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I.

MERYTORYCZNE

UZASADNIENIE

OPRACOWANIA

STRATEGII

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
Państwo polskie poprzez instytucje realizujące politykę społeczną umożliwia swoim
obywatelom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać
samodzielnie, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Stale wzrastający
zakres zadań stawianych przed instytucjami pomocy społecznej spowodowany jest
zwiększającym się ich ciężarem gatunkowym i stopniem trudności generowanym takimi
czynnikami, jak np.: starzenie się społeczeństwa, a co za tym idzie, wzrost kosztów
związanych z ochroną zdrowia i rehabilitacją osób starszych i niepełnosprawnych,
uzależnieniami oraz wyzwaniami, którym musi podołać współczesna rodzina.
Działania prowadzone przez instytucje pomocy i integracji społecznej opierają się na
zasadach programowania, subsydiarności, koncentracji, elastyczności i otwartości. Istotą
nowego modelu działania pomocy społecznej, kreującej politykę społeczną – a w jej obszarze
strategię rozwiązywania problemów społecznych – jest jej uspołecznienie zarówno w procesie
planowania, jak też realizacji.
Każde państwo Członkowskie Unii Europejskiej ma obowiązek prowadzenia
w ramach Unii wspólnych działań wspierających, uzupełniających i koordynujących
w szeroko pojętej dziedzinie ochrony ludności i rozwoju kapitału ludzkiego. Opracowanie
Strategii jest warunkiem pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację
projektów dotyczących sfery społecznej zarówno z budżetu państwa, jak też funduszy Unii
Europejskiej.

1. Podstawa prawna Strategii, zgodność z prawem wspólnotowym oraz
strategiami narodowymi i europejskimi
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wiśniowa tworzona jest
z mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1508 z późn.
zm.), która w art. 17 ust. 1 pkt 1 nakłada na Gminy obowiązek „opracowania i realizacji
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”. Ponadto
art. 16b ust. 2 w/w ustawy wskazuje elementy, jakie powinna zawierać strategia, tj.
 diagnozę sytuacji społecznej,
4

 prognozę zmian w zakresie objętym strategią,
 cele strategiczne projektowanych zmian,
 kierunki niezbędnych działań,
 sposób realizacji Strategii oraz jej ramy finansowe,
 wskaźniki realizacji działań.

2. Powiązanie Strategii z krajowymi aktami prawnymi
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wiśniowa (GSRPS) jest
zgodna z założeniami polityki państwa, a także ustaw kompetencyjnych nakładających na
administrację rządową i samorządową określone obowiązki. Działania zawarte w Strategii
oparte są na postanowieniach innych krajowych aktów prawnych, a w szczególności:


Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1508 z późn.
zm.);



Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 z późn. zm.);



Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 poz.
1828 z późn. zm. );



Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 poz. 487 z późn. zm.);



Ustawy dnia z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 poz.
1030 z późn. zm.);



Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. 2018 poz. 1265 z późn. zm.);



Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 poz. 511 z późn. zm.);



Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2017
poz.1952 z późn. zm. );



Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2015 poz. 1390 z późn. zm.);



Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku
(Dz. U. z 2018 poz. 998 z późn. zm.);



Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz.U. 2018 poz. 554 z późn. zm.);
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Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2018 poz. 1492
z późn.zm.);



Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2018 poz. 1398 z
późn.zm.);



Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 poz.
180 z późn.zm.);



Ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
(Dz. U. z 2017 poz. 2092 z późn.zm.);



Ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 poz. 1832
z późn. zm.);



Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018
poz. 1878 z późn.zm.);



Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.);



Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.
U. z 2017 poz. 1851);



Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.
U z 2016 poz. 1860).

2.1 Zgodność z prawem wspólnotowym
Prawo wspólnotowe (acquis communautaire) nie ingeruje w systemowe rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Funkcjonuje jednak polityka społeczna Unii koordynująca narodowe polityki społeczne
w zakresie koniecznym z punktu widzenia funkcjonowania wspólnoty.

2.2 Zgodność ze strategiami europejskimi
Jednym z wiodących celów Unii Europejskiej jest wyrównywanie poziomu rozwoju
krajów i regionów. Polska uczestniczy w polityce społeczno-gospodarczej Unii, co oznacza
między innymi korzystanie z funduszy unijnych. W obszarze polityki społecznej jest to
Europejski Fundusz Społeczny (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
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Nr 1304/2013 ), który jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane
w ramach:
Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu – Europa 2020
Strategia ta obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:
 rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
 rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim
poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.
EFS jest głównym instrumentem wspierającym polityki i zadania priorytetowe, których
celem

jest

jakości

i

osiągnięcie

postępów

w

kierunku

pełnego

zatrudnienia,

poprawy

wydajności pracy, zwiększenie mobilności geograficznej i zawodowej

pracowników w Unii. Poprawa systemów kształcenia i szkolenia, propagowanie włączenia
społecznego oraz zapobieganie i zwalczanie ubóstwa. Fundusz ten przyczynia się tym samym
do spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.
Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020
Głównym celem Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego jest rozwijanie kapitału ludzkiego
poprzez wydobywanie potencjałów osób w taki sposób, by mogły one w pełni uczestniczyć
w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach życia.
Poza celem głównym w Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego wyznaczono pięć celów
szczegółowych:


wzrost zatrudnienia;



wydłużenie aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania
osób starszych;



poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;



poprawa zdrowia obywateli oraz podniesienie efektywności opieki zdrowotnej;



podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli.
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2.3 Zgodność z dokumentami krajowymi
Zapisy zwarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wiśniowa
są zgodne z następującymi dokumentami strategicznymi:
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030, której celem głównym jest poprawa
jakości życia Polaków.
Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020, która za jeden z celów stawia rozwój
kapitału ludzkiego.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie,
która jako strategiczny cel polityki regionalnej wskazuje efektywne wykorzystywanie
specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania
celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności.
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, w którym określono kluczowe kierunki
rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce.
Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy
wymiar aktywnej integracji.
Celem głównym programu jest trwałe zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym o 1,5 mln osób oraz wzrost spójności społecznej.
W programie wyróżniono pięć celów operacyjnych:
1. Usługi dla aktywności i profilaktyki – ograniczenie wykluczenia dzieci i młodzieży.
Zapewnienie rodzinom z dziećmi dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, który
zwiększy szanse na aktywizację rodziców oraz umożliwi kompleksową profilaktykę
zapobiegającą ubóstwu.
2. Gwarancje dla przyszłości młodzieży – stworzenie szansy dla młodzieży wejścia
na rynek pracy i tworzenia rodzin. Stworzenie spójnego systemu działań edukacyjnych,
społecznych i zawodowych umożliwiającego młodzieży przygotowanie do wejścia na
rynek pracy, zdobycie niezbędnych kompetencji oraz umiejętności ułatwiających
włączenie społeczne, aktywność zawodową i rozwój rodziny.
3. Aktywna osoba, zintegrowana rodzina, odpowiedzialne lokalne środowisko. Rozwój
systemu aktywnej integracji, działającego na rzecz aktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym i zawodowym osób, rodzin i środowisk zagrożonych wykluczeniem,
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umożliwiając łączenie ról społecznych zawodowych i rodzinnych oraz zwiększenie roli
społeczności lokalnej opartych o zasadę partnerstwa publiczno-społecznego .
4. Zapobieganie niepewności mieszkaniowej. Zapewnienie dostępu do niedrogich
mieszkań na wynajem umożliwiających stabilność rodzin i aktywizację zawodową
rodzin oraz zapobieganie utracie mieszkania i bezdomności powodującej wykluczenie
społeczne.
5. Seniorzy – bezpieczni, aktywni i potrzebni. Zapewnienie osobom starszym,
niepełnosprawnym, zależnym przyjaznych form opieki i form aktywnego spędzania
czasu oraz aktywnego włączania się osób starszych w życie publiczne i zawodowe.
Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020 – działania przedstawione w Strategii
są zgodne z założeniami zawartymi w w/w Programie, celem strategicznym Programu jest
wydłużenie życia, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie
nierówności społecznych w zdrowiu. Cel strategiczny można osiągnąć dzięki realizacji celów
operacyjnych. W NZP są one ukierunkowane na zmniejszenie narażenia społeczeństwa
na największe zagrożenia dla zdrowia. W katalogu zadań niezbędnych do realizacji tych
celów znajdują się działania konieczne do poprawy stanu zdrowia i jakości życia zarówno
całego społeczeństwa, jak i szczególnie zagrożonych grup. Cele operacyjne programu:
1. Poprawa

sposobu

żywienia,

stanu

odżywienia

oraz

aktywności

fizycznej

społeczeństwa.
2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych,

uzależnieniami

behawioralnymi

i

innymi

zachowaniami

ryzykownymi.
3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego
społeczeństwa.
4. Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych
i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji
oraz nauki.
5. Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.
6. Poprawa zdrowia prokreacyjnego.
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2.4 Zgodność z regionalnymi i wojewódzkimi dokumentami strategicznymi
Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Wiśniowa na lata 2015-2025
W dokumencie wyróżniono następujące cele strategiczne:
1. Kapitał ludzki i społeczny (w tym edukacja i kultura).
2. Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów naturalnych.
3. Gospodarka, rolnictwo, turystyka (w tym zatrudnienie).
4. Infrastruktura (w tym transport).
5. Opieka społeczna, zdrowie, bezpieczeństwo, rekreacja, sport.
6. Sprawne zarządzanie, współpraca lokalna i równomierny rozwój obszaru.
Zgodność z Wojewódzkim Programem Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023
W programie wyznaczono następujące cele:
Cel strategiczny:
Zwiększenie efektywności systemu pomocy i integracji w województwie.
Cele operacyjne:
1. Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego w województwie.
2. Wspieranie rodzin w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
3. Zwiększenie i rozwój oferty świadczeń pomocy społecznej dla seniorów.
4. Promowanie rozwoju infrastruktury pomocy społecznej.
5. Doskonalenie kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej i podmiotów
działających w obszarze pomocy społecznej.
Zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020
Cel główny strategii:
Efektywne wykorzystanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych dla zrównoważonego
i inteligentnego rozwoju społeczno-gospodarczego drogą do poprawy jakości życia
mieszkańców.
Inne dokumenty strategiczne:


Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020



Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata
2014 – 2020



Wojewódzki Program na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych
i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020
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II. PROCES WYPRACOWANIA STRATEGII
Do prac nad wypracowaniem Strategii zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji
publicznych i organizacji społecznych z terenu Gminy.

1. Przebieg procesu wypracowania Strategii
Proces przygotowania dokumentu składał się z następujących etapów:
- organizacja procesu planowania strategicznego
- diagnoza sytuacji społecznej Gminy
- planowanie działań
- opracowanie dokumentu
Diagnoza sytuacji społecznej w Gminie:


analiza sytuacji społecznej w Gminie w oparciu o opinie przedstawicieli instytucji
administracji

samorządowej,

organizacji

społecznych

analizę

doświadczeń

w rozwiązywaniu problemów społecznych,


analiza doświadczeń w rozwiązywaniu problemów społecznych,



dotychczasowa współpraca instytucji i organizacji społecznych na rzecz społeczności
lokalnej,



formułowanie wizji rozwoju społecznego Gminy.

Analiza problemów społecznych oraz zasobów społecznych w Gminie:


identyfikacja i kategoryzacja problemów społecznych w Gminie,



określenie zasobów społecznych Gminy,



badanie potrzeb społecznych oraz zakresu ich zaspokojenia.

Formułowanie założeń strategii rozwiązywania problemów społecznych w oparciu
o partycypację społeczną i zasady rozwoju społecznego:


formułowanie misji rozwoju społecznego w korelacji z wizją rozwoju Gminy,



formułowanie celów strategicznych,



określanie celów oraz kierunków działań w Gminie,



określanie sposobu zarządzania realizacją strategii,



ustalenie zasad monitoringu,



opracowanie procedur ewaluacji.
Bazą do opracowania diagnozy społecznej zawartej w strategii były materiały i analizy

statystyczne gromadzone przez instytucje takie, jak: Urząd Gminy Wiśniowa, baza danych
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regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wiśniowej, Ośrodek Kultury w Wiśniowej, Gminna Biblioteka Publiczna oraz
wyniki anonimowych ankiet na temat występujących w Gminie problemów i oczekiwań.
Elementem uspołecznienia procesu budowy GSRPS, było przeprowadzenie badania
ankietowego skierowanego do mieszkańców - osób zainteresowanych uczestnictwem w życiu
społecznym Gminy. W badaniu kwestionariuszowym udział wzięły łącznie 82 osoby
(45 kobiet, 34 mężczyzn, w przypadku 3 ankiet odnotowano brak danych na temat płci).
Wykres 1. Udział respondentów ankiety w podziale na płeć. Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy ankiet.
4%

41%
kobiety
55%

mężczyźni
brak danych

Najliczniejszą grupę wiekową stanowiły osoby mieszczące się w przedziale 26-59 lat - 56
osób. Druga pozycja przypadła natomiast grupie wiekowej 60 i więcej lat - było to 16 osób.
Wykres 2. Udział respondentów wg wieku. Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy ankiet.
1%

4%

20%
7%
13-16
17-25
26-59
60 i więcej
brak danych

68%

Pytani o aktywność zawodową mieszkańcy Gminy Wiśniowa deklarowali się najczęściej jako
pracownicy umysłowi i przedsiębiorcy (po 17 osób), następną pod względem liczebności
grupę zawodową stanowili pracownicy fizyczni oraz emeryci/renciści (po 13 osób).
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Wykres 3. Podział respondentów wg statusu zawodowego. Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy
ankiet.

6%

1%

12%

7%

uczeń
rolnik
przedsiębiorca
pracownik umysłowy
pracownik fizyczny
emeryt/rencista
bezrobotny
brak danych

16%

16%

21%

21%

Pod względem wykształcenia najliczniejszą grupę stanowiły osoby posiadające wykształcenie
zawodowe (20 osób).
Wykres 4. Podział respondentów wg poziomu wykształcenia. Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy
ankiet.
3%

18%

23%
podstawowe
zawodowe
średnie
policealne
24%

12%

wyższe
brak danych

20%

W oparciu o uzyskane informacje i materiały został przygotowany dokument, który pozwoli
na racjonalizację i efektywną realizację lokalnej polityki społecznej oraz wskaże obszary, które
w najbliższym czasie powinny stać się przedmiotem szczególnej troski władz samorządowych.
Oparcie przygotowania dokumentu strategicznego o proces partycypacji społecznej gwarantuje
rzetelną diagnozę oraz wypracowanie adekwatnych do zdiagnozowanych problemów kierunków
realizacji strategii. Przedłożony materiał został opracowany w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Wiśniowej przy merytorycznym wsparciu eksperta zewnętrznego – Agnieszki
Wróblewskiej.
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III. CHARAKTERYSTYKA GMINY
1. Położenie geograficzne

Rysunek 1. Umiejscowienie Gminy Wiśniowa w Powiecie Strzyżowskim w Województwie Podkarpackim. Źródło:
https://www.osp.org.pl

Gmina Wiśniowa położona jest w Powiecie Strzyżowskim, w województwie
podkarpackim około 45 km na południowy zachód od Rzeszowa. Sąsiaduje z gminami:
od północy z gminą Wielopole Skrzyńskie, od południa z gminą Wojaszówka, od zachodu
z gminą Frysztak, a od wschodu z gminą Strzyżów. Gmina zajmuje powierzchnię 83 km²
i jest najmniejszą z gmin powiatu strzyżowskiego. W jej skład wchodzą następujące sołectwa:
Jaszczurowa, Jazowa, Kalembina, Kozłówek, Kożuchów, Markuszowa, Niewodna,
Oparówka, Pstrągówka, Różanka, Szufnarowa, Tułkowice, Wiśniowa.

