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I. Cel i proces tworzenia strategii
1.1. Wstęp
Opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siennica
Różana jest wymogiem ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która w art. 17 ust.
1 pkt 1 stanowi że, do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie
i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest narzędziem pomocniczym służącym
do integracji środowiska lokalnego w zakresie planowania rozwoju społeczno – gospodarczego.
Jest swego rodzaju planem – dokumentem kompleksowym określającym problemy społeczne
występujących na terenie gminy, uwzględniającym zarówno walory tkwiące w jednostce jak
i szanse w otoczeniu oraz minimalizując lokalne słabości i zewnętrzne zagrożenia.
Gminna

Strategia

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych

jest

dokumentem

programowym, którego realizacja jest przewidziana na przestrzeni lat 2016 - 2024 i ma istotne
znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa społecznego mieszkańców gminy ze szczególnym
uwzględnieniem

grup

zagrożonych

wykluczeniem.

Jednakże

dobrem

nadrzędnym

podejmowanych działań w ramach strategii jest człowiek - jego potrzeby zarówno w kontekście
indywidualnym, jak i społecznym. Jest to dokument opisujący, analizujący i wartościujący
zjawiska w tym obszarze rzeczywistości, od którego zależy stworzenie wizji godnego życia
zarówno jednostki, jak też grupy społecznej jako całości. W praktyce stanowi skuteczny
instrument realizacji przyjętych założeń dla osiągnięcia stanu określonego w wizji.
Zawiera analizę stanu faktycznego gminy w sferze społecznej, gospodarczej, rolnej,
środowiskowej oraz infrastruktury technicznej. Posiadanie jej dostarcza władzom lokalnym
podstaw do racjonalnego działania w kilkuletniej perspektywie czasu.
Zgodnie z powyższym Rada Gminy Siennica Różana Uchwałą Nr XXXIII/155/2010
z dnia 31 marca 2010 r. przyjęła Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na
lata 2005-2010. W maju 2015 r. podjęto prace nad jej uaktualnieniem.
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1.2. Założenia metodologiczne Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Rozwiązywanie problemów społecznych to wprowadzanie odpowiednich sposobów
reagowania w celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym i minimalizowania ich
skutków wśród społeczności Gminy Siennica Różana.
Początkowym materiałem diagnostycznym dla tworzonej strategii była analiza badawcza
problemów społecznych na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej. Jednocześnie korzystano z danych pozyskanych
z Urzędu Gminy w Siennicy Różanej, Urzędu Statystycznego w Lublinie, Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy Różanej, Posterunku Policji w Siennicy Różanej,
organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, jednostek samorządu terytorialnego.
Do opracowania Strategii wykorzystano głównie analizę SWOT.
Strategia jest dokumentem planistycznym, uwzględnia program pomocy społecznej
i projekty mające na celu szeroko rozumiany rozwój społeczny, które zostały przyjęte do
realizacji, bądź będą przyjęte w późniejszym terminie. Programy i projekty stanowią integralną
część niniejszej Strategii. Aktualizacja tej części Strategii będzie miała miejsce każdorazowo
w pracach nad ewaluacją poszczególnych programów i projektów oraz ewaluacją samej strategii.
Strategia ma charakter otwarty, zawiera w sobie założenie ciągłego doskonalenia zawartych
w niej zapisów, modyfikacji kierunków działań oraz sposobów realizacji założonych celów.
Dobrze opracowana Strategia jest podstawą skutecznego pozyskiwania środków finansowych
z budżetu państwa i funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów ze sfery społecznej dla
których stanowi potencjalne uzasadnienie.
1.3. Podstawa prawna Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siennica Różana jak
wspomniano wcześniej tworzona jest z mocy ustawy o pomocy społecznej. Ustawodawca w tym
zapisie dokładnie określa zakres budowanej strategii, w której priorytetowe działania wiążą się
ściśle z opracowaniem programów pomocy społecznej. Przy tworzeniu dokumentu uwzględniono
zapisy znajdujące się w następujących aktach normatywnych związanych pośrednio
i bezpośrednio z problemami wynikłymi z analizy danych dotyczących tematów problemowych,
między innymi:
 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej;
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 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi;
 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Przedmiotowa Strategia jest również kompatybilna z dokumentami związanymi
z członkostwem Polski w Unii Europejskiej:
 Narodową Strategią Integracji Społecznej dla Polski;
 Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020;
 Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 (z perspektywą do
2030 r.);
 Narodową Strategią Spójności na lata 2007 – 2013;
 Strategią Rozwoju Lokalnego Powiatu Krasnostawskiego na lata 2008 – 2020;
 Strategią Rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2015 – 2023.
Zadania niniejszej Strategii są zgodne, uzupełniające i wspierające wobec założeń Strategii
Rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2015-2023. Są zgodne z nadrzędnym celem strategii,
którym jest:
„Rozwój społeczny i gospodarczy gminy Sienica Różana, umożliwiający poprawę warunków życia
mieszkańców i podniesienie pozycji gminy w regionie. ”

