholu, 

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej  

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności  

dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań 

na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych, 

5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 

społecznej. 

Realizacja wyżej wymienionych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez 

radę gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Realizacja zadań ww. programu 

finansowana jest ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów 



 

alkoholowych. 

Na terenie gminy Piaski działa Gminna Komisja Rozwią

w Piaskach która prowadzi działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów przede 

wszystkim alkoholowych. Podstawowym celem działań GKRPA jest zapobieganie powstawaniu 

nowych problemów alkoholowych, zmniejszeniu rozmiarów tych, które akt

zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. Działania te są 

prowadzone poprzez: 

�   rozmowy interwencyjno 

� opiniowanie decyzji o cofaniu zezwoleń w prz

alkoholu nieletnim i nietrzeźwym lub zakłócenia porządku publicznego w miejscu 

sprzedaży alkoholu czy najbliższej okolicy,

� prowadzeniu kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania 

napojów alkoholowyc

� kierowaniu na badania w przedmiocie

� przygotowywaniu i składaniu wniosków do Rejonowego Sądu Rodzinnego o poddanie się 

leczeniu 

Wykres 1: Liczba wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zobowiązania do leczenia 
odwykowego w latach 2018 – 2020

Źródło: Opracowanie własne na postawie zgromadzonych danych

W 2020 r. w porównaniu z latami poprzednimi odnotowano spadek liczby wniosków z prośbą 

o wszczęcie postępowania w sprawie zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu 

do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2018 r. do GKRPA wpłynęło 18 

wniosków, 9 wniosków od członków rodzin, 7 złożonych zostało przez pracowników socjalnych, 

1 uzupełniony przez funkcjonariusza Komisariatu Policji w Piaskach oraz 1 przez kuratora z S
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Na terenie gminy Piaski działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoho

w Piaskach która prowadzi działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów przede 

wszystkim alkoholowych. Podstawowym celem działań GKRPA jest zapobieganie powstawaniu 

nowych problemów alkoholowych, zmniejszeniu rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz 

zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. Działania te są 

rozmowy interwencyjno – motywujące, w związku z nadużywaniem alkoholu,

opiniowanie decyzji o cofaniu zezwoleń w przypadku naruszania zakazu

alkoholu nieletnim i nietrzeźwym lub zakłócenia porządku publicznego w miejscu 

sprzedaży alkoholu czy najbliższej okolicy, 

prowadzeniu kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania 

alkoholowych, 

kierowaniu na badania w przedmiocie uzależnienia, 

przygotowywaniu i składaniu wniosków do Rejonowego Sądu Rodzinnego o poddanie się 
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ualnie występują oraz 

zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. Działania te są 

alkoholu, 

ypadku naruszania zakazu sprzedaży 

alkoholu nieletnim i nietrzeźwym lub zakłócenia porządku publicznego w miejscu 

prowadzeniu kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania 

przygotowywaniu i składaniu wniosków do Rejonowego Sądu Rodzinnego o poddanie się 

Liczba wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zobowiązania do leczenia 

 

W 2020 r. w porównaniu z latami poprzednimi odnotowano spadek liczby wniosków z prośbą 

o wszczęcie postępowania w sprawie zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu  

ji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2018 r. do GKRPA wpłynęło 18 

wniosków, 9 wniosków od członków rodzin, 7 złożonych zostało przez pracowników socjalnych,  

1 uzupełniony przez funkcjonariusza Komisariatu Policji w Piaskach oraz 1 przez kuratora z Sądu 

kurator

pracownicy socjalni

policja

rodzina
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Rejonowego w Świdniku. W 2019 r. do GKRPA w Piaskach wpłynęło 19 wniosków, 1 od kuratora 

zawodowego Sądu Rejonowego w Świdniku, 5 od pracowników socjalnych OPS w Piaskach,  

3 z Komisariatu Policji w Piaskach oraz 10 od członków rodzin osób nadużywających alkoholu.  

W 2020 r. do GKRPA w Piaskach wpłynęło 10 wniosków, 1 od kuratora Sądowego,  

3 od pracowników socjalnych OPS w Piaskach, 1 od funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Piaskach 

oraz 5 od członków rodzin osób nadużywających alkoholu. 

Tabela 10: Liczba działań podjętych przez GKRPA w Piaskach w latach 2018 – 2020 

Rok 

Liczba rozmów 
motywacyjnych  

z osobami 
nadużywającymi 

alkoholu 

Liczba 
przesłuchanych 

świadków 
/wnioskodawców 

Liczba opłaconych 
opinii  

Liczba spraw 
skierowanych  

do sądu 

2018 6 10 7 7 

2019 21 9 13 13 

2020 26 3 12 12 

Źródło: Opracowanie własne na postawie zgromadzonych danych 

 

Zespół do spraw motywowania do podjęcia leczenia odwykowego w 2020 r.  przeprowadził 

26 rozmów motywacyjnych z osobami w związku z nadużywaniem alkoholu. Wszystkie osoby,  

z którymi przeprowadzono rozmowy motywacyjne, zostały skierowane do Punktu Informacyjno - 

Konsultacyjnego mieszczącego się przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Piaskach. W 2020 r. opłacono 

12 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, do Sądu skierowano 12 spraw. Osoby dotknięte 

przemocą oraz sprawcy tej przemocy zostali poinformowani, gdzie mogą zgłosić się w związku  

z zaistniałym problemem. 

Istotną rolę w lokalnym systemie pomocy pełni Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, którego 

celem jest: zwiększenie wiedzy i umiejętności mieszkańców gminy Piaski w obszarze rozwiązywania 

problemów związanych z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych i innych środków 

odurzających oraz z przemocą w rodzinie, zwiększenie dostępu do informacji w zakresie działalności 

profilaktycznej i edukacyjnej z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,  

a także innych uzależnień, zmniejszenie poziomu bezradności osób uzależnionych od alkoholu  

i innych środków odurzających oraz osób współuzależnionych, będących mieszkańcami gminy Piaski, 

rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji  

o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, inicjowanie interwencji w przypadku 

diagnozy przemocy domowej, gromadzenie i rozpowszechnianie aktualnych informacji na temat 

dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które 

powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny, motywowanie zarówno osób uzależnionych,  
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jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie 

do leczenia specjalistycznego oraz do skorzystania z pomocy grup samopomocowych, motywowanie 

osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia, 

udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym. Punkt Informacyjno - 

Konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną szczególnie do osób: będących w kryzysie, 

uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających a także członków ich rodzin, 

doświadczających przemocy, stosujących przemoc. 

W Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Piaskach zatrudnionych jest trzech 

psychologów posiadających wiedzę z zakresu problematyki: uzależnień, przemocy, kryzysów 

rodzinnych itp. 

Wykres 2: Liczba osób przyjętych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Piaskach  
w latach 2018-2020. 
 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na postawie zgromadzonych danych 

 
 Psycholodzy pracujący w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym w Piskach w 2018 r. 

przyjęli 169 osób, w 2019 r. zgłosiło się 219 osób, natomiast w 2020 r. 138 osób. Z uwagi na 

pandemię koronawirusa w większości przypadków były to rozmowy telefoniczne. Osoby te korzystały 

z pomocy psychologów kilkakrotnie w ciągu roku. 

Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Piaski. W szkołach 

podstawowych na terenie Gminy Piaski na bieżąco monitorowane są potrzeby uczniów  

w zakresie zadań profilaktycznych poprzez: badania ankietowe przeprowadzane wśród uczniów, 

rodziców i nauczycieli, rozmowy indywidualne i wywiady prowadzone z uczniami, rodzicami  

i nauczycielami, bieżącą obserwację zachowań uczniów na lekcjach, podczas przerw, wycieczek oraz 

imprez szkolnych oraz systematyczną analizę problemów wychowawczych niepowodzeń szkolnych 

dokonywaną w zespołach klasowych.  

Wśród uczniów Zespołu Szkół w Piaskach corocznie przeprowadzone są badania ankietowe 

dotyczące skali i stopnia zażywania środków uzależniających, posiadanej wiedzy na temat narkotyków 

i innych używek, działaniu i skutkach ich zażywania. Z analizy badań ankietowych wynika, iż skala 

zażywania środków uzależniających w otoczeniu uczniów Zespołu Szkół w Piaskach nie jest wysoka. 
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Większość ankietowanych zna skutki zażywania narkotyków, jest również przekonana, że żyje 

w środowisku bezpiecznym. Niewie

środków uzależniających na terenie szkoły.

 Dla większości uczniów zjawisko uzależnienia od środków psychoaktywnych to duży problem 

lub trudno im to jednoznacznie określić. Młodzież jest świadoma tego, 

używki są niebezpieczne dla zdrowia, zdają sobie sprawę z tego, iż można się od nich szybko 

uzależnić. Największa część ankietowanych wiedzę na temat środków uzależniających czerpie 

z Internetu, szkoły oraz od znajomych. Mło

najczęściej wymieniana jest marihuana, alkohol i papierosy. Głównymi powodami próbowania przez 

młodzież środków uzależniających jest ciekawość, dobra zabawa, zapominanie o problemach. 

Zdecydowana większość ankietowanych określiła, 

trudny. Wychodząc naprzeciw trudnościom wychowawczym szkoła współpracuje z Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną w Świdniku tworząc punkt konsultacyjny psychologa, z którego 

korzystać mogą nauczyciele, ucz

z udziału w warsztatach psychologicznych „Cel

planowania czasu, asertywności, wyznaczania i osiągania celu, technik radzenia sobie ze stresem, 

uzależnień od internetu, gier i telefonu.