2. Historia
Pierwsze wzmianki o Kożuchowie pojawiają się w 1279 roku, a w 1366 r.
o Wiśniowej. W tamtym okresie teren dzisiejszej gminy należał prawdopodobnie do rodu
Bogoriów, w późniejszym czasie m.in. do rodzin Odrowążów, Bonerów, Jabłonowskich,
a od poł. XIX wieku do Mycielskich. Rodzina często gościła przedstawicieli krakowskiego
świata artystycznego i politycznego przełomu wieków. Bywali tu: Józef Mehoffer, Jan Cybis,
Tytus Czyżewski i inni. Tutejszy pałac wybudowany został na początku XVII wieku,
następnie był przebudowany w XVIII i XIX wieku, obecnie stanowi jedną z największych
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atrakcji gminy. Towarzyszą mu liczne zabudowania podworskie, w tym oficyna będąca
niegdyś obronnym dworem oraz neoromańska kaplica grobowa Mycielskich z 1901 r. oraz
rozległy park. Pozostałe zabytki gminy to między innymi kościół w Niewodnej p.w. św. Anny
z 1923 r. z trójnawowym wnętrzem ozdobionym współczesną ornamentowo-figuralną
polichromią, oraz pochodzącymi z XVIII w. trzema ołtarzami, amboną, chrzcielnicą i chórem.
Kościół w Kozłówku p.w. św. Doroty z 1877 r. z zachowanym barokowym prospektem
organowym z poprzedniej świątyni i gotycką rzeźbą świętej, a także neoromańska dawna
cerkiew grekokatolicka z 1912 r. w Oparówce.1

3. Gospodarka Gminy

3.1 Przedsiębiorczość
W 2017 roku na terenie Gminy Wiśniowa były zarejestrowane 472 podmioty
gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON, spośród których 14 należało do sektora
publicznego, a 452 do sektora prywatnego. W ramach wszystkich przedsiębiorstw 60%
wykonuje

pozostałą

działalność

gospodarczą,

38%

działa

w

ramach

przemysłu

i budownictwa, a 2% to rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.
Wykres 5. Przedsiębiorstwa z terenu Gminy Wiśniowa (rok 2017). Podział według rodzajów działalności PKD
2007. Źródło: dane GUS https://bdl.stat.gov.pl/
2%
38%

60%

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

przemysł i budownictwo

pozostała działalność

W ramach sektora publicznego spośród 14 podmiotów 11 należy do państwowych
i samorządowych jednostek prawa budżetowego. Z kolei sektor prywatny to przede
wszystkim osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (369 jedn.), reszta to: spółki
handlowe (19 jedn.), spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego (4 jedn.),
1

http://www.strzyzowski.pl/gmina-wisniowa
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spółdzielnie (6 jedn.) oraz stowarzyszenia i organizacje społeczne (25 jedn.). Na przestrzeni
lat 2015-2017 przybyło 19 podmiotów gospodarczych.
Odnosząc się do wskaźników podmiotów gospodarki narodowej - 10 tys. ludności
(przyjętych dla celów porównawczych przez GUS), należy stwierdzić, że na 10 tys. ludności
na terenie Gminy Wiśniowa przypada 581 firm. Na 100 osób w wieku produkcyjnym 7,2
osób fizycznych prowadzi działalność gospodarczą. Odnosząc się do fundacji, stowarzyszeń
i organizacji społecznych można powiedzieć, że na 10 tys. mieszkańców przypada 33 tego
typu instytucji. Dokładne dane prezentuje poniższa tabela.
Tabela 1. Podmioty gospodarki narodowej – wskaźniki. Źródło: dane GUS https://bdl.stat.gov.pl/

Wartość wskaźnika

Jednostka
miary

2015

2016

2017

podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności

jed. gosp.

550

572

581

jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10
tys. ludności

jed. gosp.

73

57

49

jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności

jed. gosp.

40

44

42

jed. gosp.

6,9

7,1

7,2

jed. gosp.

32

33

33

jed. gosp.

116

91

78

jed. gosp.

87,2

90,4

91,9

Kategoria

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100
osób w wieku produkcyjnym
fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys.
mieszkańców
podmioty nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności w wieku
produkcyjnym
podmioty na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym

4. Ludność Gminy

4.1 Demografia
Na koniec 2017 r. Gminę Wiśniowa zamieszkiwało 8122 mieszkańców. Na
przestrzeni ostatnich lat populacja Gminy zmniejszyła się o 112 osób. Gęstość zaludnienia
w Gminie w 2017 roku wynosiła 97 osób na 1 km2.
W 2017 roku wśród mieszkańców Gminy Wiśniowa ponad połowa, to osoby w wieku
produkcyjnym (63,2%), osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią 19,0%, natomiast
osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią 17,8% grupę osób. Liczba ludności w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym wynosi 93,3. Współczynnik
obciążenia demograficznego osobami starszymi wynosi 21,6.
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Tabela 2. Demografia Gminy Wiśniowa. Źródło: dane GUS https://bdl.stat.gov.pl/

Wyszczególnienie
ogółem

Rok 2015
8 234

Rok 2016
8 184

Rok 2017
8 122

4 068
761
2 357
950

4 054
752
2 345
957

4 116
814
2 820
482

4 068
793
2 790
485

Kobiety
ogółem
wiek przedprodukcyjny
wiek produkcyjny
wiek poprodukcyjny

4 113
763
2 390
960
Mężczyźni

ogółem
wiek przedprodukcyjny
wiek produkcyjny
wiek poprodukcyjny

4 121
843
2 802
476

Wśród ogólnej liczby mieszkańców Gminy liczba kobiet jest zbliżona do liczby
mężczyzn. W 2017 roku współczynnik feminizacji w Gminie wyniósł 100.
Wykres 6. Liczba mieszkańców Gminy Wiśniowa w latach 2015-2017 w podziale na płeć oraz ogółem. Źródło:
dane GUS https://bdl.stat.gov.pl/
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W latach 2015-2017 na terenie Gminy zanotowano ujemny przyrost naturalny. Ogólny
bilans lat 2015-2017 wyniósł minus 18 osób.
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Wykres 7. Ruch naturalny ludności (urodzenia żywe i zgony) w Gminie Wiśniowa w latach 2015-2017. Źródło:
dane GUS https://bdl.stat.gov.pl/
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W przypadku salda migracji wskaźniki są ujemne. Na przestrzeni lat 2015-2017 liczba
wymeldowań przewyższała liczbę zameldowań. Saldo migracji wewnętrznych dla lat 20152017 wynosi minus 183 osoby.
Wykres 8. Migracje w ruchu wewnętrznym na terenie Gminy Wiśniowa w latach 2015-2017. Źródło: dane GUS
https://bdl.stat.gov.pl/
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Zarówno ujemny przyrost naturalny, jak i ujemne saldo migracji są zjawiskami bardzo
niekorzystnymi dla gminy. Wyludnianie gminy w powiązaniu ze starzeniem się
społeczeństwa gminy będą miały bardzo negatywne skutki zarówno dla rozwoju
ekonomicznego gminy – malejące wpływy podatkowe, jak i spowodują duże obciążenie
budżetu gminy wydatkami na rzecz osób w wieku poprodukcyjnym.
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4.2 Poziom życia
W 2016 r. dochody Gminy Wiśniowa w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły
3769 zł, przy wydatkach w wysokości 3774 zł. W tym samym roku wydatki na pomoc
społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wyniosły 11222,0 tys. zł
i stanowiły 36,2% całości wydatków gminnego budżetu. W 2016 roku w Powiecie
Strzyżowskim wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej wyniosły 15,2% wydatków budżetu.

4.3 Mieszkalnictwo
Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania wynosi w Gminie Wiśniowa
85,8 m2 (2016 r.). W tym samym roku gminne wydatki przeznaczone na gospodarkę
mieszkaniową wyniosły 1,6 % ogółu wydatków budżetowych przy 0,7 % dochodu z tego
samego tytułu.
Tabela 3. Zasoby mieszkaniowe w Gminie Wiśniowa. Źródło: dane GUS https://bdl.stat.gov.pl/

Jednostka miary

2015

2016

2017

mieszk.

2 218

2 238

2 255

izby

izba

9 363

9 478

9 587

powierzchnia użytkowa mieszkań

m2

189 608

192 008

194 323

2 082

2 096

2 114

ZASOBY MIESZKANIOWE
Zasoby mieszkaniowe wg lokalizacji
Ogółem
mieszkania

Budynki mieszkalne w Gminie
Ogółem

bud.

Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne
Ogółem
wodociąg

mieszk.

2 086

2 106

2 124

ustęp spłukiwany

mieszk.

1 958

1 978

1 996

łazienka

mieszk.

1 864

1 884

1 902

centralne ogrzewanie

mieszk.

1 556

1 576

1 594

Mieszkania wyposażone w instalacje - w %

19

wodociąg

%

94,0

94,1

94,2

łazienka

%

84,0

84,2

84,3

centralne ogrzewanie

%

70,2

70,4

70,7

Zasoby mieszkaniowe – wskaźniki
przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania

m2

85,5

85,8

86,2

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na
1 osobę

m2

23,0

23,5

23,9

mieszk.

269,4

273,5

277,6

mieszkania na 1000 mieszkańców

5. Infrastruktura społeczna Gminy Wiśniowa

5.1 Oświata
W Gminie Wiśniowa funkcjonuje 6 publicznych placówek oświatowych, w tym 4 szkoły
podstawowych, 1 zespół szkolno - przedszkolny i 1 gimnazjum. Są to:
1. Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśniowej
3. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Markuszowej
4. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Różance
5. Szkoła Podstawowa w Jaszczurowej
6. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szufnarowej

Tabela 4. Organizacja szkół na terenie Gminy Wiśniowa w latach 2015-2017. Źródło: Zespół EkonomicznoAdministracyjny Szkół w Wiśniowej.

Liczba dzieci i
młodzieży
uczęszczających do
szkół na terenie Gminy,
Liczba nauczycieli
(pełne etaty)
Realizowane programy
dodatkowe

2015

2016

2017

875

856

790

90,51

89,66

86,91

Program
powszechnej nauki
pływania w klasach
III

Program
powszechnej nauki
pływania w klasach
III

RPO WP 2014-2020
Oś Priorytetowa IX
Jakość edukacji i
kompetencji w
20

regionie Działanie
9.2 Poprawa jakości
kształcenia ogólnego
„Wspólnie do
sukcesu SP Różanka
i SP Jaszczurowa”
„Poprawa
infrastruktury
edukacyjnej poprzez
wyposażenie w
sprzęt ICT w
Szkołach
Podstawowych w
Markuszowej,
Różance,
Szufnarowej,
Wiśniowej,
Gimnazjum w
Wiśniowej oraz
modernizacji sali
gimnastycznej w
Szufnarowej zgodnie
z umową o
dofinansowanie
projektu nr
RPPK.06.04.03-180017/16-00 z dnia
29.08.2016
Działalność klubów
sportowych

KS Wilki przy
Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w
Wiśniowej
 sekcja piłki
nożnej
 sekcja szachów

KS Wilki przy
Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w
Wiśniowej
 sekcja piłki
nożnej
 sekcja szachów

Liczba przedszkoli

1 przedszkole

1 przedszkole

KS Wilki przy
Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w
Wiśniowej
 sekcja piłki nożnej
 sekcja szachów
 sekcja siatkówki

1 przedszkole

9 oddziałów
9 oddziałów
9 oddziałów
przedszkolnych przy przedszkolnych przy przedszkolnych przy
SP
SP
SP
Liczba dzieci objętych
wychowaniem
przedszkolnym
Liczba nauczycieli

206

207

233

16,13

13,63

13,17
21

(pełne etaty)
Realizowane programy
dodatkowe

RPO WP 2014-2020
Oś Priorytetowa IX
Jakość edukacji i
kompetencji w
regionie Działanie
9.1 Rozwój edukacji
przedszkolnej –
oddziały
przedszkolne
Wiśniowa,
Markuszowa,
Szufnarowa,
Różanka

RPO WP 2014-2020
Oś Priorytetowa IX
Jakość edukacji i
kompetencji w
regionie Działanie
9.1 Rozwój edukacji
przedszkolnej –
oddziały
przedszkolne
Wiśniowa,
Markuszowa,
Szufnarowa,
Różanka

RPO WP 2014-2020
Oś Priorytetowa IX
Jakość edukacji i
kompetencji w
regionie Działanie
9.1 Rozwój edukacji
przedszkolnej –
oddziały
przedszkolne
Wiśniowa,
Markuszowa,
Szufnarowa,
Różanka

Edukacja
niepełnosprawnych
uczniów w szkołach

14 uczniów
niepełnosprawnych

15 uczniów
niepełnosprawnych

14 uczniów
niepełnosprawnych

3 uczniów –
upośledzenie
umysłowe w stopniu
lekkim

3 uczniów –
upośledzenie
umysłowe w stopniu
lekkim

4 uczniów –
upośledzenie
umysłowe w stopniu
lekkim

4 uczniów
niepełnosprawność
ruchowa

5 uczniów
niepełnosprawność
ruchowa

5 uczniów
niepełnosprawność
ruchowa

3 uczniów
słabosłyszących

3 uczniów
słabosłyszących

2 uczniów
słabosłyszących

3 uczniów
upośledzenie
umysłowe w stopniu
głębokim w tym
zespół Aspergera

3 uczniów
upośledzenie
umysłowe w stopniu
głębokim w tym
zespół Aspergera

3 uczniów
upośledzenie
umysłowe w stopniu
głębokim w tym
zespół Aspergera

1

3

4

Liczba
niepełnosprawnych
dzieci w
przedszkolu/oddziałach
przedszkolnych

upośledzenie
1 - upośledzenie
2 - upośledzenie
umysłowe w stopniu umysłowe w stopniu umysłowe w stopniu
lekkim
lekkim
lekkim
2 - upośledzenie
umysłowe w stopniu
głębokim w tym
zespół Aspergera

2 - upośledzenie
umysłowe w stopniu
głębokim w tym
zespół Aspergera
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Dzieci i młodzież z terenu Gminy objęta jest pomocą Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Strzyżowie. Poradnia w latach 2015-2017 wydała następująca liczbę
orzeczeń:
Tabela 5. Liczba wydanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i o potrzebie indywidualnego
nauczania. Źródło: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzyżowie.

Rok szkolny
Orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania

2015

2016

2017

11

15

12

0

2

4

5.2 Kultura
Ośrodek Kultury w Wiśniowej
Działalność Ośrodka kultury skupia się wokół integracji i aktywizacji społeczności
lokalnej poprzez inicjowanie wydarzeń społeczno - kulturalnych o różnorodnej tematyce,
skierowanych do szerokiej grupy odbiorców. W trakcie całego roku kalendarzowego
przygotowywane są imprezy o charakterze patriotycznym, jubileuszowym, religijnym,
folklorystycznym, okolicznościowym. Organizowane są liczne koncerty, wystawy, konkursy,
spotkania, przeglądy czy festiwale z różnych dziedzin sztuki takich jak: taniec, muzyka,
malarstwo, fotografia, poezja.
Corocznie w grudniu opracowywany jest kalendarz imprez na cały kolejny rok
z uwzględnieniem różnych świąt i dni pamięci. Są to m.in.: Gminne Obchody Dnia
Katyńskiego, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Matki, 3 Maja, 11 Listopada, Orszak
Trzech Króli. Ponadto organizowane są Jubileusze 50-lecia Pożycia Małżeńskiego, tzw. Złote
Gody, okrągłe rocznice powstania sołectw, parafii, OSP, kół gospodyń wiejskich czy klubów
sportowych działających na terenie Gminy Wiśniowa. Ośrodek Kultury na stałe współpracuje
z powyższymi organizacjami, dzięki czemu zainicjowano wiele wydarzeń kulturalnych
podtrzymujących tradycje oraz dziedzictwo kulturowe (np.: Smak Tradycji, Staropolskie
Strojenie Stołu Wielkanocnego, Święto Plonów, konkursy na pisanki, palmy kartki
świąteczne). Ośrodek Kultury jest również organizatorem imprez o charakterze sportowym
(zawody, turnieje, pikniki sportowe, prowadzenie klubów sportowych), o charakterze
kościelnym (przegląd chórów, spotkania Maryjne, festiwale kolęd i pastorałek). Ponadto
aranżuje cykliczne imprezy plenerowe (pikniki wiejskie, sobótki, turnieje wsi), a także
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imprezy zainicjowane z jednorazowych pomysłów czy projektów, np.: warsztaty, wernisaże,
koncerty w ramach dofinansowań zewnętrznych.
Ośrodek Kultury jest także partnerem i koordynatorem letnich międzynarodowych plenerów
malarskich „Wiśniowa pachnąca malarstwem”, plenerów fotograficznych „Magia odkrywania
Gminy Wiśniowa przez Obiektyw”. Współpracuje także ze Stowarzyszeniem Tak Życiu
współorganizując pikniki rodzinne, bale i koncerty charytatywne oraz z Fundacją Cherry
Home współorganizują koncerty, konkursy i Forum Turystyczne. W bieżącym roku
przywrócono gminny konkurs pn.: „ Mój dom, mój ogród”.
Dodatkowo pracownicy ośrodka tworzą oddzielny plan imprez na ferie czy wakacje, w trakcie
których organizowane są turnieje sportowo-rekreacyjne, konkursy, warsztaty tematyczne,
wyjazdy do kina, muzeum, wycieczki krajoznawcze, rajdy piesze i rowerowe oraz zajęcia
plastyczne i szachowe.
Poza wymienioną działalnością, od kilku lat Ośrodek Kultury skupia się wokół działań
turystyczno-promocyjnych. Organizowane są kilka razy w roku wędrówki wysokogórskie
z cyklu „Podróże małe i duże”, wyjazdy dla seniorów, dla rodzin z cyklu „Odkrywamy nasze
Małe Ojczyzny”, rajdy oraz spływy kajakowe. Poszerza się także współpraca z różnymi
instytucjami, np.: z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji we Frysztaku, z Wojewódzkim
Domem Kultury w Rzeszowie, czy współpraca transgraniczna ze Słowacją.
W Ośrodku Kultury działają obecnie zespoły: Chór Męski „Echo” oraz Zespół Pieśni
i Tańca „Wisznia”, współpracuje zespół dziecięcy „Wisienka”, grupa teatralna „5+1”.
Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniowej
Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniowej powstała w 1949 roku. W jej skład
wchodzi główna biblioteka oraz cztery filie w miejscowościach: Kozłówek, Markuszowa,
Różanka i Szufnarowa.
Działalność Biblioteki koncentruje się na: gromadzeniu, opracowaniu, przechowywaniu oraz
udostępnianiu zbiorów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw
regionalnych. Biblioteka w oparciu o regulaminy wewnętrzne wypożycza na zewnątrz
i udostępnia na miejscu zbiory biblioteczne oraz udziela informacji z różnych dziedzin
wiedzy. Biblioteka posiada bogaty zbiór wydawnictw o tematyce regionalnej, uwzględniający
oprócz wydawnictw książkowych artykuły w czasopismach i prace niepublikowane.
Do zadań GBP należy również upowszechnianie literatury pięknej i czytelnictwa.
Biblioteka prowadzi stałe formy działalności kulturalnej związanej z popularyzacją książki
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i wiedzy. Są to: spotkania autorskie z pisarzami adresowane do dzieci i młodzieży, lekcje
biblioteczne, konkursy wiedzy, dyskusje nad książką, zajęcia plastyczno-techniczne,
wystawki rocznicowe i tematyczne, wystawy oraz imprezy cykliczne – „Wakacje
w Bibliotece”, Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Na koniec 2017 roku w bibliotekach zgromadzonych było 49520 książek, w tym
w Wiśniowej 20003 woluminów. Wypożyczono 29688 książek, zanotowano 13539
odwiedzin wypożyczających. Zbiory biblioteczne są w całości w bazie komputerowej
i od 2014 roku wypożyczanie jest zautomatyzowane.
Zarówno w GBP jak i w filiach znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem
do Internetu, z którego nieodpłatnie mogą korzystać mieszkańcy (w 2017 roku udostępniano
14 stanowisk komputerowych).
GBP stale współpracuje z instytucjami i placówkami oświatowo-kulturalnymi na terenie
gminy, powiatu i województwa.