Do prac nad wypracowaniem Strategii zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji
publicznych i organizacji społecznych z terenu Gminy Siennica Różana (przedstawiciele Urzędu
Gminy Siennica Różana, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej,
Posterunek Policji w Siennicy Różanej, NZOZ w Siennicy Różanej, przedstawiciele placówek
oświatowych działających na terenie Gminy Siennica Różana i organizacji pozarządowych),
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tworząc Zespół ds. Monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Siennica Różana na lata 2016-2024 (imienny wykaz uczestników warsztatów stanowi
załącznik nr 1).
Bazą do opracowania diagnozy społecznej zawartej w Strategii były materiały i analizy
statystyczne gromadzone przez następujące instytucje: Urząd Gminy w Siennicy Różanej, baza
danych regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej, Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Posterunek Policji w Siennicy Różanej, parafie,
placówki oświatowe oraz wyniki anonimowych ankiet na temat problemów i oczekiwań
występujących na terenie gminy Siennica Różana.
Elementem uspołecznienia procesu budowy Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych było przeprowadzenie badania ankietowego wśród mieszkańców Gminy Siennica
Różana. Ankietę skierowano do osób zainteresowanych uczestnictwem w życiu społecznym
Gminy Siennica Różana. Rozdano i zebrano 75 ankiet.

1.4. Proces powstawania Strategii
Pierwsza Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Siennica
Różana na lata 2005-2010 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Siennica Różana
Nr XXII/133/2005 w dniu 28 grudnia 2005 r. W miesiącu październiku 2009 r. podjęto prace nad
jej uaktualnieniem. Dnia 31 marca 2010 r. Rada Gminy Siennica Różana Uchwałą
Nr XXXIII/155/2010 przyjęła aktualizację w/w dokumentu.
Proces opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Siennica Różana na lata 2016-2024 rozpoczął się w miesiącu maju 2015 r.
Proces opracowania strategii podzielony był na 4 etapy:
I. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE
Cele:
 Zrozumienie

znaczenia

procesów

partycypacyjnych

w

stymulowaniu

rozwoju

społecznego.
 Znaczenie myślenia strategicznego dla rozwoju społecznego.
 Wypracowanie narzędzi do diagnozy sytuacji gminy, w tym badań ankietowych, zebrania
danych statystycznych.
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II. ANALIZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE
Cele:
 Dokonanie identyfikacji i oceny problemów społecznych gminy.
 Określanie przyczyn problemów społecznych i wzajemnych korelacji.
 Określenie potrzeb społecznych.
 Określenie zasobów społecznych umożliwiających rozwiązanie problemów społecznych;
 Analiza SWOT.
III. OKREŚLENIE CELÓW STRATEGICZNYCH
Cele:
 Weryfikacja i hierarchizacja problemów społecznych gminy po dokonanej analizie
przyczyn i skutków.
 Określenie celów głównych będących następstwem dążenia do minimalizacji
/ograniczenia/ wyeliminowania problemów społecznych występujących na terenie
Gminy Siennica Różana.
 Wypracowanie działań ukierunkowanych na osiągniecie celów głównych w oparciu
o posiadane zasoby instytucjonalne oraz pozainstytucjonalne.
 Przyporządkowanie działaniom celów szczegółowych.
 Konstrukcja wizji rozwoju społecznego gminy oraz misji tj. zasad/ wartości jakimi
należy się kierować, by stworzoną wizję osiągnąć.