Wykres 3:  Liczba rodzin korzystających z świadczeń pomocy społecznej Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Piaskach z powodu alkoholizmu na przestrzeni lat 2018 

Źródło: Opracowanie własne na postawie zgromadzonych dany

Powyższy wykres przedstawia liczbę rodzin korzystających z pomocy społecznej 

na przestrzeni lat 2018- 2020 w których stwierdzono problem alkoholizmu. Liczba osób 

korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu na przestrzeni ww. okresu czasu 

utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2018 r. 
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Większość ankietowanych zna skutki zażywania narkotyków, jest również przekonana, że żyje 

w środowisku bezpiecznym. Niewielka część ankietowanych była namawiana do spróbowania 

środków uzależniających na terenie szkoły. 

Dla większości uczniów zjawisko uzależnienia od środków psychoaktywnych to duży problem 

lub trudno im to jednoznacznie określić. Młodzież jest świadoma tego, że narkotyki, dopalacze i inne 

używki są niebezpieczne dla zdrowia, zdają sobie sprawę z tego, iż można się od nich szybko 

uzależnić. Największa część ankietowanych wiedzę na temat środków uzależniających czerpie 

z Internetu, szkoły oraz od znajomych. Młodzież zna nazwy popularnych środków psychoaktywnych, 

najczęściej wymieniana jest marihuana, alkohol i papierosy. Głównymi powodami próbowania przez 

młodzież środków uzależniających jest ciekawość, dobra zabawa, zapominanie o problemach. 

Zdecydowana większość ankietowanych określiła, iż dostęp do narkotyków i dopalaczy w szkole

trudny. Wychodząc naprzeciw trudnościom wychowawczym szkoła współpracuje z Poradnią 

Pedagogiczną w Świdniku tworząc punkt konsultacyjny psychologa, z którego 

korzystać mogą nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. Uczniowie mieli możliwość skorzystania

z udziału w warsztatach psychologicznych „Cel- rozwój” - eksperymenty i ćwiczenia z zakresu 

planowania czasu, asertywności, wyznaczania i osiągania celu, technik radzenia sobie ze stresem, 

nień od internetu, gier i telefonu.   

Liczba rodzin korzystających z świadczeń pomocy społecznej Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Piaskach z powodu alkoholizmu na przestrzeni lat 2018 – 2020 

Opracowanie własne na postawie zgromadzonych danych 

Powyższy wykres przedstawia liczbę rodzin korzystających z pomocy społecznej 

2020 w których stwierdzono problem alkoholizmu. Liczba osób 

korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu na przestrzeni ww. okresu czasu 

a podobnym poziomie. W 2018 r. - 18 rodzin, 2019 r. - 19 oraz 2020 r.

2019 2020

Większość ankietowanych zna skutki zażywania narkotyków, jest również przekonana, że żyje  

lka część ankietowanych była namawiana do spróbowania 

Dla większości uczniów zjawisko uzależnienia od środków psychoaktywnych to duży problem 

że narkotyki, dopalacze i inne 

używki są niebezpieczne dla zdrowia, zdają sobie sprawę z tego, iż można się od nich szybko 

uzależnić. Największa część ankietowanych wiedzę na temat środków uzależniających czerpie  

środków psychoaktywnych, 

najczęściej wymieniana jest marihuana, alkohol i papierosy. Głównymi powodami próbowania przez 

młodzież środków uzależniających jest ciekawość, dobra zabawa, zapominanie o problemach. 

iż dostęp do narkotyków i dopalaczy w szkole jest 

trudny. Wychodząc naprzeciw trudnościom wychowawczym szkoła współpracuje z Poradnią 

Pedagogiczną w Świdniku tworząc punkt konsultacyjny psychologa, z którego 

niowie oraz rodzice. Uczniowie mieli możliwość skorzystania  

eksperymenty i ćwiczenia z zakresu 

planowania czasu, asertywności, wyznaczania i osiągania celu, technik radzenia sobie ze stresem, 

Liczba rodzin korzystających z świadczeń pomocy społecznej Ośrodka Pomocy 
 

 

Powyższy wykres przedstawia liczbę rodzin korzystających z pomocy społecznej  

2020 w których stwierdzono problem alkoholizmu. Liczba osób 

korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu na przestrzeni ww. okresu czasu 

19 oraz 2020 r. - 20.  

Liczba rodzin
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1.2. Bezrobocie  
 

Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu – bezrobotny to osoba 

niezatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia  

w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie, nie ucząca się  

w szkole w systemie dziennym, zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania 

powiatowym urzędzie pracy. 

Osoby długotrwale bezrobotne stopniowo tracą swoje umiejętności i nawyki zawodowe, tracą 

chęć do pracy oraz motywację do jej szukania. Bezrobocie jako kwestia społeczna dotyczy dużych 

grup społecznych, jest odbierana przez tę grupę jako nieprawidłowe, zakłóca jej prawidłowy rozwój, 

wywołuje społeczny niepokój, jest źródłem napięć społecznych. 

     Tabela 11: Struktura osób bezrobotnych 

Liczba osób zarejestrowanych w Powiecie Świdnickim i Gminie Piaski 

rok w powiecie w gminie 

2018 2414 409 

2019 2208 326 

2020 2482 393 

  Źródło: Dane statystyczne pozyskane z PUP w Świdniku 

 
Z powyższych danych wynika, iż najwięcej osób zamieszkujących teren Gminy Piaski 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku było w roku 2018. W roku 2019 liczba 

osób bezrobotnych spadła, natomiast w 2020 ponownie wzrosła. W Powiecie Świdnickim najwyższą 

liczbę osób zarejestrowanych w ewidencji PUP odnotowano w roku 2020.  

Tabela 12: Bezrobotni zarejestrowani wg czasu pozostawania bez pracy z terenu Gminy Piaski  
w odniesieniu do ogólnej liczby osób bezrobotnych w latach 2018-2020 
 

Lata 2018 2019 2020 
do 12 m-cy 47,4% 43,5% 52,9% 
do 24 m-cy 18,1% 16,9% 12,0% 
powyżej 
24 m-cy 

34,5% 39,6% 34,1% 

   Źródło: Dane  pozyskane z PUP w Świdniku 
 

 Z danych zawartych w tabeli wynika, że dominującą grupą wśród osób bezrobotnych  

w roku 2018, 2019 i 2020 stanowią osoby bezrobotne pozostające bez pracy do 12 m-cy.  

Na przestrzeni 3 ostatnich lat zauważyć można, że kolejną najliczniejszą grupą są osoby pozostające 

bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy. Osoby długotrwale bezrobotne szukają pracy coraz mniej 

intensywnie. O ile bezrobotni „krótkotrwali” chcą znaleźć pracę jak najszybciej, o tyle wśród 

bezrobotnych długotrwale ta postawa jest rzadsza. Powodem takiego stanu rzeczy może być rosnące 

zniechęcenie, brak wiary we własne możliwości, apatia, a nawet postawa roszczeniowa w stosunku do 

urzędów. 
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 Długotrwałe bezrobocie zmniejsza aktywność codzienną. U bezrobotnego powstaje postawa, 

którą można by nazwać na wzór wyuczonej bezradności „wyuczonym bezrobociem”. Z powodu 

kolejnych porażek w poszukiwaniu pracy i rosnącego zobojętnienia szuka on pracy rzadziej, z góry 

zakładając, że to nic nie da. Z czasem postępuje utrata czegoś co nazwać można „rytmem dnia 

pracownika” co powoduje problemy z utrzymaniem uzyskanego zatrudnienia i jeszcze większe 

osłabienie wiary we własne możliwości. 

 Kolejnym powodem długotrwałego bezrobocia jest rozwój technologiczny. Osoby pracujące 

nieprzerwanie podnoszą swoje kwalifikacje w szybko zmieniającym się świecie. Bezrobotni nie mają 

często takich możliwości. Wynikiem długotrwałego bezrobocia są bardzo poważne zmiany w psychice 

bezrobotnych oraz ich izolacja społeczna. Dla części tych osób, bezrobocie staje się w coraz 

większym stopniu sposobem życia, w związku z czym ich aktywizacja społeczno - zawodowa jest 

bardzo trudna. 

 Długotrwałe bezrobocie stwarza też zagrożenie dysfunkcją społeczną, zmniejsza szanse na 

znalezienie pracy, a tym samym powoduje degradację materialną i społeczną jednostek dotkniętych 

tym problemem oraz ich rodzin co z kolei często prowadzi do społecznego wykluczenia. Bezrobocie 

to powoduje, że standard życia wielu ludzi na terenie gminy stale się obniża, rozszerza się obszar 

ubóstwa i patologii społecznej. 

 
Tabela 13: Bezrobotni zarejestrowani wg poziomu wykształcenia z terenu Gminy Piaski  
 

Lata 2018 2019 2020 

Wyższe 59 
(14,4%) 

36 
(11,0%) 

47 
(11,9%) 

Policealne 
i średnie zawodowe 

94 
(23,7%) 

59 
(18,1%) 

83 
(21,1%) 

Średnie 
ogólnokształcące 

44 
(10,7%) 

49 
(15,0%) 

49 
(12,5%) 

Zasadnicze 
zawodowe 

110 
(26,9%) 

93 
(28,5%) 

105 
(26,7%) 

Gimnazjalne i 
poniżej 

102 
(24,9%) 

89 
(27,3%) 

109 
(27,7%) 

 Źródło: Dane pozyskane z PUP w Świdniku 
 

Największy procent bezrobotnych stanowią osoby posiadające wykształcenie zasadnicze 

zawodowe oraz policealne i średnie zawodowe. Natomiast najmniejszy procent bezrobotnych 

poszukujących pracy stanowią osoby z wykształceniem wyższym oraz średnim ogólnokształcącym. 