5.3 Służba zdrowia
Opiekę zdrowotną na terenie Gminy sprawuje:


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP ośrodek zdrowia w Markuszowej.

Świadczenia zdrowotne udzielane są od poniedziałku do piątku przez dwie lub trzy godziny
dziennie przez trzech lekarzy: internistę, neurologa i lekarza ogólnego oraz jedną
pielęgniarkę gabinetu zabiegowego. W 2017 roku udzielono 5218 porad.
Najważniejsze problemy zdrowotne zgłaszane przez pacjentów to choroby układu krążenia,
cukrzyca, choroby zwyrodnieniowe stawów oraz choroby układu oddechowego. Profilaktyka
zdrowotna dzieci i młodzieży jest realizowana zgodnie z przepisami prawa.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wiśniowej.

W ośrodku zatrudnionych jest dwóch lekarzy, trzy pielęgniarki oraz dwie położne. W 2017
roku na 1000 mieszkańców przypadło 4809 wizyt.
Do najczęstszych problemów zdrowotnych zgłaszanych przez mieszkańców Gminy należą
choroby układy krążenia, choroby układu kostno-stawowego, przewlekłe choroby układu
oddechowego, choroby nowotworowe, a w okresie jesienno – zimowym ostre infekcje dróg
oddechowych. Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży prowadzona jest na podstawie
załącznika nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 24.09.2013 r. w sprawie
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świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ. Natomiast szczepienia dzieci i młodzieży
przeprowadzane są zgodnie z Komunikatem Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie
szczepień ochronnych.

5.4 Pomoc społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej jest gminną jednostką
organizacyjną i budżetową utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań zleconych
Gminie z zakresu pomocy społecznej. Zadaniem Ośrodka jest umożliwienie osobom
i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
samodzielnie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz
zapobieganie powstawaniu takich sytuacji. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach
zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia
w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz doprowadzenia do możliwie pełnego
usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem. Ośrodek realizuje zadania
w zakresie pomocy społecznej zlecone samorządowi gminnemu i zadania własne w trybie
określonym przepisami ogólnie obowiązującymi. Realizując zadania pomocy społecznej
GOPS współpracuje z różnymi instytucjami w celu pomocy podopiecznym, m.in. z: Urzędem
Gminy, policją, szpitalami, GKRPA, szkołami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, OK,
sądem, kuratorami sądowymi, PCPR,

Powiatowym Urzędem Pracy, ZUS, KRUS, US,

zakładami karnymi, ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
W roku 2017 struktura organizacyjna GOPS obejmowała 13 osób, w tym: kierownik, pięciu
pracowników socjalnych, oraz siedmiu pozostałych pracowników.
W 2017 roku pomocą GOPS objęto 347 rodzin, a w nich 1222 osoby. Świadczenia pieniężne
przyznano ogółem 258 osobom.
Tabela 6. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną. Źródło: dane GOPS w Wiśniowej.

Wyszczególnienie

2015

2016

2017

Liczba osób, którym
przyznano
świadczenia
OGÓŁEM

768

693

635

Świadczenia
przyznane w ramach
zadań zleconych i

Liczba rodzin

L. os. w rodz.

Liczba rodzin

L. os. w rodz.

Liczba rodzin

L. os. w rodz.

383

1441

360

1338

347

1222

26

zadań własnych –
OGÓŁEM, w tym:
Świadczenia
pieniężne
Świadczenia
niepieniężne
Świadczenia
przyznane w ramach
zadań zleconych bez
względu na ich rodzaj
i formę
Świadczenia
przyznane w ramach
zadań własnych bez
względu na ich rodzaj
i formę

262

915

242

836

258

772

246

1134

231

1040

387

901

2

10

2

10

6

32

383

1441

360

1338

345

1210

Jedną z form pomocy oferowaną przez GOPS jest praca socjalna świadczona na rzecz
poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca jest
ukierunkowana na przywrócenie utraconej lub ograniczonej zdolności samodzielnego
funkcjonowania osoby lub rodziny. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez
względu na uzyskiwany dochód. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt
socjalny. W kontrakcie socjalnym opracowuje się ocenę sytuacji osoby lub rodziny oraz
formułuje cele, które ma osiągnąć osoba lub rodzina dla przezwyciężenia trudnej sytuacji
życiowej. Pracownicy socjalni pomagają również osobom i rodzinom w załatwianiu spraw
urzędowych, m.in.: rent, emerytur, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, uzyskania
orzeczenia o niepełnosprawności, uzyskania alimentów. Uczestniczą w rozwiązywaniu
problemów środowisk zagrożonych uzależnieniami, środowisk będących w konflikcie
z prawem, bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz rodzin dotkniętych innymi problemami.
Tabela 7. Liczba osób i rodzin objętych pracą socjalną w latach 2015-2017. Źródło: dane GOPS w Wiśniowej.

Wyszczególnienie

2015

2016

2017

Liczba rodzin

97

97

98

Liczba osób w rodzinach

268

268

269

Liczba zawartych kontraktów socjalnych

18

27

18

Jak wskazują dane zawarte w tabeli w latach 2014-2016 liczba rodzin objętych pracą socjalną
utrzymuje się na stałym poziomie.
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GOPS w Wiśniowej wykonuje także zadania wynikające z ustawy osobom
uprawnionym do alimentów. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom
uprawnionym po spełnieniu określonych w ustawie warunków.
Tabela 8. Liczba rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego. Źródło: dane GOPS w Wiśniowej.

Wyszczególnienie
Liczba wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
Kwota wypłaconych świadczeń w zł

2015

2016

2017

609

579

459

237 867

235 717

194 630

18

18

14

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie

GOPS prowadzi również odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej
mieszkańców z terenu Gminy Wiśniowa. W 2015 roku pomocą w formie opłaty za pobyt
w domu pomocy społecznej objęto 15 osób, w 2016 r. 16 osób, w 2017 r. 20 osób.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych w Gminie jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z przepisami wyżej wymienionej
ustawy samorząd gminny zobowiązany jest do prowadzenia działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób
uzależnionych od alkoholu. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie
przez Radę Gminy Wiśniowa.
Głównym celem programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych
z piciem i nadużywaniem alkoholu na terenie Gminy Wiśniowa oraz zwiększenie
skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych. W Programie na
2018 rok wyróżniono następujące zadania do realizacji:
1. Zwiększenie 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
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sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie

działalności

instytucji,

służącej

rozwiązywaniu

problemów

alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.
13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Zadania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2018
realizowane są przez:
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej,
 Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Wiśniowej,
 Poradnię Odwykową w Strzyżowie,
 Punkt Konsultacyjno – Informacyjny w Strzyżowie,
 Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie,
 Przeszkoloną kadrę pedagogów szkolnych z terenu gminy
 Ośrodek Kultury w Wiśniowej,
 Stowarzyszenia pozarządowe działające na terenie poszczególnych miejscowości oraz
przy parafiach,
 Posterunek Policji w Wiśniowej,
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie,
 Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
GKRPA w Wiśniowej jest koordynatorem całości zadań w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania

problemów

alkoholowych.

Do

zadań

w zakresie

profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowanych przez Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych należą m.in.:
 zobowiązanie do leczenia odwykowego,
 opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 analizowanie w ciągu roku wykonywania zadań w zakresie profilaktyki alkoholowej
zawartych w Programie oraz wykorzystanie środków finansowych na ten cel,
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 udział w szkoleniach, spotkaniach.
W 2016 roku GKRPA odbyła dziewięć spotkań, przeprowadzono rozmowy z 49
osobami nadużywającymi alkohol. Skierowano na badanie przez biegłych sądowych
psychiatrę i psychologa 2 osoby. W 2017 roku GKRPA odbyła czternaście spotkań,
przeprowadzono rozmowy z 16 osobami nadużywającymi alkohol. Na badanie w celu
wydania opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu skierowanych zostało
5 osób. W Sądzie Rejonowym w Strzyżowie prowadzono dwa postępowania o zastosowanie
przymusowego leczenia odwykowego w systemie stacjonarnym.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiśniowa
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, określa obowiązek
organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
podejmowania

działań

zmierzających

do

ograniczenia

spożywania

środków

psychoaktywnych, a także wspierania przedsięwzięć temu służących. W celu realizacji zadań
wynikających z ustawy Gmina co roku opracowuje Program Przeciwdziałania Narkomanii,
który w swoim zakresie obejmuje:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
2. Prowadzenie

profilaktycznej

działalności

informacyjnej,

edukacyjnej

oraz

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów,
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
3. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
4. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych
osób.
Podstawowe cele Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok:
1. Diagnoza rozpowszechnienia używania narkotyków na terenie Gminy.
2. Ograniczenie dostępności narkotyków.
3. Wspieranie szkół podstawowych i gimnazjalnych w tworzeniu i wdrażaniu
programów profilaktycznych.
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4. Ułatwianie osobom uzależnionym kontaktu z placówkami leczniczymi oraz udzielanie
rodzinom dotkniętym problemem narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.
Realizatorami ww. Programu są:
 Wójt Gminy Wiśniowa,
 Szkoły Podstawowe,
 Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej na terenie gminy,
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej,
 Ośrodek Kultury w Wiśniowej,
 Posterunek Policji w Wiśniowej,
 Współpracujący – realizatorzy programów profilaktycznych.
W latach 2016 - 2017 realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
ukierunkowana była na szerokie prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnoinformacyjnej dla dzieci, młodzieży, rodziców, promowanie zdrowego stylu życia bez
alkoholu i narkotyków, promowanie trzeźwego i bezpiecznego spędzania czasu. Zadania
prowadzone były przez placówki oświatowe, Ośrodek Kultury, Policję, organizacje działające
przy parafiach, Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckie oraz kluby sportowe.
Prowadzono także nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie
może prowadzić do narkomanii.
Zespół Interdyscyplinarny
Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa przy
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniowej, który realizuje działania określone
w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 r.
poz. 1390 z późn. zm.). Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie
i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, w szczególności przez:
 diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających
na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
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 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym,
 inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Wiśniowej wchodzą przedstawiciele: GOPS
w Wiśniowej, Policji, oświaty, NZOZ w Wiśniowej, Sądu Rejonowego w Strzyżowie,
GKRPA w Wiśniowej.

5.5 Policja
Posterunek Policji w Wiśniowej został przywrócony 1 października 2016 roku. Służbę
pełni 5 funkcjonariuszy. W 2015 roku i do września 2016 roku na terenie działania Gminy
Wiśniowa służbę pełnili funkcjonariusze Posterunku Policji we Frysztaku oraz Komendy
Powiatowej Policji w Strzyżowie.
W latach 2015-2017 funkcjonariusze policji prowadzili działania prewencyjne
dotyczące bezpieczeństwa na terenie gminy Wiśniowa. W roku 2015 przeprowadzono
14 spotkań, w 2016 roku odbyło się 26 spotkań, a w roku 2017 przeprowadzono 41 spotkań.
Tabela 9. Liczba przestępstw zaistniałych na terenie Gminy Wiśniowa w latach 2015-2017. Źródło: dane
Posterunek Policji w Wiśniowej.

Wybrane kategorie
przestępstw
kradzież
włamanie
rozbój
uszkodzenie mienia
oszustwo / w tym
oszustwa internetowe /
przywłaszczenie
groźba karalna
niestosowanie się do
zakazu sądowego
nietrzeźwy kierujący
pojazdem
mechanicznym
uszkodzenie ciała
pobicie
przestępstwa
narkotykowe

2015

2016

2017

Ogółem

Przestępstwa
nieletnich

Ogółem

Przestępstwa
nieletnich

Ogółem

Przestępstwa
nieletnich

6
1
0
1

-

2
5
0
3

-

6
8
0
6

-

-

0
0

-

1
3

6
0
1
0

2

0

7
7
0
0

0

9

-

4

-

5

3
0

-

3
1

2

1

1

-
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5.6 Organizacje społeczne
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy Wiśniowa corocznie uchwala Program
współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi
podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiotowy program określa
kierunki, obszary, formy współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami
pozarządowymi.
Roczny Programu Współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 został
przyjęty Uchwałą NR XXXVIII/250/2017 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 8 listopada 2017 r.
Celem głównym Programu w roku 2018 jest rozwój zakresu i form współpracy Gminy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami służących do lepszego rozpoznawania
i zaspokajania potrzeb społecznych w sposób skuteczny i efektywny.
Cele szczegółowe obejmują:
1. Efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
mieszkańców Gminy;
2. Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoją
wspólnotę lokalną;
3. Uzupełnienie działań jednostek samorządowych w zakresie, w jakim nie są one
w stanie realizować tych zadań przez własne struktury;
4. Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
5. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywację społeczności lokalnej;
6. Wspieranie działań prospołecznych, wolontarystycznych i filantropijnych.
Na terenie Gminy Wiśniowa działają następujące organizacje:


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Różanka



Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” w Lutczy



Polski Związek Niewidomych, Powiatowe Koło w Strzyżowie



Fundacja „Cherry Home”



Stowarzyszenie Kobiet Gminy Wiśniowa



Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej



Stowarzyszenie „Tak Życiu”
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Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Szufnarowa



LKS Wisłok Wiśniowa



LKS Albatros Szufnarowa



LKS Huragan Kozłówek



UKS Wilki



Stowarzyszenie Activ Pro



GKS Szach – Mat



13 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

6. Diagnoza sytuacji społecznej Gminy

6.1 Analiza problemów społecznych Gminy Wiśniowa na podstawie danych
instytucji
Najczęstszymi powodami przyznawania pomocy finansowej w latach 2015-2017
okazały się: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność oraz
bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego.
Tabela 10. Powody przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w latach 2015-2017. Źródło: dane GOPS
w Wiśniowej.