IV. MONITORING I EWALUACJA
Cele:
 Podkreślenie znaczenia monitorowania poziomu osiągania zakładanych celów
w poszczególnych obszarach polityki społecznej.
 Wskazanie różnic pomiędzy monitoringiem a ewaluacją.
 Wypracowanie wskaźników, rezultatów oraz narzędzi ich weryfikacji w poszczególnych
obszarach polityki społecznej.
 Opracowanie zasad zarządzania strategią.
 Opracowanie procedury konsultacji społecznych gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych.
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II. Charakterystyka Gminy

2.1. Podstawowe informacje
Gmina Siennica Różana jest gminą wiejską, położoną we wschodniej części powiatu
krasnostawskiego, w województwie lubelskim w bezpośrednim sąsiedztwie Grabowiecko –
Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w niedalekiej odległości od Chełmskiego
Obszaru Chronionego. Elementem podnoszącym walory przyrodnicze i krajobrazowe gminy są
parki podworskie, stawy rybne, zbiorniki wodne oraz rzeka „Siennica”.
Gmina Siennica Różana zajmuje powierzchnię 98,4 km2, co stanowi 0,39% powierzchni
całego województwa (25 122,50 km2). Graniczy z pięcioma gminami:
 od południa z Kraśniczynem,
 od zachodu z Krasnymstawem,
 od północy z Rejowcem Osadą,
 od wschodu z Leśniowicami i Chełmem.
W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Siennica Różana, Siennica Królewska Duża,
Siennica Królewska Mała, Wola Siennicka, Baraki, Stójło, Boruń, Maciejów, Rudka, Kozieniec ,
Zagroda, Żdżanne, Zwierzyniec, Wierzchowiny.

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.
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Położenie gminy w regionie jest dosyć korzystne. Wpływa na to zarówno bliskość miasta
Krasnystaw jak i ośrodka subregionalnego jakim jest miasto Chełm. Walorem jest na pewno
środowisko naturalne, a w szczególności Skierbieszowski Park Krajobrazowy oraz obszar Natury
2000 Siennica Różana PLH060090.
Przez teren gminy przebiega ponadto ważny szlak komunikacyjny:
 droga wojewódzka Nr 843, relacji: Chełm – Siennica Różana – Kraśniczyn – Zamość.
Tabela 1. Podstawowe dane o Gminie Siennica Różana
Województwo

Lubelskie

Powiat

Krasnostawski

Gmina

Siennica Różana

Powierzchnia

98,4 km²

Liczba mieszkańców

4 187

Liczba sołectw

14

Liczba miejscowości

14

Liczba gospodarstw

1 040

Użytki orne, łąki, pastwiska, sady

6 783 ha

Wody powierzchniowe – stawy

91 ha

Lasy

2 193 ha
Źródło: Opracowanie własne na postawie danych Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.

2.1.1. Demografia
Według stanu na dzień 31.12.2014 r. Gminę Siennica Różana zamieszkiwało 4 187 osób,
w tym: 2 041 mężczyzn i 2 146 kobiet. W skład gminy wchodzi 14 miejscowości o liczbie
mieszkańców zawierającej się w przedziale od 67 (Zwierzyniec) do 939 (Siennica Różana). Są to
miejscowości przeważnie niewielkie, w większości liczące od 100 do 400 mieszkańców
skoncentrowane wzdłuż ciągów komunikacyjnych.
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Tabela 2. Wykaz mieszkańców w poszczególnych miejscowościach – stan na dzień 31.12.2014 r.
Nazwa miejscowości

Lp.