Poziom wykształcenia wpływa również na czas pozostawania bez pracy. Najszybciej znajdują 

pracę osoby z wykształceniem wyższym. Niskie lub nieadekwatne do potrzeb lokalnego rynku pracy 

wykształcenie poważnie zmniejsza szanse na zatrudnienie. Osoby bezrobotne   ze    względu   na brak    

wystarczających    finansów,    bariery   przestrzenne i instytucjonalne mają trudności ze zmianą lub 

uzupełnieniem swoich kwalifikacji. 



 

1.3. Niepełnosprawność i opieka nad osobami

 
 Niepełnosprawność to jedna z głównych kwestii społecznych, która utrudnia funkcjonowanie 

coraz większej liczbie ludzi. Mówiąc o osobach niepełnosprawnych, mamy na myśli oso

posiadające stopień niepełnosprawności orzeczony przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 

o Stopniu Niepełnosprawności oraz lekarza orzecznika ZUS czy KRUS, a także inne osoby 

z dysfunkcjami fizycznymi i umysłowymi. Za niepełnosprawne uznać należy os

fizyczny i umysłowy powoduje trwałe lub długotrwałe utrudnienia, ograniczenia bądź uniemożliwia 

pełnienie ról społecznych na poziomie powszechnie przyjętego

Osoby i rodziny dotknięte problemem niepełnosprawności, z powodu barie

i społecznych, nie mogą w pełni korzystać z dobrodziejstw życia społecznego oraz przysługujących im 

praw, co w efekcie prowadzi do ich społecznego wykluczenia.

Wykres 4: Liczba rodzin korzystających z pomocy OPS Piaski z powodu niepełn
w latach 2018 – 2020 

Źródło: Dane pozyskane z OPS w Piaskach
 

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności 

w latach 2018 – 2020 ma tendencję spadkową co wynika z wprowadzeniem od dnia 

1 października 2019 r. świadczenia

egzystencji, a co za tym idzie polepszenia się sytuacji materialnej tych osób.
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Niepełnosprawność i opieka nad osobami starszymi 

Niepełnosprawność to jedna z głównych kwestii społecznych, która utrudnia funkcjonowanie 

coraz większej liczbie ludzi. Mówiąc o osobach niepełnosprawnych, mamy na myśli oso

posiadające stopień niepełnosprawności orzeczony przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 

o Stopniu Niepełnosprawności oraz lekarza orzecznika ZUS czy KRUS, a także inne osoby 

z dysfunkcjami fizycznymi i umysłowymi. Za niepełnosprawne uznać należy os

fizyczny i umysłowy powoduje trwałe lub długotrwałe utrudnienia, ograniczenia bądź uniemożliwia 

pełnienie ról społecznych na poziomie powszechnie przyjętego kryterium. 

Osoby i rodziny dotknięte problemem niepełnosprawności, z powodu barie

i społecznych, nie mogą w pełni korzystać z dobrodziejstw życia społecznego oraz przysługujących im 

praw, co w efekcie prowadzi do ich społecznego wykluczenia. 

: Liczba rodzin korzystających z pomocy OPS Piaski z powodu niepełn

Źródło: Dane pozyskane z OPS w Piaskach 
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V. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

 

1. Misja 

„GMINA PIASKI WYKORZYSTUJĄC MOŻLIWOŚCI PRAWNE ORAZ LOKALNY 

POTENCJAŁ SPOŁECZNY, DĄŻY DO POPRAWY STANDARDU ŻYCIA SWOICH 

MIESZKAŃCÓW ORAZ ELIMINUJE NEGATYWNE ZJAWISKA POPRZEZ BUDOWĘ 

SZEROKO ZAKROJONEGO SYSTEMU WSPARCIA” 

2. Analiza SWOT 

 Analiza SWOT ma na celu określenie słabych i mocnych stron wobec szans  

i zagrożeń powstających w otoczeniu. 

Silne strony Słabe strony 

● dobrze przygotowana kadra pomocy 
społecznej, systematyczne dokształcanie 
się 
● dobra lokalizacja Gminy Piaski  
● właściwa lokalizacja OPS 
● obowiązujące akty prawne i programy oraz 
strategie 
● zwiększanie kompetencji kadr 
odpowiedzialnych za wspieranie rodzin  
z dziećmi  
● dobra współpraca z instytucjami: służbą 
zdrowia, policją, placówkami oświatowymi, 
Sądem, Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Świdniku, Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Piaskach 
● oferta wsparcia psychologicznego  
dla rodzin i osób przeżywających problemy 
(Grupa Wsparcia AA dla osób uzależnionych, 
Punkt Konsultacyjno – Informacyjny). 
● poparcie działań i współpraca z 
samorządem gminnym 
● znajomość problemu i dobrze działające 
służby zajmujące się profilaktyką  
i wsparciem rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.  
● dobra znajomość terenu 
● działalność świetlic środowiskowych 
● funkcjonowanie Klubu Seniora  
● posiadanie nowoczesnych boisk 
sportowych Orlik jak również placów zabaw 
● działalność Stowarzyszenia Kół Gospodyń 
Wiejskich  
● możliwość korzystania z Miejskiej 
Biblioteki 
● działalność lokalnych klubów sportowych 

● niekorzystne prognozy demograficzne 
● przyjmowanie wzorców zachowań przez 
dorosłe już dzieci osób korzystających 
pomocy 
● niska świadomość w wypełnianiu ról 
opiekuńczo – wychowawczych 
● niewystarczająca ilość lokali 
chronionych/mieszkań  socjalnych 
● brak tworzenia nowych miejsc pracy 
● niechęć do udziału w zajęciach 
edukacyjnych, grupach wsparcia i innych 
inicjatywach integracyjnych podnoszących 
kompetencje. 
● niski poziom aktywności klientów pomocy 
społecznej w zakresie wykorzystania 
własnych zasobów i możliwości w 
przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych 
● znaczny odsetek mieszkańców gminy w 
wieku poprodukcyjnym 
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(LKS Wierzchowiska i LKS Piaskovia) 
● dostęp do propozycji spędzania wolnego 
czasu dla dzieci i młodzieży w Miejskim 
Centrum Kultury w Piaskach 
● działalność Centrum Aktywności Lokalnej 
w Bystrzejowicach Drugich 
● posiadanie miejsca do wypoczynku  
i wydarzeń artystycznych – Kościelec (ruiny 
zboru kalwińskiego) 
● dobrze rozbudowana sieć szkół : Miejski 
Żłobek „Piaskolandia”, Przedszkole „Małych 
Odkrywców” w Piaskach, Szkoła 
Podstawowa w Piaskach, Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa „Ecce Homo” w Woli 
Piaseckiej, Zespół Szkół w Bystrzejowicach 
Pierwszych, Zespół Szkół w Piaskach 
● możliwość skorzystania z transportu 
publicznego w Gminie Piaski 
● dostępność funduszy unijnych 

 
Szanse Zagrożenia 

● możliwość zmniejszania problemów 
społecznych poprzez profesjonalną pracę 
socjalną i podnoszone kwalifikacje 
● wykorzystanie atrakcyjnych miejsc 
krajobrazowych na aktywny wypoczynek 
● współpraca z powiatem i z sąsiednimi 
gminami 
● możliwość zmiany kształcenia młodzieży 
zgodnie z potrzebami na rynku pracy 
● promocja gminy poprzez organizowanie 
różnego rodzaju imprez 
● możliwość korzystania ze świetlic 
środowiskowych 
● likwidacja barier architektonicznych  
(m. in. podjazdy dla osób 
niepełnosprawnych) 
● aktywizacja rodzin dająca szansę na 
usamodzielnienie się i wyjścia z trudnej 
sytuacji 
● możliwość dalszego podnoszenia 
kwalifikacji przez  pracowników OPS  
w Piaskach 
● dalszy rozwój współpracy pracowników 
pomocy społecznej z instytucjami sektora 
publicznego, organizacjami 
● podejmowanie działań zmierzających do 
podniesienia świadomości społeczności 
lokalnej o prawidłowym funkcjonowaniu 
rodziny 
● wzrost świadomości i wiedzy na temat 
wypełniania funkcji opiekuńczo-
wychowawczych przez rodziców 

● wielopokoleniowość rodzin korzystających 
z pomocy 
● niskie kompetencje opiekuńczo –
wychowawcze 
● występowanie zjawisk patologicznych 
takich jak: agresja, przemoc w rodzinie,  
uzależnienia od alkoholu 
● wzrost dostępności substancji 
psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży 
● występowanie zjawiska osłabienia 
autorytetu rodziny i więzi 
międzypokoleniowych 
● występowanie zjawiska przerzucania 
odpowiedzialności za wychowanie dzieci na 
inne podmioty i instytucje 
● brak umiejętności szukania pomocy  
w sytuacjach kryzysowych i ryzykownych 
● bezradność i bierność rodzin   
w rozwiązywaniu własnych problemów, 
roszczeniowość postaw 
● obniżanie się aspiracji życiowych 
● uzależnianie rodzin od różnego rodzaju 
świadczeń socjalnych 
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● aktywizacja osób długotrwale 
bezrobotnych 
● wzrost umiejętności korzystania przez 
rodziny z różnych form wsparcia 
 