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

LICZBA RODZIN
2015

2016

2017

Ubóstwo

326

308

245

Sieroctwo

0

0

0

Bezdomność

3

3

5

Potrzeba ochrony macierzyństwa

5

6

5

W tym:
Wielodzietność

0

0

3

Bezrobocie

234

208

187

Niepełnosprawność

168

157

161

Długotrwała lub ciężka choroba

163

174

169

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

154

144

125

4

3

3

Przemoc w rodzinie
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Alkoholizm

10

14

16

Narkomania

0

0

0

Trudności adaptacyjne po opuszczeniu zakładu karnego

0

3

1

Zdarzenie losowe

8

8

3

Sytuacja kryzysowa

0

0

0

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

0

0

0

Ubóstwo
Głównym powodem trudnej sytuacji mieszkańców Gminy Wiśniowa korzystających
z pomocy społecznej są problemy wynikające z ubóstwa. W latach 2015-2017 najwięcej
rodzin w Gminie Wiśniowa uzyskało świadczenia z tego powodu. Ubóstwo jest określane
jako stan uwarunkowany najczęściej niewystarczającą wysokością dochodów. Brak
dochodów uniemożliwia zaspokajanie potrzeb, zarówno biologicznych, jak i uczestnictwa
w życiu społecznym, a przy utrzymującym się długim okresie występowania niedostatku,
stanowi zagrożenie wykluczenia społecznego. Problem ubóstwa wiąże się z innymi
czynnikami takimi, jak bezrobocie, choroby, dysfunkcyjność rodzin czy alkoholizm.
Jak ilustruje poniższy wykres liczba beneficjentów pomocy społecznej, którym udzielono
wsparcia z powodu ubóstwa sukcesywnie maleje. W 2017 r. liczba beneficjentów była
mniejsza o 25% w stosunku do roku 2015.
Wykres 9. Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu ubóstwa w latach 2015-2017. Źródło: dane GOPS
w Wiśniowej.
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Z problemem ubóstwa ściśle związany jest problem bezdomności. W latach 2015-2017
pomocą z powodu bezdomności objęto kilka rodzin.
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Wykres 10. Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu bezdomności w latach 2015-2017. Źródło: dane
GOPS w Wiśniowej.
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Bezrobocie
Drugim powodem trudnej sytuacji życiowej beneficjentów pomocy społecznej
w Gminie Wiśniowa, są problemy wynikające z bezrobocia. Liczba świadczeniobiorców
na przestrzeni trzech lat stale malała, w 2017 roku liczba beneficjentów była mniejsza o 20%
w stosunku do roku 2015.
Wykres 111. Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu bezrobocia w latach 2015-2017. Źródło: dane
GOPS w Wiśniowej.
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Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP również malała. Na przestrzeni trzech lat
liczba bezrobotnych zarejestrowanych z terenu Gminy Wiśniowa spadła o 25%.
Tabela 11. Bezrobocie rejestrowane w Gminie Wiśniowa w latach 2015-2017. Źródło: GUS.

Dane

2015

2016

2017

Liczba bezrobotnych ogółem

748

662

559

Bezrobotne kobiety

385

366

309

Bezrobotni mężczyźni

363

296

250

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił
w 2017 roku 10,9%. Udział procentowy bezrobotnych kobiet w 2017 roku wynosił 13,2%
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i był wyższy od wskaźnika określającego bezrobotnych mężczyzn, który wynosił 9,0%.
Jak wskazują dane porównawcze, poziom bezrobocia w Powiecie Strzyżowskim jest wyższy
niż średnia wojewódzka.
Tabela 12. Stopa bezrobocia w Powiecie Strzyżowskim, Województwie Podkarpackim oraz Kraju w latach 20152017. Źródło: GUS.

2015

2016

2017

Powiat Strzyżowski

20,2%

17,7%

15,2%

Województwo Podkarpackie

13,2%

11,5%

9,6%

Polska

9,7%

8,2%

6,6%

Długotrwała lub ciężka choroba
Kolejnym powodem pod względem liczby osób pobierających świadczenia z pomocy
społecznej są problemy wynikające z długotrwałej lub ciężkiej choroby. Jak ilustruje poniższy
wykres liczba beneficjentów pomocy społecznej, którym udzielono wsparcia z powodu
długotrwałej lub ciężkiej choroby była nieznacznie zmienna. W 2017 r. liczba beneficjentów
zmalała o 2% w stosunku do roku poprzedniego.
Wykres 123. Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w latach 20152017. Źródło: dane GOPS w Wiśniowej.
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Niepełnosprawność
Następnym ważnym problemem społecznym Gminy jest niepełnosprawność. W latach
2015-2017 liczba świadczeniobiorców była umiarkowanie zmienna.
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Wykres 132. Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu niepełnosprawności w latach 2015-2017. Źródło:
GOPS w Wiśniowej.
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W latach 2015-2017 liczba osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wiśniowa kształtowała
się następująco:
Tabela 13. Liczba osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wiśniowa w latach 2015-2017. Źródło: PCPR
w Strzyżowie.

2015

2016

2017

Niepełnosprawni dorośli

161

125

137

Niepełnosprawne dzieci

34

32

32

Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego
Powodem trudnej sytuacji mieszkańców Gminy Wiśniowa korzystających z pomocy
społecznej są także problemy wynikające z ich bezradności w sprawach opiekuńczo
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Ilość rodzin objętych pomocą
z tego tytułu w latach 2015-2017 stale malała. W 2017 roku zmalała o 19% w stosunku
do roku 2015.
Wykres 146. Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu bezradności w sprawach
wychowawczych w latach 2015-2017. Źródło: dane GOPS w Wiśniowej.
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Tabela 14. Typy rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w latach 2015-2017. Źródło: dane GOPS
w Wiśniowej.

Liczba rodzin
Rodzaj rodziny
2015

2016

2017

Rodziny z dziećmi

267

242

205

Rodziny niepełne

34

25

24

Rodziny emerytów i rencistów

83

78

85

Biorąc pod uwagę typy rodzin, które korzystały ze świadczeń pomocy społecznej
w latach 2015-2017 należy stwierdzić, że największym świadczeniobiorcą były rodziny
z

dziećmi.

W

2017

roku

również

ta

kategoria

stanowiła

największy

udział

w typach rodzin korzystających ze świadczeń (205 rodzin), pomimo iż w latach 2015-2017
odnotowano 23% spadek liczby rodzin z dziećmi objętych pomocą.
Dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej zapewnia się
pieczę zastępczą, którą organizuje powiat. Rodzinną formą pieczy jest rodzina zastępcza,
natomiast instytucjonalną są placówki opiekuńczo – wychowawcze.
Tabela 15. Opieka nad dzieckiem i rodziną. Źródło: PCPR w Strzyżowie.

2015

2016

2017

Liczba spraw dot. ograniczenia,
zawieszenia i pozbawienia władzy
rodzicielskiej

0

2

0

Liczba dzieci umieszczonych w
placówkach opiekuńczowychowawczych

1

0

0

Liczba dzieci zgłoszonych do adopcji

0

1

0

Liczba dzieci adoptowanych

0

0

1

Alkoholizm
Kolejnym powodem udzielania pomocy w Gminie Wiśniowa są problemy rodzin,
w których występuje uzależnienie od alkoholu. Nadużywanie alkoholu wpływa zarówno
na stan zdrowia osoby uzależnionej, ale także powoduje występowanie przestępczości
i przemocy.
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Wykres 155. Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu alkoholizmu w latach 2015-2017. Źródło: dane
GOPS w Wiśniowej.
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Liczba rodzin, które otrzymują wsparcie z uwagi na problemy alkoholowe w latach 20152017 stopniowo zwiększała się, w roku 2017 wzrosła o 60% w stosunku do roku 2015. W
2016 roku GOPS udzielił pomocy 14 rodzinom dotkniętym alkoholizmem, w których były 33
osoby, w 2017 roku 16 rodzinom (46 osób). W większości była to pomoc rzeczowa w postaci
opału, odzieży, obuwia, podręczników szkolnych, przyborów szkolnych, dożywiania dzieci
w szkołach.
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Liczba osób otrzymujących wsparcie z tytułu ochrony macierzyństwa w latach 20152017 była zmienna. W 2017 r. zmalała o 50% w stosunku do roku 2016.
Wykres 164. Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa w latach 20152017. Źródło: dane GOPS w Wiśniowej.
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Przemoc w rodzinie
Powodem udzielania pomocy rodzinom w Gminie Wiśniowa są problemy rodzin,
w których występuje przemoc domowa. Liczba rodzin którym przyznano pomoc z powodu
przemocy domowej utrzymuje się na podobnym poziomie.
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Wykres 177. Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu przemocy domowej w latach 2015-2017. Źródło:
dane GOPS w Wiśniowej.
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Rodziny, w których występowało podejrzenie przemocy domowej zostały objęte pomocą.
Instytucje zajmujące się problemem przemocy w rodzinie na terenie gminy Wiśniowa:
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej,
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie,
 Prokuratura,
 Policja,
 Sąd Rodzinny i Opiekuńczy w Strzyżowie,
 Ochrona zdrowia (Ośrodek Zdrowia),
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiśniowej.
Na podstawie sprawozdań z działalności ZI należy odnotować, iż w 2015 roku
zjawisko przemocy występowało w 24 rodzinach. W wyniku przemocy w rodzinie
poszkodowanych zostało 25 osób, w tym 17 kobiet i 8 mężczyzn. ZI w ciągu roku odbył 4
posiedzenia, a grupy robocze 39 posiedzeń. Sporządzonych zostało 30 Niebieskich Kart,
w tym 28 przez policję i 2 przez pracownika socjalnego GOPS. Zakończone zostały 22
procedury Niebieskich Kart – 12 ze względu na ustanie przemocy, w 10 przypadkach
rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowanych działań.
W 2016 roku zjawisko przemocy występowało w 12 rodzinach. W wyniku przemocy
w rodzinie poszkodowanych zostało 13 osób, w tym 11 kobiet i 2 mężczyzn. ZI w ciągu roku
odbył 4 posiedzenia, a grupy robocze 46 posiedzeń. Sporządzonych zostało 17 Niebieskich
Kart, w tym 16 przez policję i 1 przez pracownika socjalnego GOPS. Zakończono 11
procedur Niebieskich Kart – 4 ze względu na ustanie przemocy, w 7 przypadkach
rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowanych działań.
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W 2017 roku zjawisko przemocy występowało w 17 rodzinach. W wyniku przemocy
w rodzinie poszkodowanych zostało 17 osób, w tym 11 kobiet i 6 mężczyzn. ZI w ciągu roku
odbył 4 posiedzenia, a grupy robocze 50 posiedzeń. Sporządzonych zostało 17 Niebieskich
Kart, w tym 17 przez policję. Zakończonych zostało 16 procedur Niebieskich Kart – 7
ze względu na ustanie przemocy, w 9 przypadkach rozstrzygnięto o braku zasadności
podejmowanych działań.
Trudności adaptacyjne po opuszczeniu zakładu karnego
Wśród beneficjentów pomocy społecznej w Gminie Wiśniowa znajdują się rodziny,
w których członkowie maja problemy wynikające z trudności adaptacyjnych po opuszczeniu
zakładu karnego. Działania wobec osób przebywających w zakładach karnych oraz je
opuszczających podejmowane są przez instytucje działające w różnych obszarach:
sądownictwo, służba więzienna, publiczne służby zatrudnienia, pomoc społeczna oraz sektor
pozarządowy. Dla zapewnienia skuteczności wsparcia istotne jest zdiagnozowanie sytuacji
tych

osób

oraz

opracowanie

modelu

współpracy

międzyinstytucjonalnej

oraz

międzysektorowej na rzecz ich wspierania.
W Gminie Wiśniowa w latach 2015-2017 kilka rodzin otrzymało wsparcie z tytułu
trudności adaptacyjnych osób po opuszczeniu zakładu karnego.
Wykres 1918. Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu trudności adaptacyjnych po opuszczeniu
zakładu karnego w latach 2015-2017. Źródło: dane GOPS w Wiśniowej.
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6.2 Problemy i oczekiwania społeczne na podstawie ankiety.
Ankiety

ewaluacyjne

stanowią

nieodłączny

element

diagnozy

problemów

społecznych, pojawiających się na terenie Gminy. W badaniu kwestionariuszowym udział
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wzięły 82 osoby (45 kobiet, 34 mężczyzn, w przypadku 3 ankiety odnotowano brak danych
na temat płci). Osoby badane reprezentowały następujące kategorie:
Wykształcenie:

Kategorie wiekowe:

 podstawowe - 15

 13-16 lat - 3

 zawodowe - 20

 17-25 lat - 6

 średnie - 16

 26-59 lat - 59

 policealne - 10

 60 i więcej - 16

 wyższe - 19

 brak danych - 1

 brak danych - 2

Zawód:

 uczeń - 6

 pracownik fizyczny - 13

 rolnik - 10

 emeryt/rencista - 13

 przedsiębiorca - 17

 bezrobotny - 5

 pracownik umysłowy - 17

 brak danych - 1

Oprócz przedstawionych danych metryczkowych, respondenci zostali poproszeni w pierwszej
części ankiety o wypełnienie poniższej tabeli określając stopień zadowolenia z podanych
warunków życia w Gminie. Należało zaznaczyć jedną z możliwych odpowiedzi od 0 do 4,
przy czym 0 – bardzo niezadowolony/a; 1 – niezadowolony/a; 2 – niezdecydowany/a; 3 –

Bardzo
niezadowolony/a

Niezadowolony/a

Niezdecydowany/a

Zadowolony/a

Bardzo
zadowolony/a

zadowolony/a; 4 – bardzo zadowolony/a).

1. Organizacja czasu wolnego (koła
zainteresowań, kluby sportowe)

4

7

27

39

4

2. Dostęp do Internetu

3

8

15

38

18

3. Dostęp do informacji na temat wydarzeń w
Gminie

2

5

23

31

20

4. Dostęp do kultury: biblioteka, koncerty,
wystawy

1

6

12

37

25

5. Organizacja imprez cyklicznych w Gminie

4

8

17

37

14

6. Dostępność doradztwa psychologiczno –
prawnego

6

16

35

15

9

W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolona
z następujących warunków życia w Gminie
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7. Poziom pomocy społecznej

1

1

13

36

30

8. Poziom opieki zdrowotnej

5

13

17

37

9

9. Bezpieczeństwo publiczne

1

5

19

35

20

10.Warunki mieszkaniowe

1

4

13

43

18

11. Miejsca rekreacji (np. parki, skwer, place
zabaw)

0

5

17

35

24

12. Jakość szkół

0

4

10

39

28

13. Dostępność przedszkoli

0

3

17

33

25

14. Żywotność lokalnej tradycji i historii w
codziennym życiu

3

4

27

36

10

15. Siła więzi międzyludzkich integrujących
mieszkańców

5

6

34

27

7

16. Dostępność handlu i usług

1

6

13

43

17

17. Poziom udziału mieszkańców w życiu
publicznym Gminy

4

7

33

29

9

 Nie wszyscy badani odpowiedzieli na wszystkie pytania

Najbardziej pozytywnie (odpowiadając ,,Zadowolony/a" lub ,,Bardzo zadowolony/a") ocenili
respondenci następujące aspekty życia w Gminie Wiśniowa:


Jakość szkół (83%);



Poziom pomocy społecznej (81%);



Dostęp do kultury: biblioteka, koncerty, wystawy (77%);



Warunki mieszkaniowe (77%).

Najmniej usatysfakcjonowani ankietowani okazali się w stosunku do następujących obszarów
funkcjonowania Gminy (odpowiedź ,,Niezadowolony/a" lub ,,Bardzo niezadowolony/a"):


Dostępność doradztwa psychologiczno – prawnego (27%);



Poziom opieki zdrowotnej (22%);



Organizacja imprez cyklicznych w gminie (15%).

Drugą integralną częścią ankiety były pytania odnoszące się do problemów społecznych
poszczególnych grup i obszarów, tj. dzieci i młodzieży, rodzin, osób starszych, obszar opieki
zdrowotnej, edukacji, sportu i kultury. Poniżej przedstawiono i scharakteryzowano
szczegółowo odpowiedzi na sześć pytań:
1. Jakie problemy społeczne dzieci i młodzieży uważa Pan/Pani za najważniejsze
na terenie naszej Gminy ?
a) Brak pozytywnych wzorców i autorytetów (22 wskazań)
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b) Przemoc ze strony rodziców (4)
c) Alkohol i papierosy (39)
d) Narkotyki (7)
e) Chuligaństwo (17)
f) Brak zorganizowanych form spędzania wolnego czasu (36)
g) Bezproduktywne spędzanie czasu wolnego (34);
2. Jakie problemy społeczne rodzin uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie
naszej Gminy ?
a) Nieporadność życiowa (34)
b) Ubóstwo (8)
c) Bezrobocie (26)
d) Alkoholizm (25)
e) Bezradność opiekuńczo-wychowawcza (15)
f) Brak poradnictwa psychologiczno-prawnego (6)
g) Niski poziom wzajemnej pomocy pomiędzy rodzinami (24)
h) Zanikanie tradycyjnych form spotkań rodzinnych (31);
3. Jakie problemy społeczne osób starszych uważa Pan/Pani za najważniejsze
na terenie naszej Gminy ?
a) Izolacja społeczna, samotność (51)
b) Izolacja rodzinna, odrzucenie (14)
c) Niepełnosprawność (36)
d) Niezdolność do samoobsługi (19)
e) Brak zorganizowanych form wspólnego spędzania czasu (39);
4. Jakie problemy społeczne w obszarze opieki zdrowotnej uważa Pan/Pani
za najważniejsze na terenie naszej Gminy ?
a) Długi okres oczekiwania na usługi medyczne (53)
b) Mała liczba lekarzy specjalistów (73)
c) Ograniczona liczba wizyt domowych lekarza u osób przewlekle chorych
i niepełnosprawnych (23)
d) Inne: krótkie godziny przyjęć lekarzy; brak stomatologa; długie kolejki oczekiwania
na zabiegi rehabilitacyjne; brak możliwości wykonania specjalistycznych badań
np.: USG; ograniczenia w skierowaniach na specjalistyczne badania lekarskie;
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5. Jakie problemy społeczne w obszarze edukacji uważa Pan/Pani za najważniejsze
na terenie naszej Gminy ?
a) Brak placówek wychowywania przedszkolnego (8)
b) Brak wykorzystania bazy szkolnej w czasie wolnym od nauki (50)
c) Niedostateczne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne (40)
d) Brak stołówek szkolnych (24)
e) Inne: nauka w klasach łączonych; szerzący się problem alkoholu i papierosów wśród
młodzieży, niedostateczne poświęcenie uwagi i przeciwdziałanie powyższym
problemom przez grono pedagogiczne; niekorzystna zmiana systemu nauczania likwidacja gimnazjum; niedostateczne wykorzystanie zdolności i potencjału dzieci
i młodzieży w obszarze wiedzy i nauki;
6. Jakie problemy społeczne w obszarze sportu i kultury uważa Pan/Pani
za najważniejsze na terenie naszej Gminy ?
a) Brak organizacji pozarządowych inspirujących działalność kulturalną i sportową (17)
b) Brak wiejskich świetlic i ognisk kultury (31)
c) Nie w pełni wykorzystany potencjału historii i kultury regionu (19)
d) Niewykorzystany potencjał uzdolnionej i utalentowanej młodzieży (47)
e) Zbyt mało imprez i wydarzeń środowiskowych (29)
f) Inne: brak zainteresowania się konkursami i imprezami przez młodzież; brak wsparcia
dla rozwoju klubów sportowych;
Za najważniejsze problemy społeczne dotykające Gminę Wiśniowa mieszkańcy uznali:
1) wśród dzieci i młodzieży:


Alkohol i papierosy – 25%;



Brak zorganizowanych form spędzania wolnego czasu – 23%;

2) wśród rodzin:


Nieporadność życiowa – 20%;



Zanikanie tradycyjnych form spotkań rodzinnych – 18%;

3) wśród osób starszych:


Izolacja społeczna (samotność) – 32%;



Brak zorganizowanych form wspólnego spędzania czasu – 25%;

4) w obszarze opieki zdrowotnej:


Mała liczba lekarzy specjalistów – 47%;



Długi okres oczekiwania na usługi medyczne – 34%;
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5) w obszarze edukacji:


Brak wykorzystania bazy szkolnej w czasie wolnym od nauki – 40%;



Niedostateczne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – 32%;

6) w obszarze sportu i kultury:


Niewykorzystany potencjał uzdolnionej i utalentowanej młodzieży – 32%;



Brak wiejskich świetlic i ognisk kultury – 21%.