Liczba mieszkańców

1

Baraki

77

2

Boruń

250

3

Kozieniec

158

4

Maciejów

216

5

Rudka

183

6

Siennica Królewska Duża

440

7

Siennica Królewska Mała

260

8

Siennica Różana

939

9

Stójło

90

10

Wierzchowiny

408

11

Wola Siennicka

335

12

Zagroda

417

13

Zwierzyniec

67

14

Żdżanne

347
Razem

4 187

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.

Zmiany w liczbie mieszkańców Gminy Siennica Różana w latach 2011-2014 przedstawiają się
następująco:
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Źródło: Opracowanie własne na postawie danych Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.

10

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siennica Różana na lata 2016 -2024

W analizowanym okresie liczba mieszkańców Gminy Siennica Różana zmieniała się
wykazując tendencje spadkowe, od 4 252 osób w 2011 r. do 4187 w 2014 r., co obrazuje
powyższy wykres. Powodem depopulacji gminy jest utrzymujący się ujemny przyrost naturalny,
który potęguje migracja młodych mieszkańców do większych ośrodków miejskich w Polsce lub
za granicę. Przyczyną tego stanu rzeczy jest brak zakładów pracy, pogarszająca się sytuacja
ekonomiczna miejscowej ludności oraz brak opłacalności produkcji rolnej. Powyższe czynniki
stanowią główne źródło

odpływu ludności w celu poprawy warunków bytowych.

W poszukiwaniu pracy najczęściej wyjeżdżają absolwenci szkół wyższych. Przy czym warto
zaznaczyć, że jednym z największych zagrożeń dla prawidłowego rozwoju obszarów wiejskich,
w tym również Gminy Siennica Różana jest starzenie się społeczeństwa i odpływ młodych ludzi.
Należy zatem podjąć działania na rzecz poprawy jakości życia, które mogłyby powstrzymać
niekorzystne procesy stymulujące migrację młodych ludzi.
Obecnie średnia gęstość zaludnienia wynosi 47 osób/km². Z danych GUS na koniec 2013 r.
wynika, iż w strukturze wiekowej mieszkańców gminy dużą grupę stanowią osoby z przedziału
wiekowego 15-29 lat (24%) oraz 45-59 lat (20,3%). Niewiele mniejszą grupę stanowią osoby
w wieku 30-44 lat – 19,5%, a młode osoby w wieku do 14 lat stanowią 13%. Odsetek osób
powyżej 70 roku życia wynosi 12,1%.
Struktura wieku mieszkańców gminy na dzień 31.12.2014 r. kształtowała się następująco:
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Źródło: Opracowanie własne na postawie danych Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.

Jak widać na powyższym wykresie znaczną część mieszkańców (bo 62,96%) stanowią osoby
w wieku produkcyjnym. Taki stan rzeczy jest dla rozwoju gospodarczego gminy pozytywny, ale
znamienny jest także stan rynku pracy.
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2.1.2. Bezrobocie i rynek pracy
Nowym zjawiskiem notowanym od początku lat 90 - tych stało się bezrobocie. Jest ono
jednym z najtrudniejszych problemów społecznych występujących na terenie Gminy Siennica
Różana, ponieważ uniemożliwia realizację celów osobistych i zawodowych znacznej grupy
mieszkańców, pogłębiając obszary ubóstwa prowadzi do marginalizacji i wykluczenia
społecznego całych rodzin. Ma swoje odzwierciedlenie w systemie pomocy społecznej gminy.
Rodziny i osoby borykające się z brakiem możliwości zatrudnienia są najliczniejszą grupą
klientów Ośrodka, stają się mniej aktywni w poszukiwaniu nowych możliwości poprawy swojej
sytuacji. Bezrobocie zakłóca prawidłowy rozwój społeczny, jest źródłem napięć i konfliktów
społecznych.
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie liczba osób bezrobotnych
w Gminie Siennica Różana na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 300 osób (149 kobiet i 151
mężczyzn).
Uprawnionych do zasiłku było 15 osób wliczając bezrobotnych absolwentów. Największą
grupę pozostających bez zatrudnienia stanowią osoby legitymujące się wykształceniem
policealnym i średnim zawodowym (30,69%) oraz gimnazjalnym i niższym (26,07%). Wyraźnie
spada liczba osób bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym, wzrasta natomiast liczba osób
z wykształceniem