 

3 Cele strategiczne  
 

3.1. Przeciwdziałanie uzależnieniom w Gminie Piaski oraz wzmocnienie więzi społecznych 
Podmiot, do którego 
skierowane są 
działania 

- osoby uzależnione od alkoholu i innych używek, 
- osoby współuzależnione, 
- punkty sprzedaży alkoholowej; 

Opis problemu - uzależnienie od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, 
- współuzależnienie osób żyjących z osobą uzależnioną, 
- rozwój zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowań u dzieci 
żyjących w tych rodzinach, 
- destrukcja więzi rodzinnych i społecznych, 
- szerzenie negatywnego wzorca zachowań, 
- problem współwystępujący: bezrobocie, przemoc, 
- niski zakres działań instytucji publicznych na rzecz osób 
uzależnionych, 
- postępujące ubóstwo, 
- wykluczenie społeczne osób uzależnionych, 
- duże zagęszczenie punktów sprzedaży alkoholu 

Cele operacyjne - wspólne działania pracowników socjalnych, Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu 
Interdyscyplinarnego, pracowników służby zdrowia , policji, sądów i 
szkół, pielęgniarek środowiskowych na rzecz rodzin dotkniętych 
problemem uzależnienia, 
- wyposażenie członków rodzin w wiedzę i umiejętności, które 
pozwolą na uniknięcie pogłębienia kryzysu 
- wypracowanie i doskonalenie form pracy z uzależnionym 
podopiecznym w celu motywacji go do podjęcia leczenia 
odwykowego, 
- ochrona dzieci przed skutkami uzależnienia rodziców, 
- współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami pomagającymi 
osobom uzależnionym i ich rodzinom, 
- stworzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych i 
współuzależnionych, 
- propagowanie wolnego od uzależnień stylu życia, 
- aktywizacja zawodowa i społeczna osób uzależnionych; 
- tworzeniu w lokalnym środowisku form kapitału społecznego na gruncie 

współdziałania oraz więzi społecznych 
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Sposób realizacji 
celów operacyjnych 

- skierowanie osób uzależnionych pod opiekę psychologa, terapeuty, 
- tworzenie programów edukacyjnych, w celu szerzenia świadomości 
dzieci w zakresie problematyki uzależnień, 
- czynny udział lokalnej policji w zakresie działań wobec osób 
uzależnionych, 
- udział służby zdrowia i pielęgniarek środowiskowych w zakresie 
motywowania osób uzależnionych do leczenia oraz kontroli 
podejmowanych przez te osoby działań, 
- współpraca OPS z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym, pedagogami szkolnymi, 
służbą zdrowia, policją i kuratorami sądowymi, 
- szkolenia dla pracowników socjalnych , członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego, pedagogów, pracowników służby zdrowia, policji w 
sposobie postępowania z rodziną dotkniętą problemem uzależnień, 
- monitorowanie sieci punktów sprzedaży alkoholu, 
- organizowanie wyjazdów terapeutycznych dla dzieci żyjących w tych 
rodzinach, 
- dążenie do tworzenia akcji społecznych, 
- szerzenie programu na temat problemu na ulotkach,  
w gazetce Wiadomości Piaseckie, 
-praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin 
z problemem alkoholowym m.in. poprzez zawieranie kontaktów 
socjalnych, 
- działania profilaktyczne w odniesieniu do opieki nad dziećmi 

Prognoza zmian - zmniejszenie liczby rodzin borykających się z codziennym problemem 
uzależnienia, 
- aktywizacja osób uzależnionych do leczenia i zmiany stylu życia, 
- wzrost świadomości społecznej w zakresie możliwości poszukiwania 
pomocy dotyczącej powyższych problemów 

Czas realizacji 2021-2026 

Podmiot realizujący OPS przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym, instytucjami kulturalno – 
oświatowymi, klubami, świetlicami, policją, służbą zdrowia , kościołem, 
stowarzyszeniami, Poradnią Terapii i Uzależnień, NFZ 

Źródło finansowania Budżet gminy, środki unijne 

 

Podsumowując można z całą pewnością stwierdzić, że alkoholizm zarówno w życiu 
jednostki jak i w życiu społecznym zawsze powoduje straty. 
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3.2. Przeciwdziałanie dewastacji środowiska naturalnego w oparciu o działania Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Piaski na lata 2021-2024 z perspektywą do 2027 roku 

 

Podmiot do którego 
skierowane są 
działania: 

-mieszkańcy Gminy Piaski 
 

Opis problemu - niski poziom zorganizowanego odbioru i oczyszczania ścieków 
komunalnych oraz brak kontroli nad stanem technicznym 
indywidualnych zbiorników bezodpływowych 

- "niska emisja" z ogrzewania indywidualnego, zwłaszcza ze spalania 
odpadów w domowych, nieprzystosowanych do tego celu paleniskach, 

- niechęć mieszkańców do podłączenia się do kanalizacji sanitarnej, 
- słaby stan nawierzchni dróg na terenie gminy powodujący 
zwiększone zużycie paliw, a tym samym podniesioną emisję 
zanieczyszczeń do atmosfery, 
- niedostateczna świadomość ekologiczna mieszkańców w zakresie 

selektywnej zbiórki odpadów lub nieprawidłowa segregacja odpadów, 
- niekontrolowany rozwój turystyki i różnych form rekreacji, np.: jazda 

quadami, crosami, wyścigi, itp., w miejscach do tego nie przeznaczonych 
bądź podlegających ochronie, 

- wzrastający ruch samochodowy, zwłaszcza wzdłuż dróg krajowych, 
związanych z tym hałas oraz zanieczyszczenia, 

- postawanie  nielegalnych składowisk śmieci, 
Cele operacyjne -   Ochrona klimatu i jakości powietrza -poprawa jakości powietrza do 

osiągnięcia poziomów wymaganych przepisami prawa, spełnienie 
standardów emisji z instalacji oraz promowanie wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii, 

-  Zagrożenie hałasem -zmniejszenie zagrożenia mieszkańców gminy 
ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza emitowanym przez środki 
transportu drogowego, 

- Pole magnetyczne-stała kontrola potencjalnych  źródeł pól 
elektromagnetycznych, 

- Gospodarowanie wodami- osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu 
wód powierzchniowych i podziemnych oraz zapewnienie skutecznej 
ochrony przed powodzią i suszą  
- Gospodarka wodno-ściekowa- osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu 
wód powierzchniowych i podziemnych, 
- Zasoby geologiczne-optymalizacja wykorzystania zasobów kopalin oraz 
ograniczenie presji na środowisko w trakcie prowadzenia geologicznych 
pac poszukiwawczych i rozpoznawczych oraz w trakcie eksploatacji złóż 
kopalin, 
- Gleby- ochrona gleb na terenach rolnych i leśnych oraz ograniczenie 
negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych i na środowisko 
glebowe, 
- Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów- 
ograniczenie ilości odpadów kierowanych do składowania , zwiększenie 
poziomu recyklingu odpadów i przygotowania do ponownego użycia oraz 
zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie, 
- Zasoby przyrodnicze- zachowanie i wzmocnienie różnorodności 
biologicznej i krajobrazowej gminy, rozwój trwale zrównoważonej, 
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 wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, 
- Zagrożenia poważnymi awariami- ograniczenie skutków poważnych 
awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska 

Sposób realizacji - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych  innych zanieczyszczeń 
emitowanych do powietrza, 

- rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii, 
- rozwój i modernizacja transportu zbiorowego w kierunku transportu 
przyjezdnego dla środowiska, 
- termomodernizacja, 
- modernizacja /wymiana indywidualnych źródeł ciepła, 
- edukacja ekologiczna, 
- modernizacja nawierzchni dróg 
- uwzględnienie stref buforowych w MPZP, 
- egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terach zabudowanych 
- ograniczenie niekorzystnego oddziaływania pól elektromagnetycznych, 
- gospodarowanie wodami dla ochrony przed: powodzią, susza i deficytem 
wody, zwiększenie retencji wodnej, 
- ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, 
- dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód, 
- zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki, 
- poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 
- rozbudowa infrastruktury oczyszczania ścieków, w tym realizacja 
programów sanitacji w zabudowie rozproszonej, 
- optymalizcja zużycia wody, 
- dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód, 
- racjonalne i efektowne gospodarowanie zasobami kopalin ze złóż, 
- ochrona i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni 
ziemi, 
- remediacja terenów zanieczyszczonych oraz rekultyzacja terenów 
zdegradowanych, 
- zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu 
do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również  
z  odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowisk, 
- zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji 
unieszkodliwianych przez składowanie, 
- zwiększenie ilości zbieranych slektywnie odpadów niebezpiecznych 
występujących w strumieniu odpadów komunalnych, 
- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, 
- usuwanie wyrobów zawierających azbest, 
- edukacja ekologiczna mieszkańców, 
- ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej, 
- tworzenie zielonej infrastruktury, 
- trwale zrównoważona gospodarka leśna , ochrona gatunkowa, 
- wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, 
- w przypadku wystąpienia awarii szybka reakcja odpowiednich służb 
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Prognoza zmian - Odnawialne źródła energii w Gminie Piaski- montaż instalacji 
fotowoltanicznych, 

- Przebudowa dróg w Gminie Piaski 
- Czysta energiia- montaż instalacji solarnych fotowoltanicznych i kotłów 

na biomasę, 
- Park ekologiczno-przyrodniczy z wykorzystaniem naturalnych zasobów 

krajobrazowych w celu ochrony oraz retencji wód i walorów 
przyrodniczych w miejscowości Wola Piasecka 

Wskaźniki realizacji 
działań 

- zwiększenie jakości powietrza 
- zmniejszenie hałasu 

Czas realizacji 2021-2026 
Podmiot realizujący Urząd Miasta, Zakład Usług Komunalnych, Straż Pożarna 
Źródło finansowania  środki unijne,OZE, budżet gminy  

 

Ochrona środowiska zapewnia bezpieczeństwo ekologiczne Gminy oraz harmonizację 

rozwoju gospodarczego i społecznego z ochrona walorów środowiskowych naszego regionu. 