Jeśli według Pana/Pani pominęliśmy w ankiecie jakiś ważny problem, to proszę go
opisać w tym miejscu (poniżej przedstawione są problemy, wskazane przez
ankietowanych):
-

Ważnym problemem jest łatwa dostępność młodzieży gimnazjalnej do różnego
rodzaju używek. Służby porządkowe są bezradne w łapaniu dilerów narkotyków czy
dopalaczy.

-

Brak dostępu i organizacji kulturalnych imprez masowych. Podczas wydarzeń
rozrywkowych brak jakiejkolwiek inicjatywy do zapraszania osób znanych.

-

Niespełniane kolejne obietnice władz, na które zawsze znajdują się dofinansowania,
co prowadzi do hamowania rozwoju regionu.

-

Brak inicjatywy w sprawie pielęgnacji historii, kultury i tradycji okolicy.

-

Zła nawierzchnia drogi oraz nierówne chodniki.

-

Niezadowalająca współpraca placówek oświatowo - wychowawczych z rodzicami
i prawnymi opiekunami w rozwiązywaniu problemów uczniów.

-

Brak

specjalistycznej

edukacji

rodziców

skierowanej

na

bardzo

wczesne

„odkrywanie” problemów dzieci i młodzieży z jednoczesnym wskazaniem sposobów
i metod „odkrywania” i rozwiązywania tychże problemów.
-

Alkoholizm na wsi.

Kolejną częścią ankiety były wymienione poniżej zadania, służące rozwiązywaniu
problemów społecznych na terenie Gminy. Ankietowani zostali poproszeni o ocenę używając
skali od 1 do 10, na ile ważne są poszczególne zadania przez wpisanie jednej cyfry ze skali
w kolumnie po prawej stronie za każdym zdaniem. Po uśrednieniu wyników, oceny
respondentów przedstawiają się następująco:

2.

Zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów (kardiolog, diabetolog,
onkolog)
Usługi opiekuńcze dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych

3.

Zapewnienie dostępu do pedagoga, logopedy i opieki medycznej w

1.

9,23
7,78
7,59
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szkołach i przedszkolach
7,48

6.

Likwidacja barier architektonicznych w urzędach
Pomoc psychologa/terapeuty, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży
i dorosłych
Poszerzenie oferty o oddział żłobkowy

7.

Mieszkania chronione, lokale socjalne

6,67

8.

Założenie grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych

6,62

9.

Finansowanie płatnych szczepionek dla dzieci

6,56

4.
5.

7,47
6,71

10. Wydłużenie czasu pracy przedszkoli

6,51

11. Stypendia dla dzieci z ubogich rodzin

6,48

12. Założenie grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

6,45

13. Potrzeba pedagogizacji rodziców i dzieci

6,42

14. Stworzenie sieci pomocy sąsiedzkiej

6,39

15. Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Utworzenie punktu informacyjnego w gminie oferującego usługi doradztwa
16.
zawodowego i pośrednictwa pracy
17. Założenie wolontariatu

6,35

18. Organizacja miejsc zakwaterowania dla sprawców przemocy
Zwiększenie ilości obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie placówek
19.
oświatowych
20. Mobilny punkt pomocy specjalistycznej dla osób uzależnionych

5,37

5,68
5,63

5,29
5,22

Powyższa tabela ilustruje, jak wysoki priorytet przyznali ankietowani konkretnym zadaniom,
mającym na celu rozwiązanie różnych problemów społecznych (skala od 1 do 10, ocena
średnia grupy). Najwyższe oceny uzyskały:
1) Zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów (kardiolog, diabetolog, onkolog) – 9,23;
2) Usługi opiekuńcze dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych – 7,78;
3) Zapewnienie dostępu do pedagoga, logopedy i opieki medycznej w szkołach
i przedszkolach. – 7,59.
Za zadania o najniższym priorytecie zostały uznane:
1) Mobilny punkt pomocy specjalistycznej dla osób uzależnionych – 5,22;
2) Zwiększenie

ilości

obiektów

sportowo-rekreacyjnych

na

terenie

placówek

oświatowych – 5,29;
3) Organizacja miejsc zakwaterowania dla sprawców przemocy – 5,37.
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Jeśli według Pana/Pani warto podjąć inne zadania, inicjatywy na rzecz integracji
społecznej mieszkańców, które nie zostały wcześniej wymienione w ankiecie, to proszę
wymienić poniżej:
-

Tworzenie spółdzielni pracy. Aktywizacja zawodowa osób korzystających z pomocy
społecznej.

-

Realizowanie przemyślanych inwestycji, które mają służyć mieszkańcom, ponieważ
obecnie nie zawsze spełniają swoje cele.

-

Organizacja kulturalnych imprez w połączeniu z koncertami, występami znanych
gwiazd.

-

Rozszerzenie zakresu organizacji wycieczek dla wszystkich grup wiekowych
o różnym statusie społecznym i majątkowym.

-

Brak miejsc pracy w gminie i powiecie.

6.3 Analiza SWOT

SŁABE STRONY

MOCNE STRONY
- dobra jakość szkół
- profesjonalna kadra pomocy społecznej
- dostęp do kultury: biblioteka, koncerty,
wystawy
- dobry potencjał dla rozwoju różnych
form turystyki
- kultywowanie dziedzictwa kulturowego
- dobrze rozwinięta baza edukacyjna
- cykliczne wydarzenia kulturalne
- aktywność organizacji i lokalnych
liderów społecznych

niski poziom przedsiębiorczości
mieszkańców gminy
- starzenie się społeczeństwa
- niewystarczająca liczba miejsc pracy
- niewystarczający dostęp do lekarzy
specjalistów
- niewystarczająca dostępność doradztwa
psychologiczno – prawnego
- za mało imprez cyklicznych w gminie
-

ZAGROŻENIA

SZANSE
-

dostępność zewnętrznych źródeł
finansowania,
rozwój przedsiębiorczości
rozwój sektora usług turystycznych i
około-turystycznych
rozwój ekonomii społecznej
rozwój społeczeństwa obywatelskiego
wymiana doświadczeń i czerpanie

-

migracje ludzi młodych za pracą
bezradność i bierność rodzin w
rozwiązywaniu własnych problemów
brak zabezpieczenia społecznego na
wypadek choroby, starości
wyuczona bezradność, roszczeniowość
postaw
starzenie się społeczeństwa i stopniowe
49

-

wzorców w ramach miast partnerskich
wsparcie szkoleniowe
wsparcie socjalne osób starszych
programy zdrowotne dla seniorów
pozwalające na utrzymanie sprawności
intelektualnej i fizycznej

-

wyludnienie
izolacja społeczna
bierność społeczna
niska rozpoznawalność gminy, brak
świadomości społecznej odnośnie jej
walorów kulturowych i przyrodniczych

7. Planowanie działań
8. 7.1 Misja i wizja Gminy Wiśniowa
Misja
Gmina Wiśniowa – silne rodziny, aktywni seniorzy, integralny rozwój człowieka.
Wizja rozwoju społecznego Gminy Wiśniowa:
Gmina Wiśniowa dążąc do poprawy jakości życia swoich mieszkańców, przeciwdziała
marginalizacji społecznej oraz eliminuje negatywne zjawiska, staje się społecznością
wrażliwą, potrafiącą zaspokoić potrzeby społeczności lokalnej.
Kluczowym zadaniem władz Gminy Wiśniowa jest zapewnienie wysokiego poziomu życia
swoim mieszkańcom, a więc stworzenie możliwości i warunków do rozwoju we wszystkich
dziedzinach życia. Na szczególną uwagę zasługują osoby, które z takich czy innych przyczyn
samodzielnie nie są w stanie włączyć się w szereg przemian podnoszących warunki życiowe
społeczności lokalnej. Specjalistyczne wsparcie tych osób stworzy im szansę do rozwoju,
a co za tym idzie przełoży się na spadek patologii społecznych w gminie. Zakres zadań
związanych ze sferą społeczną oddziałującą na standard życia mieszkańców jest bardzo
szeroki. Wizja rozwoju Gminy zostanie zrealizowana poprzez działania z zakresu: sportu,
rekreacji, turystyki, edukacji, kultury, opieki zdrowotnej i społecznej.

7.2 Prognoza zmian w zakresie objętym strategią
Analiza szerokiego spektrum programów rozwoju, których wdrażanie będzie
w perspektywie co najmniej najbliższych 10 lat oddziaływać na sytuację w Gminie Wiśniowa,
pozwala prognozować, że w tym okresie, pomoc społeczna stanowić będzie fundamentalny
element w polityce zarówno państwa polskiego, jak i samorządu lokalnego. Będzie to efekt
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między innymi wprowadzania w życie programu „Europa 2020”, który wiele uwagi poświęca
poprawie sytuacji w sferze społecznej.
Gmina Wiśniowa, podobnie jak inne samorządy w Polsce, stanie wkrótce przed koniecznością
zmierzenia się z nowymi problemami wynikającymi zarówno z uwarunkowań lokalnych, jak
wpływu

zewnętrznej

sytuacji

społeczno-polityczno-gospodarczej.

Wśród

czynników

zewnętrznych mających istotny wpływ na sytuację społeczną w Gminie warto wymienić te,
które wynikają z niekorzystnych perspektyw demograficznych – starzenie się społeczeństwa
Gminy, migracji – zwłaszcza ludzi młodych, napływu imigrantów, niekorzystnych zmian
w obszarze podstawowych wartości rodzinnych skutkujących rozpadem rodzin, w tym rodzin
wielopokoleniowych, oraz innych nieznanych jeszcze dzisiaj zagrożeń.
Mając na względzie oddziaływania i problemy globalne, lokalna polityka społeczna w Gminie
Wiśniowa musi uwzględniać narastający problem starzenia się społeczeństwa, zmiany
systemu wartości, zmiany w strukturze rodziny, czy też powiększające się obszary zagrożeń
funkcjonowania jednostki i rodziny. Można więc przyjąć, że pomoc społeczna będzie
podlegać dużym przemianom zarówno w układzie instytucjonalnym, jak i zadaniowym.
Rozwój sytuacji społecznej na terenie Gminy będzie ściśle związany z rozwojem
ekonomiczno – społecznym społeczności lokalnej. Uwzględniając przeprowadzoną diagnozę
sytuacji społecznej w Gminie Wiśniowa oraz skalę i znaczenie społeczne ujawniających
problemów określono cele strategiczne, operacyjne i zadania, które uwzględniają zagrożenia
i problemy wynikające z sytuacji zewnętrznej, ale przede wszystkim biorą pod uwagę
uwarunkowania lokalne.
Uwzględniając dostępne opracowania analityczne, wyniki ankiet, oraz przeprowadzoną
diagnozę lokalnej sytuacji w sferze społecznej sformułowano prognozę przewidywanego
rozwoju sytuacji w sferze społecznej.
W układzie celów strategicznych przedstawia się ona następująco:


Przeciwdziałanie

wykluczeniu

społecznemu

spowodowanemu:

bezrobociem,

ubóstwem, bezdomnością i uzależnieniami
prognozuje się:
-

potrzeby niesienia pomocy osobom długotrwale pozostającym bez pracy, postępującą
dezaktualizację

kwalifikacji

osób

długotrwale

bezrobotnych

i

nieaktywnych

zawodowo;
-

dalsze rozwarstwienie materialne społeczeństwa;
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-

utrzymywanie się niedoboru pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich
rodzin, rozproszenie i niewystarczający pozom integracji działań pomocowych
świadczonych osobom dotkniętym przemocą, utrzymywanie się niewystarczającego
poziomu profilaktyki w zakresie rozwiązywania problemów przemocy oraz
przeciwdziałania uzależnieniom, utrzymywanie się zapotrzebowania na usługi
edukacyjne dotyczące problemu przemocy oraz przeciwdziałania uzależnieniom;



Wspieranie rodzin, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

prognozuje się:
-

zwiększona dzietność rodzin spowodowana programem Rodzina 500+;

-

zwiększającą się liczbę rodzin niepełnych, wymagających wsparcia alimentacyjnego;

-

niewystarczający w stosunku do narastających potrzeb poziom funkcjonowania
systemu pieczy zastępczej;

-

utrzymywanie się potrzeb w zakresie usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych
przez instytucje pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe w stosunku
do rodzin;

-

występowanie zjawiska niezaradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
w wychowaniu dzieci;



Wspieranie

działań

służących

poprawie

jakości

życia

osób

starszych

i niepełnosprawnych oraz utrzymanie ich w środowisku zamieszkania
prognozuje się:
-

niewystarczająca jakość życia osób z niepełnosprawnością, występowanie sytuacji
niepełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, występowanie
stanu niewystarczającej integracji społecznej osób z niepełnosprawnością;

-

występowanie istotnego odsetka osób bezrobotnych, dla których niepełnosprawność
jest dodatkowym ograniczeniem w dostępie do zatrudnienia;

-

utrzymywanie się potrzeb w zakresie usług socjalnych i opiekuńczych w stosunku
do osób z niepełnosprawnością i ich rodzin;

-

utrzymywanie się potrzeb pomocy względem osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
ich rodzin;

-

występowanie izolacji i wykluczenia z życia społecznego osób starszych;

-

pogłębiające się ubóstwo osób starszych;
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wzrastające potrzeby w zakresie usług socjalnych i opiekuńczych w stosunku do osób

-

starszych;
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prognozuje się:
utrzymywanie się zapotrzebowania na nowe lub unowocześnione usługi świadczone

-

przez przygotowane do tego podmioty sektora pozarządowego osobom oraz rodzinom;
występowanie potrzeb wymagających rozwiązań innowacyjnych dla obszaru polityki

-

społecznej;
tworzenie szerokich partnerstw lokalnych w celu rozwiązywania problemów

-

społecznych
-

wzrost aktywności społecznej mieszkańców;

-

utrzymywanie się rozproszenia inicjatyw i działań prowadzonych przez instytucje
publiczne i prywatne.