średnim,

co

wynika

prawdopodobnie

z ogólnospołecznych

tendencji

podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Natomiast liczba osób bezrobotnych z wykształceniem
wyższym maleje.

lata
Liczba bezrobotnych ogółem w gminie
Siennica Różana

2011

2012

2013

2014

314

327

341

303

W tym , kobiety

154

145

162

148

3,23

2,95

3,22

3,28

97
91
55
51
22
4

88
96
68
51
19
5

92
109
60
53
19
7

78
89
54
52
22
8

bezrobotni z gminy Siennica Różana do
ogółu bezrobotnych % w Powiecie
krasnostawskim
W tym: wg wieku
18-24
25-34
35-44
44-54
55-59
60-64

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie
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W 2015 r. obserwujemy spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. Według danych
Głównego Urzędu Statystycznego na koniec czerwca 2015 r. bezrobocie w Polsce wynosiło
10,3%, w województwie lubelskim 11,5% natomiast w powiecie krasnostawskim 14,5%.

2.1.3. Gospodarka
Gmina Siennica Różana jest gminą o typowo rolniczym charakterze. Obok dominującej
działalności rolniczej, w gminie dobrze rozwinięty jest sektor usług, rzemiosła, drobnej
wytwórczości. Na terenie gminy funkcjonują 2 większe zakłady pracy, czyli Bozamet Sp. z o.o.
zatrudniający ponad 30 osób oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zagrodzie zatrudniająca
125 pracowników i zrzeszająca 85 członków.
Tabela3. Podmioty gospodarki narodowej wg sektorów i wybranych form prawnych.
Podmioty gospodarcze wg sektorów własności

Siennica Różana

Osoby fizyczne

118

Spółki handlowe

6

Stowarzyszenia i organizacje społeczne

10

Źródło: Dane własne Urzędu Gminy Siennica Różana, Krajowy Rejestr Sądowy – 2014 r.

Najwięksi pracodawcy z sektora prywatnego:
 Bozamet Sp. z o.o.;
 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zagrodzie;
 Piekarnia Małgoś s. c.;
 Sklepy wielobranżowe położone na terenie gminy.
Najwięksi pracodawcy z sektora publicznego:
 Urząd Gminy Siennica Różana;
 Centrum Kultury w Siennicy Różanej;
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej;
 Zespół Szkół w Siennicy Różanej;
 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.
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Wykres 1. Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw z terenu gminy Siennica Różana w CEiDG.

Liczba zarejestrowanych przesiębiorstw
140
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0
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Źródło: Dane własne Urzędu Gminy Siennica Różana.

Pomimo negatywnych zmian na lokalnym rynku pracy spowodowanych spowolnieniem
gospodarczym widoczny jest wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych,
prowadzących działalność głównie w zakresie handlu i usług, zwłaszcza w segmencie
budownictwa i transportu.
Gmina podejmuje szereg działań mających na celu przeciwdziałanie oraz ograniczanie
poziomu bezrobocia. Przeciwdziałając bezrobociu, gmina rozwija infrastrukturę m.in. poprzez
budowę i modernizację dróg, budowę kanalizacji oraz rozbudowę wodociągów, ponadto dba
o korzystny system podatkowy dla nowo uruchomionych zakładów produkcyjnych i usługowych.