 
3.3. Poprawa funkcjonowania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo- wychowawczych oraz  system wsparcia socjalnego dziecka i rodziny, eliminowanie 
dysfunkcyjności, partnerstwo w rozwiązywaniu problemów 
 

Podmiot, do którego 
skierowane są 
działania 

 - rodziny niewydolne wychowawczo, 
 - rodziny niepełne, 
 - rodziny pełniące funkcję rodziny zastępczej, 
 - rodziny dysfunkcyjne 

Opis problemu  - izolacja społeczna,  
 - trudności ekonomiczne, 
 - trudności edukacyjne dzieci,  
 -eurosieroctwo, 
 - niewłaściwe wypełnianie funkcji rodzicielskich,  
 -uzależnienie rodzin od pomocy społecznej, 
 -duże bezrobocie, 
 -ograniczona możliwość podjęcia zatrudnienia, 
- niski poziom rozwoju gospodarczego gminy,  
-brak perspektyw utrzymania rodziny wyłącznie z produkcji rolnej, 
- brak umiejętności racjonalnego zarządzania własnym budżetem 

Cele operacyjne  - wzmacnianie rodzin, podnoszenie poziomu ich funkcjonowania, 
- wsparcie rodzin dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w 
rodzinie, 
- pomoc dzieciom i młodzieży w kształceniu oraz rozwijaniu swoich 
zainteresowań, 
 społeczne uświadomienie wagi problemu, 
- pomoc w jak najlepszym wykorzystaniu dostępnych źródeł wsparcia 
zewnętrznego, 
 - pozyskiwanie lokali na mieszkania socjalne 
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Sposób realizacji - prowadzenie intensywnej pracy socjalnej z rodzinami dotkniętymi 
problemami uzależnienia i przemocy w rodzinie, 
- współpraca asystenta rodziny z rodzinami przeżywającymi trudności  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
- wsparcie rodzin dysfunkcyjnych znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej poprzez korzystanie ze świadczeń rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego, 
- mobilizowanie poprzez pracę socjalną rodzin do działania w celu 
ograniczenia uzależnienia od pomocy społecznej, 
- pomoc w uzyskaniu stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży oraz 
dodatków mieszkaniowych dla rodzin, 
 - systematyczna współpraca OPS z placówkami oświatowymi, 
kuratorem rodzinnym, sądem, policją, GKRPA w Piaskach, Zespołem 
Interdyscyplinarnym, celem przeciwdziałaniu pojawiającym się 
patologiom, 
- objęcie wsparciem psychologa, pedagoga szkolnego, służby zdrowia, 
kościoła, pracownika socjalnego oraz policji rodziny dotknięte 
problemami, które mogą mieć wpływ na jej prawidłowe funkcjonowanie, 
- promowanie w gminie prawidłowego modelu rodziny oraz edukowanie 
rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich, 
 - współpraca w zakresie organizacji kolonii letnich, imprez środowiskowych 
i aktywnych form spędzania wolnego czasu, 
- rozpowszechnianie informacji na temat miejsc, gdzie można 
uzyskać pomoc w konkretnych sytuacjach problemowych rodzin (ulotki, 
strona internetowa gminy, lokalna gazeta) 

Prognoza zmian - spadek liczby rodzin zmagających się z problemami opiekuńczo- 
wychowawczymi, 
- spadek liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i innych, 
 - ograniczenie rodzin korzystających z pomocy społecznej, 
 - wzrost świadomości i wrażliwości społecznej, 
 - zmniejszenie skali przemocy w rodzinie, 
- objęcie specjalistyczną pomocą osoby uzależnione i współuzależnione, 
 - zaadaptowanie wolnych lokali na mieszkania socjalne 

Wskaźniki realizacji 
działań 

 - liczba osób objętych pomocą asystenta rodziny, 
- liczba osób korzystających z punktu konsultacyjnego dla osób z 
problemem alkoholowym, 
- liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej, świadczeń 
rodzinnych i alimentacyjnych, 
- liczba przyznanych stypendiów dla dzieci oraz dodatków 
mieszkaniowych dla rodzin, 
 - liczba założonych „Niebieskich Kart”, 
 - liczba osób objętych nadzorem kuratora, 
 - liczba dzieci objętych indywidualnym tokiem nauczania, 
 - liczba dzieci objętych pomocą psychologa i pedagoga szkolnego, 
 - liczba spotkań integrcyjno-towarzyskich 

Czas realizacji 2021- 2026 
Podmiot realizujący OPS, Urząd Miejski, PFRON, Kościół, społeczność 

lokalna oraz organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, policja 
Źródło finansowania Budżet gminy, środki unijne, pomoc społeczna 

 

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 
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wychowawczych, to zespół planowanych działań, mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności 

do wypełnienia tych funkcji. Konieczne jest również zbudowanie spójnego systemu pomocy 

instytucjonalnej i organizacyjnej na zasadach współpracy i partnerstwa. 

 
3.4. Poprawa jakości i dostępu usług medycznych na terenie Gminy Piaski 
 

Podmiot do którego 
skierowane są 
działania 

- mieszkańcy Gminy Piaski 

Opis problemu - niedostateczny dostęp do usług specjalistycznych usług i specjalistów, 
- podstawowym problemem dotyczącym opieki zdrowotnej jest utrudniony 

dostęp do lekarzy specjalistów i do części specjalistycznych świadczeń 
medycznych 

Cele operacyjne - zapewnienie łatwego dostępu do usług medycznych w tym 
specjalistycznych, 
- poprawa jakości świadczonych usług medycznych, zdrowotnych,  
- zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców przez programy 
edukacyjne i profilaktyczne 
- dbałość o posiadanie nowoczesnego sprzętu medycznego, 
- bezpieczny i zadowolony pacjent, 

Sposób realizacji - wzrost poczucia świadomości zdrowotnej  mieszkańców Gminy Piaski, 

Prognoza zmian - zapewnienie środków na wykonywanie specjalistycznych usług 
medycznych 

Wskaźniki realizacji 
działań 

- liczba mieszkańców korzystających z usług medycznych, 
- liczba osób objętych usługami medycznymi, 
- liczba świadczeń medycznych realizowanych w warunkach 
domowych, 

Czas realizacji 2021-2026 
Podmiot realizujący NZOZ NORMED Piaski, NZOZ Bystrzejowice Trzecie, Agamed 

Źródło finansowania Środki NFZ 
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3.5 Utrzymanie osób starszych w środowisku zamieszkania oraz umożliwienie im udziału  
w życiu społecznym 
 

Podmiot do którego 
skierowane są 
działania 

- osoby starsze 

Opis problemu - brak specjalistycznych usług opiekuńczych, 
- brak Domu Dziennego Pobytu, 
- ograniczone możliwości umieszczania ludzi starszych w Zakładach
Opiekuńczo-Leczniczych, 
- trudności komunikacyjne, 
- izolacja społeczna 
- wysokie koszty pobytu w DPS, 
- ograniczone możliwości udziału osób starszych w życiu społecznym, 
- niska odpowiedzialność rodziny względem ludzi starszych; 

Cele operacyjne - usprawnienie osób starszych i wspieranie ich w funkcjonowaniu w 
środowisku, 
- przeciwdziałanie izolacji społecznej, 
- wspieranie rodziny w zapewnieniu opieki nad osobami starszymi i 
pozostawienie ich w środowisku lokalnym; 

Sposób realizacji - prowadzenie pracy socjalnej z osobami starszymi, 
- udzielanie przez OPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom 
starszym, 
- poprawa dostępności i jakości usług opiekuńczych, 
- rozwijanie aktywnych i zdrowych form spędzania czasu wolnego, 
- podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na rzecz osób starszych oraz z kościołem, 
- pozyskiwanie wolontariuszy mogących wspierać osoby starsze, 
- wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród osób starszych; 

Prognoza zmian - zwiększenie udziału ludzi starszych w życiu społeczności lokalnej, 
- podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz osób starszych, 
- utworzenie Domu Dziennego Pobytu, 
- zapewnienie środków na wykonywanie specjalistycznych usług 
opiekuńczych, 

Wskaźniki realizacji 
działań 

- liczba osób starszych korzystających z pomocy społecznej, 
- liczba osób objętych usługami opiekuńczymi, 
- liczba spotkań integracyjnych z udziałem osób starszych, 
- liczba świadczeń medycznych realizowanych w warunkach 
domowych, 
- liczba interwencji policji u osób starszych; 

Czas realizacji 2016 - 2023 
Podmiot realizujący OPS, policja, kościół, środowisko lokalne, placówki oświatowe, Urząd 

Miasta, stowarzyszenia; 
Źródło finansowania Budżet gminy, OPS, środki NFZ, pomoc kościoła; 

 

Polityka wobec starości sprowadza sie do stworzenia warunków sprzyjających jak 

najdłuższemu zachowaniu godności oraz poczucia sensu życia poprzez: 

• zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i psychicznego, 

• dążenie do trwałej integracji międzypokoleniowej, 
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• zwiększenie i umocnienie podmiotowości ludzi starszych poprzez ich aktywny udział  

w życiu społecznym. 