Przedstawione powyżej prognozy pozwalają zdefiniować system działań czyli strategię, która
powinna być zrealizowana, aby ograniczyć skutki różnorodnych zagrożeń wynikających
zarówno

z

uwarunkowań

zewnętrznych,

naturalnych

zjawisk

biologicznych

(np.

niepełnosprawności), problemów cywilizacyjnych, jak i niedoskonałości lokalnego systemu
polityki społecznej. Proponowana strategia będzie obejmować osiąganie celów nastawionych
na eliminację zagrożeń oraz poprawę sytuacji, która w czasie opracowywania Strategii została
zidentyfikowana jako niekorzystna.
Wprowadzanie zmian społecznych na terenie Gminy Wiśniowa, poprzez realizację celów
i zadań strategicznych, zaowocuje ograniczeniem skutków rozpoznanych problemów
społecznych, intensyfikacją rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy oraz poprawą jakości
życia mieszkańców. Prognozuje się, że realizowane działania zaktywizują i zachęcą
mieszkańców do udziału w rozwiązywaniu problemów dotykających społeczność lokalną.
Wdrożenie strategii spowoduje:
-

poprawę bezpieczeństwa socjalnego obywateli oraz poprawę warunków ich życia,

-

zwiększenie liczby miejsc na lokalnym rynku pracy,

-

wzmocnienie kompetencji i potencjału osób, które ubiegają się o zatrudnienie,

-

poprawę stanu zdrowia i sprawności fizycznej, w tym szczególnie osób starszych
i niepełnosprawnych,

-

poprawę jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych,
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-

zapewnienie dostępu do usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych w środowisku
zamieszkania, bez konieczności kierowania mieszkańców do DPS,

-

wzmocnienie pozycji rodziny w społeczności lokalnej,

-

zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie,

-

zmniejszenie rozmiaru problemu uzależnień w gminie,

-

stworzenie dogodnych warunków rozwoju dzieci i młodzieży.

Osiągnięcie prognozowanych zmian będzie możliwe przy zaangażowaniu wszystkich
instytucji działających na terenie Gminy, podmiotów społecznych i gospodarczych oraz
przedstawicieli społeczności lokalnej.

7.3 Cele i harmonogram realizacji
Celem strategii są działania długookresowe i długofalowe, polegające na inwestycji
w kapitał ludzki, system edukacji, aktywność obywatelską, poprawę sytuacji materialnej,
co przekłada się na działania na rzecz poprawy zatrudnienia oraz budowania lokalnego rynku
pracy. Kompleksowa pomoc osobom z problemami społecznymi powinna opierać się ponadto
na profilaktyce, systematycznym monitorowaniu sytuacji społecznej i wczesnym reagowaniu
na dostrzegane deficyty. Szczegółowa diagnoza i analiza sytuacji społecznej Gminy Wiśniowa
połączona z badaniami ankietowymi, pozwoliła wyodrębnić następujące cele strategiczne:
 Przeciwdziałanie

wykluczeniu

społecznemu

spowodowanemu:

bezrobociem,

ubóstwem, bezdomnością i uzależnieniami.
 Wspieranie rodzin, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.
 Wspieranie

działań

służących

poprawie

jakości

życia

osób

starszych

i niepełnosprawnych oraz utrzymanie ich w środowisku zamieszkania.
 Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i profesjonalizacja służb społecznych.

Następnie w ramach poszczególnych celów strategicznych wyodrębniono cele operacyjne
i kierunki działań.
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Przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu
spowodowanemu:
bezrobociem,
ubóstwem,
bezdomnością i
uzależnieniami

Podejmowanie
działań służących
ograniczeniu skali
bezrobocia i ubóstwa

GOPS, PUP, JST,
GKRPA,
Oświata, ZI,
Policja, NGO
GOPS, PUP, JST,
GKRPA,
Oświata, ZI,
Policja, NGO

Środki
własne i
zewnętrzne

GOPS, PUP,
NGO

Środki
własne i
zewnętrzne
Środki
własne i
zewnętrzne

Integracja i intensyfikacja
działań z zakresu pomocy
społecznej i instytucji rynku
pracy służących aktywizacji
beneficjentów pomocy
społecznej, np. prac
społecznie użytecznych,
staży zawodowych, prac
interwencyjnych.
Prowadzenie kursów i
szkoleń zawodowych dla
osób dorosłych
Usługi doradztwa
zawodowego oraz
poradnictwa
psychologicznego,
spotkania indywidualne,
prelekcje, warsztaty
grupowe, inne
Stworzenie partnerstwa
lokalnego na rzecz
aktywizacji osób
niepracujących
Tworzenie podmiotów
ekonomii społecznej, w tym

GOPS, PUP, JST,
Oświata, NGO

Środki
własne i
zewnętrzne

GOPS, PUP, JST,
Oświata, NGO

Środki
własne i
zewnętrzne

JST, NGO

Środki
własne i

2025

Tworzenie i realizacja
programów przeciwdziałania
ubóstwu i bezrobociu.

2024

Budżet

2023

Partnerzy

2022

Kierunki działań

2021

Cele operacyjne

2020

Cele strategiczne

2019

Harmonogram realizacji

spółdzielni socjalnych
Tworzenie sprzyjającego
klimatu dla potencjalnych
inwestorów tworzących
nowe miejsca pracy.
Systematyczne
monitorowanie problemu
bezdomności i prowadzenie
streetworkingu.
Zabezpieczanie pomocy
doraźnej osobom
bezdomnym.
Rozwijanie
gminnego modelu
przeciwdziałania i
wychodzenia z
bezdomności

Rozbudowa i
wzmacnianie
systemu
przeciwdziałania i
rozwiązywania
problemów
uzależnień

Zapewnienie osobom
bezdomnym schronienia,
pomocy socjalnej,
psychologicznej, reintegracji
społecznej i zawodowej, w
szczególności przy
wykorzystaniu
indywidualnych planów
wychodzenia z bezdomności.
Organizacja funkcjonowania
mieszkań wspomaganych dla
osób bezdomnych, po
odbyciu kary pozbawienia
wolności, opuszczających
placówki.
Rozwijanie systemu pomocy
rodzinom z problemem
uzależnienia oraz
dotkniętych przemocą
poprzez kompleksowość i
interdyscyplinarność
podejmowanych działań.

GOPS, PUP, JST,
GKRPA,
Oświata, ZI,
Policja, NGO
GOPS, JST,
GKRPA,
Oświata, ZI,
Policja, NGO
GOPS, JST,
GKRPA,
Oświata, ZI,
Policja, NGO
GOPS, JST,
GKRPA,
Oświata, ZI,
Policja, NGO

zewnętrzne
Środki
własne i
zewnętrzne
Środki
własne i
zewnętrzne
Środki
własne i
zewnętrzne
Środki
własne i
zewnętrzne

GOPS, JST,
GKRPA,
Oświata, ZI,
Policja, NGO

Środki
własne i
zewnętrzne

GOPS, JST,
GKRPA,
Oświata, ZI,
Policja, NGO

Środki
własne i
zewnętrzne
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Zintegrowanie
działań służących
przeciwdziałaniu
wykluczeniu
społecznemu

Intensywne działania w
zakresie edukacji społecznej
i promowania zdrowego –
trzeźwego stylu życia.
Promocja życia bez
alkoholu.
Prowadzenie działań
profilaktycznych,
skierowanych do dzieci i
młodzieży mających
zarówno charakter
edukacyjny jak i
dostarczających
alternatywnych form
spędzania wolnego czasu.
Tworzenie grup wsparcia dla
rodzin przeżywających
sytuacje kryzysowe
Podejmowanie działań w
zakresie dostępności pomocy
terapeutycznej i
rehabilitacyjnej osób
uzależnionych oraz
członków ich rodzin.
Tworzenie i realizowanie
kompleksowych projektów
służących przeciwdziałaniu
wykluczeniu społecznemu,
np. dotyczących zasobu
mieszkaniowego
komunalnego.
Organizacja wsparcia dla
osób opuszczających zakłady
karne
Dążenie do

GOPS, JST,
GKRPA,
Oświata, ZI,
Policja, NGO

Środki
własne i
zewnętrzne

GOPS, JST,
GKRPA,
Oświata, ZI,
Policja, NGO

Środki
własne i
zewnętrzne

GOPS, JST,
GKRPA, ZI,
NGO
GOPS, JST,
GKRPA,
Oświata, ZI,
Policja, NGO

Środki
własne i
zewnętrzne
Środki
własne i
zewnętrzne

GOPS, PUP, JST,
GKRPA,
Oświata, ZI,
Policja, NGO

Środki
własne i
zewnętrzne

GOPS, PUP, JST,
GKRPA, ZI,
Policja, NGO
GOPS, PUP, JST,

Środki
własne i
zewnętrzne
Środki
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Wspieranie rodzin,
wspomaganie rozwoju
dzieci i młodzieży

Wspieranie rodzin w
wypełnianiu funkcji
opiekuńczo wychowawczych

interdyscyplinarnej
współpracy podmiotów
działających na rzecz osób
wykluczonych bądź
zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Wspieranie rodzin w
zakresie zabezpieczenia
potrzeb mieszkaniowych,
m.in. poprzez system
dodatków mieszkaniowych.
Rozwijanie systemu ulg
skierowanych do rodzin
wielodzietnych i promocja
modelu rodziny
wielodzietnej.
Organizacja zajęć z
wczesnego wspomagania
rozwoju.

Prowadzenie grup
socjoterapeutycznych dla
dzieci z zaburzeniami
zachowania.

Tworzenie warunków
dla prawidłowego
rozwoju dzieci i
młodzieży

Zapewnienie dostępności do
opieki przedszkolnej i
żłobka.
Zapewnienie odpowiedniej
pomocy socjalnej (ubranie,
wyżywienie, wyprawka
szkolna itp.) dzieciom z
rodzin ubogich.
Zapewnienie pomocy

GKRPA,
Oświata, ZI,
Policja, NGO

własne i
zewnętrzne

GOPS, NGO,
Oświata, JST,
GKRPA, Policja,

Środki
własne i
zewnętrzne

GOPS, NGO,
Oświata, JST,
GKRPA, Policja,

Środki
własne i
zewnętrzne

GOPS, NGO,
Oświata,
Poradnia
Psychologiczno Pedagogiczna
GOPS, NGO,
Oświata, Policja,
Poradnia
Psychologiczno Pedagogiczna
GOPS, NGO,
Oświata, JST

Środki
własne i
zewnętrzne
Środki
własne i
zewnętrzne

GOPS, NGO,
Oświata, JST,
GKRPA

Środki
własne i
zewnętrzne
Środki
własne i
zewnętrzne

GOPS, NGO,

Środki
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Popularyzacja
aktywnego
wypoczynku przez
uprawianie sportu i
rekreację

psychologicznej, korekcyjno
– kompensacyjnej dzieciom
przejawiającym trudności w
nauce.
Prowadzenie prac z uczniem
zdolnym poprzez zajęcia
pozalekcyjne, koła
zainteresowań,
przygotowanie do
konkursów, olimpiad
Organizacja zajęć
wyrównawczych z
poszczególnych
przedmiotów
Rozwijanie bazy
edukacyjnej, służącej
realizowaniu zainteresowań
oraz zagospodarowaniu
czasu wolnego dzieciom i
młodzieży.
Organizacja zawodów
sportowych

Oświata, JST,
Poradnia
Psychologiczno Pedagogiczna
NGO, Oświata

własne i
zewnętrzne

NGO, Oświata,

Środki
własne i
zewnętrzne

Oświata, JST,
NGO

Środki
własne i
zewnętrzne

Oświata, JST,
NGO, KS

Prowadzenie treningów dla
członków klubów
sportowych
Organizacja wycieczek
turystyczno-krajoznawczych

Oświata, JST,
NGO, KS

Organizacja zajęć
sportowych dla
mieszkańców gminy
Organizacja kampanii
promujących aktywny styl
życia

Oświata, JST,
NGO, KS

Środki
własne i
zewnętrzne
Środki
własne i
zewnętrzne
Środki
własne i
zewnętrzne
Środki
własne i
zewnętrzne
Środki
własne i
zewnętrzne

Oświata, JST,
NGO, KS

Oświata, JST,
NGO, KS

Środki
własne i
zewnętrzne
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Realizacja działań służących
podnoszeniu kompetencji
opiekuńczo –
wychowawczych rodziców
wykazujących braki w tym
zakresie.
Intensyfikacja pracy
socjalnej.
Zapewnienie pomocy
rodzinom z
dysfunkcjami w
przezwyciężaniu
trudności

Ochrona i promocja
dziedzictwa
kulturowego

Podejmowanie działań
zmierzających do powrotu
dzieci umieszczonych w
pieczy zastępczej do rodziny
biologicznej.
Wykorzystanie instytucji
asystentów rodziny do pracy
nad przywróceniem
prawidłowego
funkcjonowania rodziny.
Rozwijanie
interdyscyplinarności w
działaniach podejmowanych
na rzecz wsparcia rodzin.
Organizacja konkursów o
tematyce kulturalnej dla
dzieci i młodzieży oraz
dorosłych mieszkańców
gminy
Rozwijanie wśród
mieszkańców gminy, w tym
szczególnie dzieci i
młodzieży, różnorodnych
zainteresowań poprzez

GOPS, NGO,
Oświata, JST,
GKRPA,
Poradnia
Psychologiczno Pedagogiczna
GOPS,

GOPS, NGO,
GKRPA, Policja,

Środki
własne i
zewnętrzne

Środki
własne i
zewnętrzne
Środki
własne i
zewnętrzne

GOPS, NGO,
Oświata, JST,
GKRPA,

Środki
własne i
zewnętrzne

GOPS, NGO,
Oświata, JST,
GKRPA, Policja,
Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna
NGO, Oświata,
JST, GBP, OK

Środki
własne i
zewnętrzne

NGO, Oświata,
JST, GBP, OK

Środki
własne i
zewnętrzne

Środki
własne i
zewnętrzne
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organizację warsztatów
(Warsztaty taneczne,
muzyczne, wokalne,
plastyczne, teatralne,
fotograficzne, dziennikarskie
i inne), kół zainteresowań.
Organizacja konkursów o
tematyce regionalnej,
prezentacja twórców
ludowych.
Prowadzenie działań
służących zachowaniu
dziedzictwa kulturowego
Gminy dla przyszłych
pokoleń, utworzenie Izby
Pamięci Regionalnej.
Zapewnienie odpowiedniej
do potrzeb ilości i jakości
usług opiekuńczych.

Wspieranie działań
służących poprawie
jakości życia osób
starszych i
niepełnosprawnych
oraz utrzymanie ich w
środowisku
zamieszkania

Rozwijanie usług
społecznych na rzecz
osób starszych

Zapewnienie osobom
starszym potrzebującym
całodobowej instytucjonalnej
pomocy i miejsc w domach
pomocy społecznej.
Umożliwienie osobom
starszym zamieszkania w
mieszkaniach
wspomaganych.
Utworzenie domu dziennego
pobytu dla osób starszych.
Współpraca z zakładami
opieki zdrowotnej i szerzenie

NGO, Oświata,
JST, GBP, OK

Środki
własne i
zewnętrzne

NGO, Oświata,
JST, GBP, OK

Środki
własne i
zewnętrzne

GOPS, JST, NGO

Środki
własne i
zewnętrzne

GOPS, JST, NGO Środki
własne i
zewnętrzne
GOPS, JST, NGO Środki
własne i
zewnętrzne
GOPS, JST, NGO Środki
własne i
zewnętrzne
GOPS, JST, NGO Środki
własne i
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Tworzenie oferty
edukacyjnej
skierowanej do osób
starszych

potrzeby zwiększenia opieki
geriatrycznej i utworzenia
zakładu opiekuńczo –
leczniczego.
Organizacja i wspieranie
działalności wolontariatu na
rzecz osób starszych
Opracowywanie i realizacja
programów promujących
zdrowie wśród seniorów i
aktywne spędzanie wolnego
czasu.
Opracowywanie i realizacja
programów edukacyjnych
przeciwdziałających
wykluczeniu osób starszych
w szczególności ewykluczeniu.
Wspieranie działalności
edukacyjnej dla seniorów
Utworzenie i wspieranie
działalności klubu seniora.