2.1.4. Rolnictwo
Pod względem potencjału przyrodniczego województwo lubelskie klasyfikowane jest na
drugim miejscu w kraju. Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej według skali IUNG
w Puławach wyniósł dla województwa lubelskiego 74,1 pkt. (kraj 66,6pkt). Gmina Siennica
Różana należąca do IV subregionu Lubelszczyzny posiada omawiany wskaźnik na poziomie 89,5
pkt. co sprawia, że dominującą gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Na jej terenie znajduje się 1040
gospodarstw rolnych indywidualnych. Przeważają małe gospodarstwa rodzinne o powierzchni do
10 ha (ok. 82%). Gmina Siennica Różana charakteryzuje się bardzo korzystnymi warunkami
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glebowymi do produkcji rolnej. Grunty orne zajmują 65% powierzchni gminy, a użytki zielone
6%.
Tabela4. Struktura klas bonitacyjnych gruntów ornych w gminie Siennica Różana
Kl.
%

I
-

II
1,1

IIIa
14,7

IIIb
41,3

IVa
31,7

IVb
8,5

V
2,3

VI
0,4

VIz
-

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych GUS.

Obszar gminy charakteryzuje się przewagą gleb należących do klasy III (są to gleby
o bardzo korzystnych warunkach do upraw roślin, nawet o wysokich wymaganiach) i IV (są to
gleby trudniejsze w uprawie i posiadają mniej korzystne warunki do produkcji rolnej).
Klasa gruntów i ich powierzchnia:
 klasy I-III stanowią 57,10% ogółu użytków rolnych;
 klasy IVa-IVb stanowią 40,20% użytków rolnych;
 klasy V, VI stanowią 2,7% ogółu użytków rolnych.

Tabela 5. Struktura użytkowania gruntów w gminie Siennica Różana.
Lp. Rodzaj użytku

1.

Grunty orne

2.

Powierzchnia
w ha

Udział procentowy
w powierzchni
ogólnej gminy

Udział
procentowy
w powierzchni
UR

6 098

62,0

90,2

Sady

95

1,0

1,4

3.

Łąki

503

5,1

7,4

4.

Pastwiska

63

0,6

0,9

5.

Użytki rolne razem

6 759

68,7

100,0

6.

Lasy i grunty leśne

2 172

22,1

-

7.

Grunty pozostałe

906

9,2

-

9 837

100,0

-

Ogółem powierzchnia
ewidencyjna

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych GUS .
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2.2. Diagnoza sytuacji społecznej
Gmina Siennica Różana jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół w Siennicy Różanej
w skład, którego wchodzą gimnazjum, szkoła podstawowa oraz Punkt Przedszkolny. Jest to
szkoła zbiorcza, do której uczęszczają dzieci i młodzież z terenu całej gminy.
Tabela 6. Wykaz uczniów uczęszczających na zajęcia szkolne do Zespołu Szkół w Siennicy
Różanej
Wykaz uczniów uczęszczających na zajęcia szkolne do Zespołu Szkół w Siennicy
Różanej - Gimnazjum
rok szkolny
klasa I
klasa II
klasa III
Razem

2013/2014
44
47
35
126

2014/2015
46
43
47
136

2015/2016
37
44
43
124

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Siennica Różana.

Tabela 7. Wykaz uczniów na zajęcia szkolne do Zespołu Szkół w Siennicy Różanej – Szkoła
Podstawowa
Wykaz uczniów uczęszczających na zajęcia szkolne do Zespołu Szkół w Siennicy
Różanej - Szkoła Podstawowa
2013/2014
2014/2015
2015/2016
rok szkolny
33
51
34
klasa I
27
32
50
klasa II
30
25
32
klasa III
24
29
25
klasa IV
34
24
29
klasa V
44
37
24
klasa VI
Razem
192
198
194
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Siennica Różana.