 
3.6. Podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów  
i poprawy ich jakości życia 
 

Podmiot do którego 
skierowane są 
działania: 

- osoby bezrobotne, które po przepracowaniu roku czasu uprawnione będą 
do świadczenia emerytalnego lub przedemerytalnego, 
- bezrobotni absolwenci szkół, 
- niepełnosprawne osoby bezrobotne, 
- pozostali bezrobotni, ze szczególnym uwzględnieniem osób 
młodych: 

Opis problemu - brak zatrudnienia, 
- trudności na lokalnym rynku pracy, 
- kwalifikacje zawodowe osób bezrobotnych niedostosowane do 
potrzeb rynku pracy, 
- długotrwałe pozostawanie bez pracy (zagrożenie wykluczeniem 
społecznym), 
- uzależnianie się osób bezrobotnych od systemu pomocy społecznej, 
- negatywny system myślenia osób bezrobotnych przyczyniający się do 
podjęcia zatrudnienia, 
- pasywność osób bezrobotnych, 
- migracja osób wykształconych do większych miast i za granicę 

Cele operacyjne - wspieranie osób bezrobotnych w zwiększaniu szans na rynku pracy, 
- podejmowanie współpracy w zakresie upowszechniania informacji 
o usługach poradnictwa zawodowego oraz szkoleniach, 
- pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy, 
- pozyskiwanie informacji o nowych miejscach pracy 

Sposób realizacji - tworzenie kontraktów socjalnych z osobami korzystającymi 
z systemu świadczeń społecznych, mających na celu motywowanie osób 
bezrobotnych do podejmowania konkretnych działań, 
- stała współpraca z PUP, pracodawcami, Urzędem Miasta oraz lokalnymi 
instytucjami w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych – m.in. stworzenie 
systemu zachęcającego pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy, 
- współpraca z PUP w pozyskiwaniu środków na uzyskanie 
kwalifikacji pożądanych na rynku pracy, 
- współpraca w zakresie upowszechniania ofert pracy, poradnictwa 
zawodowego, szkoleniach, organizowanie prac społecznie użytecznych, 
korzystanie z infokiosków, 
- praca socjalna skierowana na ograniczenie bierności osób 
bezrobotnych, 
- zmniejszenie skutków bezrobocia poprzez pomoc finansową 
udzielaną przez OPS, 
- współpraca z PCPR Świdnik w zakresie aktywizacji 
niepełnosprawnych osób bezrobotnych 
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Prognoza zmian - podejmowanie zatrudnienia przez osoby bezrobotne, 
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 
- zmiana postawy osób bezrobotnych w zakresie poszukiwania pracy, 
- zakładanie działalności gospodarczej przez niektóre osoby 
bezrobotne, 
- poprawa kondycji psychicznej osób bezrobotnych 

Wskaźniki realizacji 
działań 

- wielkość stopy bezrobocia, 
- liczba osób bezrobotnych w gminie, 
- liczba osób objętych przez PUP różnymi formami wsparcia, 
- liczba beneficjentów OPS objętych wsparciem z powodu 
bezrobocia, 
- liczba zawartych kontraktów socjalnych, w celu aktywizacji osób 
bezrobotnych 

Czas realizacji 2016 - 2023 
Podmiot realizujący OPS, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Miasta, pracodawcy 
Źródło finansowania Zasoby PUP, środki unijne, budżet gminy i środki własne podmiotów 

zaangażowanych w rozwiązywanie problemów społecznych 
 

Bezrobocie niejednokrotnie jest problemem współwystępującym z innymi, które 

przyczyniają się do poczucia niepewności, bezradności i eliminacji społecznej. 

 
3.7. Zmniejszenie społecznego wykluczenia oraz łagodzenie problemów osób niepełnosprawnych 
 

Podmiot do którego 
skierowane są 
działania 

- osoby niepełnosprawne, 
- osoby niepełnosprawne bezrobotne; 

Opis problemu - trudności ekonomiczne, 
- ograniczone formy integracji ze społecznością lokalną, 
- brak usług specjalistycznych, 
- uzależnianie od instytucji pomocowych, 
- wykluczenie społeczne, 
- brak miejsc spędzenia wolnego czasu; 

Cele operacyjne - społeczne uświadomienie wagi problemu, 
- przerwanie zmowy milczenia osób najbliższych i lokalnego środowiska, 
- pomoc w jak najlepszym wykorzystaniu dostępnych źródeł wsparcia 
zewnętrznego, 
- przeciwdziałanie izolacji społecznej, 
- ograniczenie skutków niepełnosprawności; 
- likwidacja barier architektonicznych w budynkach instytucji Gminy, 

OPS, Poczta. 
Sposób realizacji - podnoszenie świadomości społecznej na temat osób 

niepełnosprawnych, poprzez informacje lokalne, internet, spotkania 
integracyjne, 
- prowadzenie pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi, 
- zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do informacji 
o możliwych formach wsparcia, 
- udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej przez OPS, 
- podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na terenie gminy, 
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 - współpraca ze służbą zdrowia, policją, społecznością lokalną 
- promowanie miejsc aktywnego wypoczynku, 
- likwidacja barier architektonicznych; 

Prognoza zmian - wzrost świadomości i wrażliwości społecznej, 
- zminimalizowanie problemu wykluczenia społecznego, 
- zwiększenie dostępności wsparcia w postaci usług opiekuńczych, 
w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
- pozyskanie wolontariuszy mogących wspierać osoby 
niepełnosprawne w codziennym życiu, 
- współpraca z instytucjami (PUP, PCPR, PFRON) w zakresie 
rehabilitacji i likwidacji barier, 
- współpraca z organizacjami pozarządowymi, 
- utworzenie Domu Dziennego Pobytu; 

Wskaźniki realizacji 
działań 

- liczba osób dotkniętych niepełnosprawnością, 
- liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP, 
- liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem systemu 
pomocy społecznej, 
- liczba osób objętych usługami opiekuńczymi, 
- liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w sporcie, kulturze  
i turystyce, 
- liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały zatrudnienie; 

Czas realizacji 2016-2023 
Podmiot realizujący Urząd Miasta, OPS, PCPR, PFRON, stowarzyszenia, PUP, Kościół, 

społeczność lokalna; 

Źródło finansowania Budżet gminy, PCPR, PFRON, środki zewnętrzne, sponsorzy 
indywidualni, 

 

Realizacja powyższych  celów  spowoduje  ograniczenie  trudności  funkcjonowania   

w społeczeństwie osób niepełnosprawnych, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, 

niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego 

życia – na miarę jej indywidualnych możliwości. 

 
VI. ZADANIA Z ZAKRESU REALIZACJI PROGRAMÓW NAPRAWCZYCH 
 
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach realizuje zadania wynikające z zakresu 

obowiązujących programów: 

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Piaski,  

- Program Wspierania Rodziny dla Gminy Piaski, 

- Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Gminy Piaski. 
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VII. PRZEBIEG REALIZACJI ZAŁOŻEŃ 

 
Przedstawiona gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych, obejmuje teren 

Gminy Piaski, w których uczestniczyć będą mieszkańcy, instytucje i organizacje. 

  

  Cele i zadania realizowane będą przy współpracy społeczności lokalnej oraz niektórych 

organizacji, m.in.: 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „NORMED” w Piaskach, 

• Komisariat Policji w Piaskach, 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piaskach, 

• Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku, 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku, 

• Pedagodzy szkół z Piask i Bystrzejowic Pierwszych, 

  Realizacja zadań odbywać się będzie w ciągu najbliższych lat, a ich powodzenie zależy  od  

ścisłej  współpracy  tych  podmiotów oraz  innych  instytucji  współpracujących z Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Piaskach, sytuacji w gminie oraz środków finansowych, które zostaną przeznaczone na 

ich urzeczywistnienie. 

  Skuteczność realizacji zadań gwarantują określone warunki: 

• konsekwentne wdrażanie w życie zaplanowanych zadań, 

• uświadamianie społeczności lokalnej znaczenia realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, 

• upowszechnianie celów i zadań wśród mieszkańców gminy. 

  Realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy  Piaski na lata 

2021 - 2026 ma zapewnić możliwość długofalowych działań wspierających osoby i rodziny   

w  procesie   odzyskania   zdolności   do   samodzielnego   funkcjonowania w zmieniających się 

warunkach społeczno - ekonomicznych, możliwość sukcesywnego zmniejszania się liczby środowisk 

uzależnionych od świadczeń pomocy społecznej, a tym samym – ograniczenie w przyszłości nakładów 

państwa i gminy na pomoc społeczną. 

  Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych została opracowana przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach, przy wykorzystaniu własnych materiałów 

sprawozdawczych i analiz oraz materiałów przygotowanych przez inne jednostki administracji 

samorządowej, a także potrzeb środowiska lokalnego. 
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VIII. MONITORING , EWALUACJA I WDRAŻANIE STRATEGII 

1. Monitoring i ewaluacja 
  

 Monitoring  i  ewaluacja  zapisów  strategicznych  polegają  stałej  i  ciągłej  obserwacji, 

systematycznej ocenie oraz modyfikacji kierunków działania w przypadku istotnych zmian. 