Wspieranie
aktywności
społecznej
promującej integrację
wewnątrz i między
pokoleniową

Działania na rzecz
partycypacji
społecznej osób

Wsparcie i promocja
aktywności kulturalnej,
fizycznej i rekreacyjnej osób
starszych.
Opracowywanie i realizacja
programów promujących
integrację
międzypokoleniową
Budowanie pozytywnego
wizerunku starości, np.
promowanie małżeństw z

zewnętrzne

GOPS, JST, NGO Środki
własne i
zewnętrzne
GOPS, JST, NGO Środki
własne i
zewnętrzne
GOPS, JST, NGO Środki
własne i
zewnętrzne

GOPS, JST, NGO Środki
własne i
zewnętrzne
GOPS, JST, NGO Środki
własne i
zewnętrzne
GOPS, JST, NGO Środki
własne i
zewnętrzne
GOPS, JST, NGO Środki
własne i
zewnętrzne
GOPS, JST, NGO Środki
własne i
zewnętrzne
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starszych

Realizacja działań w
dziedzinie promocji
zdrowia

Zwiększenie dostępu
osób
niepełnosprawnych
do usług
społecznych, w tym
opieki i rehabilitacji

Integracja ze
środowiskiem osób
niepełnosprawnych

długoletnim stażem.
Promowanie uczestnictwa
osób starszych w
organizacjach
pozarządowych
Prowadzenie kampanii
edukacyjnych promujących
zdrowy styl życia.
Opracowywanie i wdrażanie
programów
profilaktycznych,
zdrowotnych
przeciwdziałających
niepełnosprawności.
Organizacja rehabilitacji

Wspieranie funkcjonowania i
tworzenia środowiskowych
form pomocy osobom
niepełnosprawnym.
Wspieranie działań
ukierunkowanych na
aktywizację zawodową i
zatrudnianie osób
niepełnosprawnych.
Umożliwienie osobom
niepełnosprawnym
aktywnego udziału w
działalności sportowej i
kulturalnej.
Organizowanie spotkań,
konsultacji, konferencji
dotyczących problemów
osób niepełnosprawnych

GOPS, JST, NGO Środki
własne i
zewnętrzne
GOPS, NGO,
Oświata, PCPR
GOPS, NGO,
PCPR

GOPS, JST,
NGO, PCPR
GOPS, JST,
NGO, PCPR

Środki
własne i
zewnętrzne
Środki
własne i
zewnętrzne

Środki
własne i
zewnętrzne
Środki
własne i
zewnętrzne

GOPS, JST,
NGO, PCPR

Środki
własne i
zewnętrzne

GOPS, JST,
NGO, PCPR

Środki
własne i
zewnętrzne

GOPS, JST,
NGO, PCPR

Środki
własne i
zewnętrzne
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Rozwój społeczeństwa
obywatelskiego i
profesjonalizacja służb
społecznych

Wspieranie
działalności grup
obywatelskich i
organizacji
pozarządowych

Zapewnienie osobom
niepełnosprawnym dostępu
do edukacji poprzez
realizację kształcenia
integracyjnego i specjalnego.
Likwidacja barier m.in.
architektonicznych,
komunikacyjnych i
społecznych, utrudniających
osobom niepełnosprawnym
pełne uczestnictwo w życiu
społecznym.
Wspieranie funkcjonowania
mieszkalnictwa
wspomaganego dla osób
niepełnosprawnych.
Wsparcie organizacji
pozarządowych w tym
doradztwo prawne,
finansowe i lokalowe oraz
świadczenie poradnictwa dla
organizacji pozarządowych
w zakresie pozyskiwania
grantów i dotacji, środków
finansowych z innych źródeł
niż samorządowe
Zlecanie organizacjom
pozarządowym realizacji
zadań publicznych.
Organizacja trójsektorowych
konferencji, spotkań, szkoleń
Zwiększenie koordynacji
współdziałania z
organizacjami

GOPS, JST,
NGO, PCPR

Środki
własne i
zewnętrzne

GOPS, JST,
NGO, PCPR

Środki
własne i
zewnętrzne

GOPS, JST,
NGO, PCPR

Środki
własne i
zewnętrzne

GOPS, NGO, JST Środki
własne i
zewnętrzne

GOPS, NGO, JST Środki
własne i
zewnętrzne
GOPS, NGO, JST Środki
własne i
zewnętrzne
GOPS, NGO, JST Środki
własne i
zewnętrzne
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Dążenie do dalszej
profesjonalizacji kadr
instytucji pomocy
społecznej

pozarządowymi.
Budowanie pozytywnego
wizerunku pracowników
instytucji pomocy społecznej
jako czynnika integracji
lokalnej.
Popularyzacja
interdyscyplinarnego modelu
pracy.
Umożliwianie pracownikom
instytucji pomocy społecznej
możliwości podnoszenia
kwalifikacji i superwizji.

GOPS, NGO, JST Środki
własne i
zewnętrzne
GOPS, NGO, JST Środki
własne i
zewnętrzne
GOPS, NGO, JST Środki
własne i
zewnętrzne

Odpowiedzialne za realizację powyższych celów i zadań są wszystkie instytucje i organizacje działające w Gminie Wiśniowa w obszarze
polityki społecznej.
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7.4 Ramy finansowe strategii
Każdy podmiot z terenu Gminy będący realizatorem zadań w ramach strategii planuje
środki finansowe niezbędne do ich prawidłowej realizacji. Nie stanowią one jedynie części
składowej budżetu Gminy, ale także dotacje ze źródeł zewnętrznych, pozyskiwanych
samodzielnie przez realizatorów. Źródłem finansowania działań przewidzianych do realizacji
w niniejszej Strategii będą:
- budżet Gminy Wiśniowa,
- budżet Wojewody,
- budżet Samorządu Województwa,
- Fundusz Pracy,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- inne środki.
Prognozy wykorzystane do sporządzenia ram finansowych strategii rozwiązywania
problemów społecznych w Gminie Wiśniowa przyjęto w oparciu o procentową strukturę
wydatków socjalnych w latach 2016-2017 opracowaną na podstawie oceny zasobów pomocy
społecznej za rok 2016 i 2017 przy uwzględnieniu ryzyka finansowego - zmiana przepisów,
wzrost wydatków, inflacja.
Dla przygotowania niniejszej projekcji, w modułach przyjęto założenia wynikające z prognoz:
demograficznej, wydatków na pomoc społeczną, zmiany przepisów w zakresie pomocy
społecznej oraz realizacji inwestycji w zakresie polityki społecznej w Gminie.
W prognozie na lata 2018-2025 zastosowano średnią wzrostu 2,5% w skali roku wydatków
na pomoc społeczną przewidywanego na podstawie danych własnych GOPS w Wiśniowej
i Banku Danych Lokalnych GUS.
Lp.

rok

Prognoza wydatków finansowych na
przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

1

2018

72.000,00

2

2019

73.800,00

3

2020

75.645,00

4

2021

77.536,00

5

2022

79.474,00

6

2023

81.461,00

7

2024

83.498,00

8

2025

85.585,00

Lp.

rok

Prognoza wydatków finansowych w zakresie
pomocy społecznej

1

2018

13.279.121,00

2

2019

13.611.099,00

3

2020

13.951.346,00

4

2021

14.300.130,00

5

2022

14.657.633,00

6

2023

15.024.074,00

7

2024

15.399.676,00

8

2025

15.784.668,00

Prognozy wykorzystane do sporządzenia ram finansowych strategii rozwiązywania
problemów społecznych w Gminie Wiśniowa przyjęto w oparciu o procentową strukturę
wydatków na politykę edukacyjną, kulturalną i wsparcie działalności organizacji
pozarządowych w latach 2016-2017 opracowaną na podstawie oceny wydatków za rok 2016
i 2017 przy uwzględnieniu ryzyka finansowego - zmiana przepisów, wzrost wydatków,
inflacja.
Prognoza wydatków
finansowych w
zakresie polityki
kulturalnej

Prognoza wydatków
finansowych w
zakresie wsparcia
organizacji
pozarządowych

Lp.

rok

Prognoza wydatków
finansowych w
zakresie polityki
edukacyjnej

1

2018

10.944.480,00

574.157,00

384.500,00

2

2019

11.191.665,00

588.511,00

394.112,00

3

2020

11.500.000,00

603.224,00

403.964,00

4

2021

11.800.000,00

621.380,00

414.063,00

5

2022

12.100.000,00

636.915,00

424.414,00

6

2023

12.400.000,00

652.838,00

435.024,00

7

2024

12.700.000,00

669.159,00

445.899,00

8

2025

13.000.000,00

685.888,00

457.046,00
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7.5 Programy
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wiśniowa na lata 2019–2025
będzie realizowana w obszarze pomocy społecznej w szczególności poprzez poniżej
wymienione programy:
 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 Gminny program Przeciwdziałania Narkomanii,
 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie,
 Program Współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

IV. MONITORING I EWALUACJA STRATEGII
1. System monitorowania strategii.
Monitoringiem i ewaluacją objęte będą postępy w realizacji Strategii na dwóch
poziomach: poszczególnych zadań i projektów oraz celów operacyjnych i strategicznych.
Zarządzanie realizacją strategii należy do GOPS w Wiśniowej.
Monitoring prowadzony będzie przez zespół oceniający powołany zarządzeniem Wójta
Gminy Wiśniowa, a w jego skład wejdą min. przedstawiciele podmiotów realizujących
strategię i współpracujących w jej realizacji.
Poziom osiągania każdego celu operacyjnego, poszczególnych zadań i projektów będzie
mierzony raz na trzy lata poczynając od 2021 roku.
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.
Wskaźnikami oceny monitorowania celów strategicznych i szczegółowych Strategii będą
przykładowo:
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Cele operacyjne

Kierunki działań
Tworzenie i realizacja programów
przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu.

Integracja i intensyfikacja działań z zakresu
pomocy społecznej i instytucji rynku pracy
służących aktywizacji beneficjentów
pomocy społecznej, np. prac społecznie
użytecznych, staży zawodowych, prac
interwencyjnych

Podejmowanie działań
służących ograniczeniu
skali bezrobocia i ubóstwa

Usługi doradztwa zawodowego oraz
poradnictwa psychologicznego, spotkania
indywidualne, prelekcje, warsztaty grupowe,
inne

Stworzenie partnerstwa lokalnego na rzecz
aktywizacji osób niepracujących
Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej,
w tym spółdzielni socjalnych
Tworzenie sprzyjającego klimatu dla
potencjalnych inwestorów tworzących nowe
miejsca pracy.

Systematyczne monitorowanie problemu
bezdomności i prowadzenie streetworkingu.

Rozwijanie gminnego
modelu przeciwdziałania i
wychodzenia z
bezdomności

Zabezpieczanie pomocy doraźnej osobom
bezdomnym.

Zapewnienie osobom bezdomnym
schronienia, pomocy socjalnej,
psychologicznej, reintegracji społecznej i
zawodowej, w szczególności przy
wykorzystaniu indywidualnych planów
wychodzenia z bezdomności.

Wskaźniki
- liczba programów dot.
przeciwdziałania
ubóstwu i bezrobociu
- liczba osób
uczestniczących w ww.
programach
- liczba
zaktywizowanych
beneficjentów pomocy
społecznej
- liczba osób
skierowanych do prac
społecznie użytecznych,
interwencyjnych,
- liczba
zorganizowanych staży
zawodowych
- liczba godzin
poradnictwa
zawodowego
- liczba
przeprowadzonych
warsztatów grupowych
- liczba i rodzaj
wspólnych działań
- liczba utworzonych
PES, w tym spółdzielni
socjalnych
- liczba i rodzaj
podjętych działań
sprzyjającym
inwestorom tworzącym
nowe miejsca pracy
- liczba osób
bezdomnych na terenie
gminy
- liczba godzin pracy
streetworkingu
- liczba osób
bezdomnych, którym
udzielono pomocy
doraźnej
- liczba osób
bezdomnych, którym
zapewniono schronienie,
pomoc socjalną,
psychologiczną
- liczba osób
bezdomnych, które
uczestniczyły w
reintegracji społecznej i
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Organizacja i wspieranie funkcjonowania
mieszkań wspomaganych dla osób
bezdomnych, po odbyciu kary pozbawienia
wolności opuszczających placówki.
Rozwijanie systemu pomocy rodzinom z
problemem uzależnienia oraz dotkniętych
przemocą poprzez kompleksowość i
dyscyplinarność podejmowanych działań.
Intensywne działania w zakresie edukacji
społecznej i promowania zdrowego –
trzeźwego stylu życia. Promocja życia bez
alkoholu.

Rozbudowa i wzmacnianie
systemu przeciwdziałania i
rozwiązywania problemów
uzależnień

Prowadzenie działań profilaktycznych,
skierowanych do dzieci i młodzieży
mających zarówno charakter edukacyjny jak
i dostarczających alternatywnych form
spędzania wolnego czasu.

Tworzenie grup wsparcia dla rodzin
przeżywających sytuacje kryzysowe
Podejmowanie działań w zakresie
dostępności pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej osób uzależnionych oraz
członków ich rodzin.

Zintegrowanie działań
służących
przeciwdziałaniu
wykluczeniu społecznemu

Wspieranie rodzin w
wypełnianiu funkcji
opiekuńczo -

Tworzenie i realizowanie kompleksowych
projektów służących przeciwdziałaniu
wykluczeniu społecznemu, np. dotyczących
zasobu mieszkaniowego komunalnego.

zawodowej
- liczba osób które
realizowały
indywidualne plany
wychodzenia z
bezdomności
- liczba funkcjonujących
mieszkań dla osób
bezdomnych
- liczba bezdomnych
przebywających w
mieszkaniach
wspomaganych
- liczba podjętych
działań przez ZI i grupy
robocze, GKRPA
- liczba osób objętych
pomocą
- liczba i rodzaj
przeprowadzonych
działań edukacyjnych
- liczba osób
uczestniczących w
programach
edukacyjnych
- liczba
przeprowadzonych
działań profilaktycznych
- liczba dzieci i
młodzieży biorących
udział w działaniach
edukacyjnych
- liczba utworzonych
grup wsparcia
- liczba udzielonych
porad
- liczba osób, które
korzystały z pomocy
terapeutycznej i
rehabilitacyjnej
- liczba utworzonych i
zrealizowanych
projektów
- liczba osób objętych
projektem
- liczba osób, które
otrzymały wsparcie
- liczba i rodzaj
podjętych wspólnych
działań

Organizacja wsparcia dla osób
opuszczających zakłady karne.
Dążenie do interdyscyplinarnej współpracy
podmiotów działających na rzecz osób
wykluczonych bądź zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Wspieranie rodzin w zakresie zabezpieczenia - liczba rodzin objętych
potrzeb mieszkaniowych, m.in. poprzez
wsparciem
system dodatków mieszkaniowych.
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wychowawczych

Rozwijanie systemu ulg skierowanych do
rodzin wielodzietnych i promocja modelu
rodziny wielodzietnej.
Organizacja zajęć z wczesnego
wspomagania rozwoju
Prowadzenie grup socjoterapeutycznych dla
dzieci z zaburzeniami zachowania

Zapewnienie dostępności do opieki
przedszkolnej i żłobka.

Zapewnienie odpowiedniej pomocy socjalnej
(ubranie, wyżywienie, wyprawka szkolna
itp.) dzieciom z rodzin ubogich.
Zapewnienie pomocy psychologicznej,
korekcyjno – kompensacyjnej dzieciom
przejawiającym trudności w nauce.

Tworzenie warunków dla
prawidłowego rozwoju
dzieci i młodzieży

Prowadzenie prac z uczniem zdolnym
poprzez zajęcia pozalekcyjne, koła
zainteresowań, przygotowanie do
konkursów, olimpiad
Organizacja zajęć wyrównawczych z
poszczególnych przedmiotów

Rozwijanie bazy edukacyjnej, służącej
realizowaniu zainteresowań oraz
zagospodarowaniu czasu wolnego dzieciom i
młodzieży.
Organizacja zawodów sportowych

Popularyzacja aktywnego
wypoczynku przez
uprawianie sportu i
rekreację

Prowadzenie treningów dla członków
klubów sportowych
Organizacja wycieczek turystycznokrajoznawczych

- liczba działań
promujących rodziny
wielodzietne
- liczba dzieci objętych
zajęciami wczesnego
wspomagania rozwoju
- liczba funkcjonujących
grup,
- liczba dzieci
uczestniczących w
spotkaniach grup
socjoterapeutycznych
- liczba dzieci objętych
wychowaniem
przedszkolnym
- liczba dostępnych
miejsc w przedszkolach
- utworzenie żłobka
- liczba dzieci z rodzin
ubogich, które otrzymały
wsparcie
- liczba dzieci objętych
pomocą psychologiczną
- liczba godzin zajęć
korekcyjno kompensacyjnych
- liczba godzin zajęć
pozalekcyjnych
- liczba uczniów
biorących udział w
zajęciach
pozalekcyjnych
- liczba godzin zajęć
wyrównawczych
- liczba uczniów
biorących udział w
zajęciach
wyrównawczych
- ilość i rodzaj
przeprowadzonych
modernizacji,
zakupionych sprzętów i
pomocy dydaktycznych
- liczba
zorganizowanych
zawodów sportowych
- liczba osób biorących
udział w treningach
- liczba
zorganizowanych
wycieczek
- liczba osób
uczestniczących w
wycieczkach
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Organizacja zajęć sportowych dla
mieszkańców gminy

Organizacja kampanii promujących aktywny
styl życia

Realizacja działań służących podnoszeniu
kompetencji opiekuńczo – wychowawczych
rodziców wykazujących braki w tym
zakresie.

Intensyfikacja pracy socjalnej.
Zapewnienie pomocy
rodzinom z dysfunkcjami
w przezwyciężaniu
trudności

Podejmowanie działań zmierzających do
powrotu dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej do rodziny biologicznej.

Wykorzystanie instytucji asystentów rodziny
do pracy nad przywróceniem prawidłowego
funkcjonowania rodziny.
Rozwijanie interdyscyplinarności w
działaniach podejmowanych na rzecz
wsparcia rodzin.
Organizacja konkursów o tematyce
kulturalnej dla dzieci i młodzieży oraz
dorosłych mieszkańców gminy.

Ochrona i promocja
dziedzictwa kulturowego

Rozwijanie wśród mieszkańców gminy, w
tym szczególnie dzieci i młodzieży
(warsztaty taneczne, muzyczne, wokalne,
plastyczne, teatralne, fotograficzne,
dziennikarskie i inne), kół zainteresowań.