 Monitoring  ma  na  celu  uzyskanie  informacji  na  temat  realizacji  planowanych  działań  

w zakresie ich czasu realizacji, założeń, źródeł finansowania oraz przełożenia na osiągnięcie 

rezultatów.  

 Ewaluacja  natomiast  ma  na  celu  uzyskanie  informacji  czy  osiągnięto  zakładane rezultaty 

oraz czy i w jakim stopniu pozwoliły one na realizację celów Strategii. Ewaluacja zakłada 

doskonalenie działań podejmowanych w ramach Strategii, informację o  efektach wdrażania  Strategii  

oraz  uzyskanie  odpowiedzi na  pytania  związane z jej realizacją,  wzrost jakości  Strategii, a także 

pogłębienie odpowiedzialności za wdrażanie Strategii wśród wszystkich zainteresowanych jej 

funkcjonowaniem i efektami.  

 Zostanie powołany zarządzeniem Burmistrza Piask Zespół Monitorujący Strategię, który na 

bieżąco będzie dokonywał kontroli realizowanych zadań.  

W skład Zespołu Monitorującego powołani zostaną: 

• Koordynator Monitorowania Strategii, którym jest Kierownik OPS, 

• inne osoby wskazane przez Burmistrza Gminy Piaski. 

Koordynator Monitorowania Strategii: 

• gromadzi dokumentację związaną ze Strategią, 

• prowadzi monitoring, 

• współorganizuje raz w roku spotkania Zespołu Monitorującego, 

• opracowuje wraz z Zespołem nowe projekty oraz wybiera działania priorytetowe, 

• prowadzi akcję informacyjną i promocyjną Strategii, 

• dba o zapewnienie spójności z innymi dokumentami strategicznymi. 

Członkowie Zespołu: 

• uczestniczą w spotkaniach co najmniej raz w roku, 

• opracowują i  analizują  materiał  z  monitoringu,  opiniują  nowe  projekty i  wskazują 

priorytetowe kierunki, 

• wspierają Koordynatora w przygotowaniu badań monitoringowych, opracowują wraz  

z Koordynatorem projekt, 

• włączają się w realizację projektów i monitorują je. 

 Zespół swoją ocenę powinien przekazać Burmistrzowi Piask a następnie Radzie Gminy. Przed  

spotkaniami  Zespołu  Monitorującego  poszczególne  instytucje  koordynujące  powinny przygotować  

sprawozdania  z  realizacji  wyznaczonych  dla  nich  zadań i przekazać je Zespołowi Monitorującemu. 
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 Na  postawie  informacji  uzyskanych  podczas  monitoringu  będzie  dokonywana aktualizacja 

Strategii. Długookresowy charakter planowania strategicznego w obszarze rozwiązywania problemów 

społecznych wymaga ciągłego monitorowania zmian prawnych, gospodarczych, politycznych,  

społecznych  i  ich  uwzględniania  w  Strategii,  co  powoduje,  że  wprowadzanie zmian w zapisach 

Strategii jest niezbędne.  

 Istotny element systemu monitorowania stanowić będzie sporządzanie sprawozdania z planu 

realizacyjnego wraz ze wskazaniem zadań zrealizowanych, zrealizowanych częściowo 

i nierozpoczętych oraz identyfikacją przyczyn problemów i prezentacją propozycji ich 

przezwyciężenia.  

Bazą informacji statystycznej, zbieranej na potrzeby wskaźników monitorowania będą źródła 

statystyki  państwowej  (GUS)  na  poziomie  gminy.  Poza  tym  bazę  tę  będą  stanowiły informacje  

i dane otrzymane od instytucji i organizacji, grup środowiskowych biorących udział   

w  programach  związanych  z  poszczególnymi  celami  realizacji  Gminnej  Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Piaski. 

Jednym  z  podstawowych  instrumentów  umożliwiających  przeprowadzenie  monitoringu  

i ewaluacji oraz uzyskanie wiarygodnych wyników będą wskaźniki pomiaru osiągnięć celów 

wytyczonych przez Strategię. Wskaźnik może być zdefiniowany jako pomiar celu, który ma zostać  

osiągnięty,  zaangażowanych  środków,  otrzymanego  efektu,  miernika  jakości  lub zmiennej 

wynikającej z kontekstu. Wskaźnikami oceny monitorowania celów strategicznych i szczegółowych 

Strategii będą np: 

• ilość zlikwidowanych barier architektonicznych, 

•  ilość uruchomionych działalności gospodarczych, 

• ilość stworzonych nowych miejsc pracy, w tym dla osób niepełnosprawnych, 

• ilość oddanych do użytkowania mieszkań (w tym socjalnych), 

• liczba  osób  mających  problemy  opiekuńczo - wychowawcze,  którym  skutecznie 

udzielono pomocy; 

•  liczba osób uchronionych przed przemocą w rodzinie, 

• liczba osób, które podjęły leczenie odwykowe, 

• ilość zorganizowanych kampanii na rzecz profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej  

oraz liczba osób, do  których dotarły materiały i ulotki  informujące o zagrożeniu związanym 

z tymi patologiami w ramach systemu sieciowej pomocy, 

• liczba  atrakcji  (zajęć,  imprez,  itp.)  organizowanych,  głównie  dla  dzieci  i  młodzieży, 

mających na celu rozwój zainteresowań oraz promocję zdrowego stylu życia, 

• procentowy wzrost mieszkańców zadowolonych z jakości życia w gminie. 

 

W każdym realizowanym zadaniu zostaną  zidentyfikowane  wskaźniki,  przed  rozpoczęciem 
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realizacji - zaplanowane, na końcu - osiągnięte. Każde zadanie zostanie  podsumowane raportem 

pisemnym, przekazywanym do Koordynatora Strategii. Raport ewaluacyjny będzie końcowym, 

najważniejszym produktem badania ewaluacyjnego, gdyż dostarczy informacji o jego wynikach oraz 

będzie podstawą do akceptacji wyników prac Zespołu Monitorującego. 

 

Tabela do prezentacji realizacji poszczególnych działań Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Gminie Piaski na lata 2021-2026 

Cele 
operacyjne 

Działania Mierniki/ 
Wskaźniki 

Rok 
Źródło 

informacji 2021    

 

 

 

 

       

 

 

W ramach czasowych dokumentu zakłada się, iż Strategia będzie realizowana do 2026 r., co 

nie  oznacza, że jest ona dokumentem  zamkniętym.  Podczas  prac  nad  Strategią  istnieje możliwość 

powstania  nowych  założeń,  nowej  wizji.  Wyodrębnione  zostaną  nowe  cele operacyjne i projekty, 

dotyczące tych obszarów życia w Gminie, które dotychczas nie zostały ujęte.   

Na procedurę ewaluacji składają się następujące elementy:  

• określenie celu, (określenie przedmiotu),  

• ustalenie, co konkretnie chcemy wiedzieć o przedmiocie ewaluacji,  

• kto przeprowadzi ewaluację (zbierze dane i na ich podstawie opracuje rezultaty),  

• wybór metod i technik zdobywania i gromadzenia informacji,  

• wybór technik opracowywania danych oraz formułowanych na ich podstawie 

raportów,  

• określenie sposobu wykorzystania rezultatów ewaluacji. 

Wyróżnia się ewaluację korygującą oraz ewaluację podsumowującą. Ewaluacja korygująca 

ma dostarczyć informacji dotyczących efektywności realizacji działań na poszczególnych etapach 

realizacji Strategii. Natomiast ewaluacja podsumowująca stosowana jest po realizacji projektu i służy 

ocenie ostatecznej (całościowej) efektywności podjętych przedsięwzięć.  

Celem ewaluacji jest stałe ulepszanie skuteczności i efektywności podejmowanych działań  

w kategoriach pozytywnych efektów społecznych oraz zwiększenie przejrzystości i promowanie 

działań podejmowanych na terenie danej społeczności lokalnej. 

 Warunkiem dobrej ewaluacji jest możliwość zastosowania jej wyników w działaniu, funkcją 
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ewaluacji jest możliwość korekt działań.  

 Nadzór nad prawidłowym procesem wdrażania strategii będzie sprawował Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej, pełniąc rolę koordynatora. Ocena realizacji strategii przeprowadzana będzie na 

podstawie raportów monitorujących raz na dwa lata – od 2022 r.  

1.1. Cele ewaluacji: 
 
• doskonalenie działań podejmowanych w ramach strategii, 

• informacja o efektach wdrażania strategii oraz uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z jej 

realizacją, 

• wzrost jakości strategii, 

• pogłębienie odpowiedzialności za wdrażanie strategii wśród wszystkich zainteresowanych jej 

funkcjonowaniem i efektami.  

2. Kryterium ewaluacji 
 

Ewaluacja prowadzona będzie według kryterium adekwatności, trwałości oraz użyteczności. 

Zebrane informacje w ramach monitoringu i ewaluacji odpowiedzą na pytania czy i do jakiego  

stopnia cele strategii są odpowiednie do zmieniających się potrzeb i priorytetów na poziomie gminy. 

Przez cały okres realizacji strategii prowadzona będzie ewaluacja bieżąca. Zebrane w ich toku 

informacje przyczynią się do identyfikacji oraz zapobiegania występującym problemom. 

Strategia jest dokumentem uwzględniającym program i projekty, które zostały przyjęte do 

realizacji bądź będą przyjęte w późniejszym terminie. Ma charakter otwarty, może być ciągle 

aktualizowana, udoskonalana i mogą być modyfikowane kierunki i sposoby realizacji założonych 

celów. Jego opracowanie posłużyć ma lepszej, bardziej skutecznej, efektywniejszej realizacji działań 

na rzecz społeczności lokalnej w Gminie Piaski. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IX. Spis tabel, wykresów i map: 

Mapa 1: Gmina i Miasto Piaski 
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Tabela 1: Struktura ludności 

Tabela 2: Wskaźnik gęstości zaludnienia  

Tabela 3: Przyrost naturalny i migracja 

Tabela 4: Struktura mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym oraz poprodukcyjnym 

Tabela 5: Ilość osób korzystających z pomocy społecznej oraz jej formy w 2018, 2019 oraz 2020 roku  

Tabela 6: Powody udzielenia powyższej pomocy 

Tabela 7:  Dane o liczbie mieszkańców w latach 2018 – 2020 

Tabela 8: Dane o korzystających z pomocy i wsparcia OPS w Piaskach w latach 2018 – 2020 

Tabela 9: Powody przyznania pomocy w latach 2018 – 2020 

Tabela 10: Liczba działań podjętych przez GKRPA w Piaskach w latach 2018-2020 

Tabela 11: Struktura osób bezrobotnych 

Tabela 12: Bezrobotni zarejestrowani wg czasu pozostawania bez pracy z terenu gminy Piaski  

w odniesieniu do ogólnej liczby osób bezrobotnych w latach 2018-2020 

Tabela 13: Bezrobotni zarejestrowani wg poziomu wykształcenia z terenu Gminy Piaski (odniesienie 

do ogółu osób bezrobotnych w powiecie Świdnickim) 

Wykres 1: Liczba wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zobowiązania do leczenia 

odwykowego 

Wykres 2: Liczba osób przyjętych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Piaskach w latach 

2018-2020 

Wykres 3: Liczba rodzin korzystających z świadczeń pomocy społecznej Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Piaskach z powodu alkoholizmu na przestrzeni lat 2018-2020 

Wykres 4: Liczba rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach  

z powodu niepełnosprawności w latach 2018-2020 
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X. Ankieta 
 

 
AANNKKIIEETTAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCAA    

SSTTRRAATTEEGGIIII  RROOZZWWIIĄĄZZYYWWAANNIIAA  PPRROOBBLLEEMMÓÓWW  SSPPOOŁŁEECCZZNNYYCCHH    
GGMMIINNYY  PPIIAASSKKII  DDOO  22002266  RROOKKUU    

 
 

AANNKKIIEETTAA  
 
 
 

 
Szanowni Państwo,  

trwają prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Piaski do 2026 

roku. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata 

w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.  

Bardzo ważne są dla nas Państwa opinie o warunkach życia w Gminie. Chcielibyśmy się 

dowiedzieć, w jakim stopniu potrzeby mieszkańców są zaspokajane w naszej Gminie, dlatego 

prosimy o szczere i wyczerpujące wypowiedzi.  

W związku z tym uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety.  

Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Piaski i ma na celu właściwe zdiagnozowanie 

problemów społecznych występujących na jej obszarze.  

Wyniki tego badania ankietowego posłużą do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Piaski do 2026 roku.  

 
Z góry dziękujemy za udział w naszym badaniu.  

 
1. Jakie Pani/Pana zdaniem są atuty gminy? (proszę podać maksymalnie 2 odpowiedzi) 
1).........................................................................................................................  
2)......................................................................................................................... 
2. Co Pani/Pana zdaniem w największym stopniu ogranicza możliwości rozwojowe gminy i ma 
negatywny wpływ na poziom i jakość życia jej mieszkańców? (proszę podać maksymalnie 2 
odpowiedzi)  
1).........................................................................................................................  
2)......................................................................................................................... 
3. Jakie inwestycje należałoby podjąć w gminie, by była ona bardziej atrakcyjna i przyjazna dla 
mieszkańców? (proszę podać maksymalnie 2 propozycje)  
1).........................................................................................................................  
2)......................................................................................................................... 
4. Jakie problemy, niekorzystne zjawiska w Pani/Pana ocenie najbardziej uwidaczniają się  
w gminie? (proszę zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi)  
□ ubóstwo  
□ przemoc w rodzinie  
□ bezrobocie  
□ eurosieroctwo  
□ bezdomność  
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□ bezradność opiekuńczo-wychowawcza  
□ alkoholizm  
□ zanik więzi społecznych  
□ narkomania  
□ przestępczość 
□ dewastacja środowiska naturalnego  
□ rozpad rodzin  
□ inne (jakie?)....................................................................................................... 
5. Czy Pani/Pana zdaniem oferta opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie zaspokaja potrzeby  
mieszkańców? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 
□ tak  
□ nie  
□ nie wiem 
6. Czy Pani/Pana zdaniem oferta opieki przedszkolnej w gminie zaspokaja potrzeby 
mieszkańców? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 
□ tak  
□ nie  
□ nie wiem 
7. Jak Pani/Pan ocenia ofertę edukacyjną szkół w gminie? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną 
odpowiedź)  
□ dobrze  
□ dostatecznie  
□ niedostatecznie  
□ nie wiem  
8. Jaka jest według Pani/Pana atrakcyjność oferty kulturalnej w gminie? (proszę zaznaczyć 
znakiem X jedną odpowiedź)  
□ dobra 
□ dostateczna  
□ niedostateczna  
□ nie wiem  
9. Jak Pani/Pan ocenia dostępną w gminie ofertę w zakresie ochrony zdrowia? (proszę zaznaczyć 
znakiem X jedną odpowiedź)  
□ dobrze  
□ dostatecznie  
□ niedostatecznie  
□ nie wiem  
10. Jak Pani/Pan ocenia dostępną w gminie ofertę w zakresie sportu i rekreacji? (proszę 
zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 
□ dobrze  
□ dostatecznie  
□ niedostatecznie  
□ nie wiem  
11. Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie w miejscu zamieszkania? (proszę zaznaczyć znakiem X 
jedną odpowiedź) 
□ tak  
□ raczej tak  
□ raczej nie  
□ nie  
12. Jak Pani/Pan ocenia realizowane w gminie działania w zakresie przeciwdziałania 
bezrobociu? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź)  
□ dobrze  
□ dostatecznie  
□ niedostatecznie  
□ nie wiem  
13. Jak Pani/Pan ocenia realizowane w gminie działania w zakresie przeciwdziałania ubóstwu? 
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(proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź)  
□ dobrze  
□ dostatecznie  
□ niedostatecznie  
□ nie wiem  
14. Jak Pani/Pan ocenia realizowane w gminie działania w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź)  
□ dobrze  
□ dostatecznie  
□ niedostatecznie  
□ nie wiem  
15. Czy zna Pani/Pan przypadki przemocy w rodzinie na terenie gminy lub o nich 
słyszała/słyszał? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 
□ znam takie przypadki 
□ słyszałam/słyszałem o takich przypadkach  
□ nie znam takich przypadków  
16. Czy Pani/Pana zdaniem istnieje ryzyko nasilenia się zjawiska przemocy w rodzinie na terenie 
gminy? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 
□ tak  
□ nie  
□ nie wiem 
17. Jakie problemy najczęściej dotykają osoby starsze w gminie? (proszę podać jedną 
odpowiedź) 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................  
18. Jakie problemy najczęściej dotykają osoby niepełnosprawne w gminie? (proszę podać jedną 
odpowiedź)  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................  
19. Czy Pani/Pana zdaniem w działaniach realizowanych na terenie gminy uwzględnia się 
potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 
□ tak  
□ raczej tak  
□ raczej nie  
□ nie  
20. Jak Pani/Pan ocenia komunikację między władzami samorządowymi a mieszkańcami? 
(proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 
□ dobrze  
□ dostatecznie  
□ niedostatecznie  
□ nie wiem  
21. Jakich Pani/Pana zdaniem działań, inicjatyw, które mogłyby integrować, aktywizować 
lokalną społeczność czy przyczyniać się do łagodzenia bądź rozwiązywania lokalnych 
problemów społecznych oraz pełniejszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, brakuje  
w gminie? (proszę podać maksymalnie 2 propozycje)  
1)......................................................................................................................... 
............................................................................................................................ 
2)......................................................................................................................... 
............................................................................................................................ 
22. Jak Pani/Pan ocenia swój poziom zadowolenia z faktu bycia mieszkańcem gminy?  
□ dobrze  
□ dostatecznie  
□ niedostatecznie  
□ nie mam zdania  
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Informacja dotycząca osoby wypełniającej ankietę 
 
Od jak dawna mieszka Pani/Pan na terenie gminy?  
 
□ od urodzenia  
 
□ od ............. lat  
 
 
Płeć:                                     Wiek:                          Wykształcenie:  
 

□ poniżej 20 lat   □ podstawowe  
□ Kobieta  

□ 20-25 lat    □ gimnazjalne  
□ Mężczyzna      

□26-35 lat    □ zasadnicze zawodowe  
 
□ 36-45 lat    □ średnie  
 
□ 46-55 lat    □ wyższe  
 
□ 56-65 lat     
 
□ powyżej 65 lat  

 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 
 

Wypełnioną ankietę prosimy przekazać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach,  
ul. Lubelska 80, 21-050 Piaski, do dnia 31 maja 2021 r. 

 
 

 

 

 

 

 

 