Organizacja konkursów o tematyce
regionalnej, prezentacja twórców ludowych.
Prowadzenie działań służących zachowaniu
dziedzictwa kulturowego Gminy dla
przyszłych pokoleń. Utworzenie Izby

- liczba
zorganizowanych zajęć
sportowych
- liczba osób
uczestniczących w
zajęciach sportowych
- liczba
zorganizowanych
kampanii promocyjnych
- liczba działań
służących podnoszeniu
kompetencji opiekuńczo
– wychowawczych
- liczba rodziców
biorących udział w ww.
działaniach
- liczba rodzin objętych
pracą socjalną
- liczba dzieci
umieszczonych w pieczy
zastępczej, które
powróciły do rodziny
biologicznej
- liczba asystentów
udzielających wsparcia
- liczba osób/rodzin
korzystających z
wsparcia asystenta
rodziny
- liczba podejmowanych
działań
- liczba
zorganizowanych
konkursów
- liczba dzieci,
młodzieży i dorosłych
biorących udział w
konkursach
- liczba
zorganizowanych
warsztatów
- liczba dzieci i
młodzieży
uczestniczących w
poszczególnych
warsztatach
- liczba konkursów
- liczba spotkań,
prezentacji twórców
ludowych
- liczba i rodzaj
podjętych działań
służących zachowaniu
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Pamięci Regionalnej.

Zapewnienie odpowiedniej do potrzeb ilości
i jakości usług opiekuńczych.

Rozwijanie usług
społecznych na rzecz osób
starszych

Zapewnienie osobom starszym
potrzebującym całodobowej instytucjonalnej
pomocy i miejsc w domach pomocy
społecznej.
Umożliwienie osobom starszym
zamieszkania w mieszkaniach
wspomaganych.
Utworzenie domu dziennego pobytu dla
osób starszych.
Współpraca z zakładami opieki zdrowotnej i
szerzenie potrzeby zwiększenia opieki
geriatrycznej i utworzenia zakładu
opiekuńczo – leczniczego.
Organizacja i wspieranie działalności
wolontariatu na rzecz osób starszych.
Opracowywanie i realizacja programów
promujących zdrowie wśród seniorów i
aktywne spędzanie wolnego czasu.

Tworzenie oferty
edukacyjnej skierowanej
do osób starszych

Opracowywanie i realizacja programów
edukacyjnych przeciwdziałających
wykluczeniu osób starszych w szczególności
e-wykluczeniu.

Wspieranie działalności edukacyjnej dla
seniorów.
Utworzenie i wspieranie działalności klubu
seniora.

Wspieranie aktywności
społecznej promującej
integrację wewnątrz i
między pokoleniową

Wsparcie i promocja aktywności kulturalnej,
fizycznej i rekreacyjnej osób starszych.

Opracowywanie i realizacja programów

dziedzictwa kulturowego
Gminy dla przyszłych
pokoleń
- utworzenie IPR
- liczba świadczonych
usług opiekuńczych
- liczba beneficjentów
usług opiekuńczych
- ilość dostępnych miejsc
w DPS
- liczba osób starszych
zamieszkałych w
mieszkaniach
wspomaganych
- ilość dostępnych miejsc
w DDP dla osób
starszych
- liczba i rodzaj podjętej
współpracy w zakresie
zwiększenia opieki
geriatrycznej
- liczba wolontariuszy
działających na rzecz
osób starszych.
- liczba programów
- liczba osób
uczestniczących w
programie
- liczba programów
edukacyjnych
przeciwdziałających
wykluczeniu osób
starszych
- liczba osób
uczestniczących w
programie
- liczba i rodzaj
udzielonego wsparcia
- utworzenie klubu
seniora
- rodzaj udzielonego
wsparcia,
- liczba osób
uczestniczących w
spotkaniach Klubów
Seniora
- liczba działań
promujących aktywność
kulturalną, fizyczną i
rekreacyjną osób
starszych.
- liczba opracowanych
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promujących integrację międzypokoleniową

Budowanie pozytywnego wizerunku
starości, np. promowanie małżeństw z
długoletnim stażem.

Działania na rzecz
partycypacji społecznej
osób starszych
Promowanie uczestnictwa osób starszych w
organizacjach pozarządowych

Prowadzenie kampanii edukacyjnych
promujących zdrowy styl życia.
Realizacja działań w
dziedzinie promocji
zdrowia

Opracowywanie i wdrażanie programów
profilaktycznych, zdrowotnych
przeciwdziałających niepełnosprawności.
Organizacja rehabilitacji

Zwiększenie dostępu osób
niepełnosprawnych do
usług społecznych, w tym
opieki i rehabilitacji

Integracja ze
środowiskiem osób
niepełnosprawnych

Wspieranie działalności

Wspieranie funkcjonowania i tworzenia
środowiskowych form pomocy osobom
niepełnosprawnym.
Wspieranie działań ukierunkowanych na
aktywizację zawodową i zatrudnianie osób
niepełnosprawnych.
Umożliwienie osobom niepełnosprawnym
aktywnego udziału w działalności sportowej
i kulturalnej.
Organizowanie spotkań, konsultacji,
konferencji dotyczących problemów osób
niepełnosprawnych

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym
dostępu do edukacji poprzez realizację
kształcenia integracyjnego i specjalnego.

Likwidacja barier m.in. architektonicznych,
komunikacyjnych i społecznych,
utrudniających osobom niepełnosprawnym
pełne uczestnictwo w życiu społecznym.
Wspieranie funkcjonowania mieszkalnictwa
wspomaganego dla osób niepełnosprawnych.
Wsparcie organizacji pozarządowych w tym

programów promujących
integrację
międzypokoleniową
- liczba
przeprowadzonych
kampanii dot. budowania
pozytywnego wizerunku
starości
- liczba
zorganizowanych
uroczystości dla
małżeństw
- liczba akcji
promocyjnych
- liczba osób starszych w
organizacjach
pozarządowych
- liczba
przeprowadzonych
kampanii
- liczba programów
- liczba osób
uczestniczących w
programie
- liczba osób
korzystających z
rehabilitacji
- liczba działań
wspierających
- liczba działań
wspierających
- liczba działań
wspierających
- liczba
zorganizowanych
spotkań, konsultacji,
konferencji dotyczących
problemów osób
niepełnosprawnych
- liczba osób
niepełnosprawnych
objętych kształceniem
integracyjnym i
specjalnym
- liczba zlikwidowanych
barier

- liczba i rodzaj
udzielonego wsparcia
- liczba udzielonego
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grup obywatelskich i
organizacji
pozarządowych

Dążenie do dalszej
profesjonalizacji kadr
instytucji pomocy
społecznej

doradztwo prawne, finansowe i lokalowe
oraz świadczenie poradnictwa dla
organizacji pozarządowych w zakresie
pozyskiwania grantów i dotacji, środków
finansowych z innych źródeł niż
samorządowe
Zlecanie organizacjom pozarządowym
realizacji zadań publicznych.
Organizacja trójsektorowych konferencji,
spotkań, szkoleń
Zwiększenie koordynacji współdziałania z
organizacjami pozarządowymi
Budowanie pozytywnego wizerunku
pracowników instytucji pomocy społecznej
jako czynnika integracji lokalnej.
Popularyzacja interdyscyplinarnego modelu
pracy.
Umożliwianie pracownikom instytucji
pomocy społecznej możliwości podnoszenia
kwalifikacji i superwizji.

wsparcia

- liczba zleconych zadań
- liczba
zorganizowanych
konferencji, spotkań,
szkoleń
- liczba wspólnych
działań
- liczba podejmowanych
działań
- liczba podejmowanych
działań
- liczba pracowników
uczestniczących w
kursach i szkoleniach
podnoszących
kwalifikacje

2. Ewaluacja strategii
Ewaluacja strategii będzie to systematyczna i obiektywna jej ocena – jej
zaplanowania, wdrożenia i rezultatów. Celem ewaluacji GSRPS jest określenie adekwatności
i stopnia osiągnięcia celów, efektywności, skuteczności, wpływu i trwałości.
Ewaluacja stanowić będzie ocenę przedsięwzięć w kontekście ich wyniku, wpływu,
oraz potrzeb, które miały zaspokajać. W tym ujęciu celem ewaluacji będzie weryfikacja
osiągnięć danego przedsięwzięcia w realizacji do zaplanowanych oczekiwań oraz
wykorzystanie uzyskanych w ten sposób informacji i doświadczeń przy projektowaniu
i planowaniu podobnych działań w przyszłości. Rekomendacje i wnioski formułowane będą
w oparciu o określone standardy i kryteria.
-

osiągnięcie

celów

operacyjnych

może

być

przedstawione

poprzez

produkty

(np. dostarczenie określonej liczby szkoleń dla osób bezrobotnych);
- realizacja celów szczegółowych/zadań może być przedstawiona poprzez rezultaty
(np. osiągnięcia poprawy – w wyniku zrealizowanych szkoleń – w zakresie możliwości
zatrudnienia osób bezrobotnych);
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- realizacja celów ogólnych/strategicznych może być przedstawiona poprzez wyniki
oddziaływania strategii (np.: ograniczenia bezrobocia wśród osób wcześniej bezrobotnych);
Ewaluacja ocenić będzie wszystkie elementy logiki interwencji strategii - zarówno dla
poziomu działań, produktów, rezultatów i oddziaływań, jak i na poziomie wszystkich
rodzajów celów danej interwencji.
Zasadniczym celem ewaluacji będzie stałe doskonalenie skuteczności i efektywności
interwencji publicznej, rozumiane w kategoriach pozytywnych efektów społecznych lub
gospodarczych związanych bezpośrednio z realizacją danej strategii. Celem ewaluacji będzie
przede wszystkim uzyskanie niezależnej opinii na temat rzeczywistych lub potencjalnych
sukcesów strategii oraz czynników, które przyczyniły się do osiągnięcia danych rezultatów.
Jednym z celów ewaluacji jest również wymiar edukacyjny, to analiza mechanizmów
działania strategii, próba identyfikacji dobrych praktyk w zarządzaniu strategią i ich
upowszechnienie czy tez analiza popełnionych błędów celem ich uniknięcia w przyszłości.
Kryteria ewaluacji
Jednym z ważnych elementów etapu planowania ewaluacji będzie podjęcie decyzji w jaki
sposób ma być dokonana ocena, jakie kryteria ewaluacji powinny być zastosowane
do określonego badania.
Główne kryteria ewaluacji:
 trafność
 efektywność
 skuteczność
 oddziaływanie/użyteczność
 trwałość.
Proces ewaluacji
Ewaluacja strategii jest procesem wieloetapowym, na który składa się: planowanie,
projektowanie, realizacja, raportowanie, wykorzystanie wyników ewaluacji.
- Planowanie ewaluacji GSRPS obejmie następujące etapy:


określenie celu (lub celów): zdefiniowanie problemów oraz podstawowych kryteriów
ewaluacji, dzięki czemu otrzymamy odpowiedź na pytanie: po co przeprowadzamy
ewaluację;



wyznaczenie czasu badania: etapu w cyklu realizacji strategii, który będzie podlegał
ewaluacji i wstępnego harmonogramu ewaluacji (rozpoczęcia, zakończenia, terminu
dostarczenia raportu z ewaluacji);
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wskazanie zakresu: przedmiotowego (strategii poddanej ewaluacji lub innych
obszarów interwencji czy zagadnień horyzontalnych); czasowego; terytorialnego oraz
określenie zasobów potrzebnych do realizacji badania;



wybór odbiorców: w zależności od sprecyzowania grup docelowych strategii czy
innych zainteresowanych stron;



identyfikacja dostępnych danych wyjściowych, czyli dokumentów programowych,
raportów z monitoringu strategii, danych statystycznych, wyników wcześniejszych
ewaluacji.

77

Załączniki
Ankieta - Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Szanowni Mieszkańcy Gminy Wiśniowa
Urząd Gminy w Wiśniowa przystąpił do wypracowania Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych. Strategia i program sprecyzują i zweryfikują najważniejsze
problemy społeczne w naszej gminie, a także określą sposoby ich rozwiązywania. Aby trafnie
określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności gminy.
Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej
pytania.
Uwaga! Ankieta jest anonimowa!
Metryczka (wstawić X przy wybranej odpowiedzi):
Płeć: Kobieta

Mężczyzna

Wiek: 13 – 16

17 – 25

Zawód: uczeń

rolnik

emeryt/rencista

26 – 59

60 i więcej

przedsiębiorca

bezrobotny

pracownik umysłowy

pracownik fizyczny

inny (jaki?) .....................................................................

Wykształcenie:

Bardzo
zadowolony/a

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Organizacja czasu wolnego (koła zainteresowań,
kluby sportowe)
Dostęp do Internetu
Dostęp do informacji na temat wydarzeń w Gminie
Dostęp do kultury: biblioteka, koncerty, wystawy
Organizacja imprez cyklicznych w Gminie
Dostępność doradztwa psychologiczno - prawnego
Poziom opieki społecznej
Poziom opieki zdrowotnej
Bezpieczeństwo publiczne
Warunki mieszkaniowe
Miejsca rekreacji (np. parki, skwery, place zabaw)
Jakość szkół
Dostępność przedszkoli

Zadowolony/a

W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony z następujących
warunków życia w Gminie
Proszę zaznaczyć przy każdym stwierdzeniu poniżej jedną
z możliwych odpowiedzi od 0 do 4

1.

wyższe

policealne

Niezdecydowany
/a

średnie

Niezadowolony/a

zawodowe

Bardzo
niezadowolony/a

podstawowe

0

1

2

3

4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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14.
15.
16.
17.

Żywotność lokalnej tradycji i historii w codziennym
życiu
Siła
więzi
międzyludzkich
integrujących
mieszkańców
Dostępność handlu i usług
Poziom udziału mieszkańców w życiu publicznym
Gminy

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

W każdym pytaniu od 1 do 6 prosimy o zaznaczenie (X) 2 wybranych odpowiedzi:
1) Jakie problemy społeczne dzieci i młodzieży uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie
naszej Gminy?

nego czasu

............................................................................................................................
2) Jakie problemy społeczne rodzin uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszej
Gminy?

-wychowawcza
Brak poradnictwa psychologiczno - prawnego

............................................................................................................................
3) Jakie problemy społeczne osób starszych uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie
naszej Gminy?
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............................................................................................................................
4) Jakie problemy społeczne w obszarze opieki zdrowotnej uważa Pan/Pani za najważniejsze
na terenie naszej Gminy?

i niepełnosprawnych
............................................................................................................................
5) Jakie problemy społeczne w obszarze edukacji uważa Pan/Pani za najważniejsze na
terenie naszej Gminy?

-pedagogiczne
k szkolnych
............................................................................................................................
6) Jakie problemy społeczne w obszarze sportu i kultury uważa Pan/Pani za najważniejsze na
terenie naszej Gminy?

kultury

............................................................................................................................
Poniżej są wymienione zadania, służące rozwiązywaniu problemów społecznych na terenie
Gminy. Proszę używając skali od 1 do 10 ocenić, na ile ważne są poszczególne zadania przez
wpisanie jednej z cyfr ze skali w kolumnie po prawej stronie za każdym zadaniem.
1---------2---------3---------4----------5----------6----------7-----------8------------9---------10
mało ważne

2

Utworzenie punktu informacyjnego w gminie oferującego usługi
doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy
Mobilny punkt pomocy specjalistycznej dla osób uzależnionych

3

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

1

bardzo ważne
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4

Likwidacja barier architektonicznych w urzędach

5

Mieszkania chronione, lokale socjalne

6

Usługi opiekuńcze dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych

7

Stworzenie sieci pomocy sąsiedzkiej

8

Założenie grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych

9

Założenie grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

10

Organizacja miejsc zakwaterowania dla sprawców przemocy

11

Założenie wolontariatu

12

Finansowanie płatnych szczepionek dla dzieci
Zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów (kardiolog, diabetolog,
onkolog)
Pomoc psychologa/terapeuty, profilaktyka uzależnień dla dzieci,
młodzieży i dorosłych
Stypendia dla dzieci z ubogich rodzin.
Zapewnienie dostępu do pedagoga, logopedy i opieki medycznej w
szkołach i przedszkolach
Wydłużenie czasu pracy przedszkoli

13
14
15
16
17
18
19
20

Poszerzenie oferty o oddział żłobkowy
Zwiększenie ilości obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie
placówek oświatowych
Potrzeba pedagogizacji rodziców i dzieci

Jeśli według Pana/Pani pominęliśmy w ankiecie jakiś ważny problem, to proszę go opisać
w tym miejscu:
......................................................................................................................................................
Jeśli według Pana/Pani warto podjąć inne zadania, inicjatywy na rzecz integracji społecznej
mieszkańców, które nie zostały wcześniej wymienione w ankiecie, to proszę wymienić
poniżej:
......................................................................................................................................................

DZIĘKUJEMY!
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Wykaz skrótów
GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
GSRPS – Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
GUS – Główny Urząd Statystyczny
JST – jednostka samorządu terytorialnego
GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
NGO – ang. Non-Governmental Organization – organizacja pozarządowa
ZOZ –Zakład Opieki Zdrowotnej
OSP – Ochotnicza Straż Pożarna
PUP - Powiatowy Urząd Pracy
PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
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