Tabela 8. Wykaz uczniów uczęszczających na zajęcia szkolne do Zespołu Szkół w Siennicy
Różanej
Wykaz uczniów uczęszczających na zajęcia szkolne do Zespołu Szkół w Siennicy
Różanej - Punkt Przedszkolny
2013/2014
2014/2015
2015/2016
rok szkolny
25
24
21
Grupa I
25
25
25
Grupa II
25
24
25
Grupa III
Razem
75
73
71
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Siennica Różana.
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Problemem gminy Siennica Różana jaki i pozostałych gmin z powiatu krasnostawskiego
jest malejąca liczba dzieci w wieku szkolnym. Z danych uzyskanych z Zespołu Szkół wynika,
że sukcesywnie z roku na rok szkolny maleje liczba uczniów uczęszczających na zajęcia lekcyjne.
Do Zespołu Szkół w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało 271 uczniów szkoły
podstawowej łącznie z punktem przedszkolnym (73 dzieci) oraz 136 uczniów gimnazjum.
Prognozuje się, że w roku szkolnym 2015/2016 zmniejszy się liczba dzieci i młodzieży
chodzących do Zespołu Szkół i będzie wynosić łącznie 389. Szkoła posiada pełnowymiarową salę
gimnastyczną oraz boisko o nawierzchni trawiastej sztucznej wybudowane z programu Orlik.
W Zespole Szkół w Siennicy Różanej, dla której organem prowadzącym jest Gmina
Siennica Różana w roku szkolnym 2014/2015 zatrudnionych było ogółem 47 nauczycieli w tym:
 stażystów – 0;
 kontraktowych- 4;
 mianowanych – 34;
 dyplomowanych - 9.
Ponadto zatrudnionych było 2 pedagogów.
Poszczególne jednostki oprócz realizacji zajęć wynikających z ramowego programu
nauczania uczestniczą w następujących przedsięwzięciach i projektach pedagogicznych:
 „To nie taki trudne” – 2010 r. – 2011 r.;
 „ 5 porcji warzyw” – 2010 r. – 2011 r.;
 „Na pomoc potrzebującym dzieciom” – 2010 r. – 2015 r.;

 Światowy Dzień Tolerancji 2010 r. – 2014 r.;
 Europejskie Dni Liczenia Ptaków 2010 r. – 2015 r.;
 „Z innej perspektywy” – 2011 r. – 2012 r.;
 „Spartakiada sportowa dla klas 1-3” – 2011 r. – 2015 r.;
 „Tydzień bez przemocy” – 2012 r. – 2013 r.;
 „Trzymaj formę” – 2012 r. – 2015 r.;
 „Uczeń z klasą” – 2013 r. – 2014 r.;
 „Potyczki komputerowe” – 2013 r. – 2014 r.;

 Udział w warsztatach filmowych „Kręćmy film!” organizowany przez Młodzieżowy
Dyskusyjny Klub Filmowy działający przy II LO w Krasnymstawie 2013 r. – 2014 r.
 Przeprowadzenie drużynowej gry taktycznej „Wolfenstein” – 2013 r. – 2014 r.;
 „Ćwiczyć każdy może” – 2013 r. – 2014 r.;
 „Klub Pożeraczy Liter” – 2013 r. – 2014 r.;
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 „4 żywioły” – 2013 r. – 2014 r.;
 „Kosmiczny Klub” – 2013 r. – 2014 r.;
 „Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji antytytoniowej – 2013 r.
– 2015 r.;
 „Nie pal przy mnie proszę” – 2013 r. – 2015 r.;
 „Wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez podniesienie jakości systemu
doskonalenia nauczycieli w powiecie krasnostawskim” – 2013 r. – 2015 r.;
 „Szkoła współpracy” – 2014 r. – 2015 r.;
 ”Ogólnopolski Projekt Podnoszenia Jakości Nauczania Języków Obcych na I, II, III etapie
edukacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych: 2014 r. –
2015 r. ;
 „Święto pieczonego ziemniaka” – 2014 r. – 2015 r.;
 Akcje charytatywne:

 Jałmużna Wielkopostna 2012 r. – 2014 r.;
 Kosz Dobroci 2014 r. – 2015 r.;
 Wieczornica charytatywna - coroczna;
 Akcje czytelnicze:
 Wiem bo czytam 2011 r. – 2013 r.;
 Poczytaj mi przyjacielu 2011 r. – 2013 r.;
 Noc czytelniczo – filmowa 2014 r. – 2015 r.;
 Akcja promująca zdrowy styl życia:
 Jesienny pomysł na zdrowie 2013 r. – 2014 r.;
 Piknik Trzech Pokoleń;
 Halloween – „ Zdrowie albo psikus”
 „Na własne konto”;
 Światowy projekt UNICEF „Wszystkie kolory świata”;
 Sieć szkół współpracy – języki obce;
 Dzień Irlandzki;
 Noc profilaktyki;
 Lepsza Szkoła – Sesja z plusem.
Uczniowie szkół mają osiągnięcia w konkursach o zasięgu lokalnym, międzyszkolnym
i krajowym.

18

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siennica Różana na lata 2016 -2024

W ramach zajęć szkolnych organizowane są dla dzieci i młodzieży wycieczki, rajdy,
imprezy okolicznościowe, zabawy, dyskoteki, zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
tematyczne spotkania np. z policją.
Szkoła czynnie uczestniczy w organizacji czasu wolnego dla swoich uczniów poprzez
umożliwienie im uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych o tematyce wyrównawczej,
korekcyjnej, nauki języków obcych, kół sportowych, tanecznych, artystycznych, plastycznych
i muzycznych, humanistycznych - języka polskiego, przyrodniczych, historycznych oraz nauk
ścisłych - matematycznych.
Dla uczniów gimnazjum dodatkowo prowadzone są koła zainteresowań tj.: teatralne,
dziennikarskie, fotograficzne, zajęcia rozwijające z języka polskiego o charakterze sprawności
harcerskich oraz zajęcia kreatywności.
Na terenie gminy funkcjonuje Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy
Różanej, dla którego organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zespół
Szkół daje możliwość edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym. Dzięki opiece Ministra szkoła
posiada znakomite warunki lokalowe oraz w pełni wyposażone sale lekcyjne, pracownie oraz
warsztaty. W roku szkolnym 2014/2015 w placówce funkcjonowało 12 oddziałów szkolnych
(technikum, szkoła zawodowa), w których naukę pobierało 237 uczniów, z czego:
 technikum – 197 uczniów;
 kwalifikacyjny kurs zawodowy – 40 uczniów;
 liczba uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności - 3 osoby;
 liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 3 osoby.
Technikum kształci w następujących specjalnościach:
 Technik Mechanizacji Rolnictwa;
 Technik Technologii Żywności;
 Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych;
Natomiast Szkoła Zawodowa kształci w następujących specjalnościach:
 Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych;
 Operator maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego.
W jednostce oświatowej, w roku szkolnym 2014/2015 zatrudnionych było ogółem 43 nauczycieli
w tym:
 stażystów – 3;
 kontraktowych- 11;
 mianowanych – 18;
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 dyplomowanych - 11.
Ponadto zatrudniony jest: pedagog i doradca zawodowy.
Poszczególne jednostki prócz realizacji zajęć wynikających z ramowego programu
nauczania uczestniczą w następujących przedsięwzięciach i projektach pedagogicznych:
1. Innowacja pedagogiczna: kierunek kształcenia – technik technologii żywności

ze specjalizacją mleczarstwo, cukrownictwo.
2. Projekt – „Lepszy start – program rozwojowy Technikum w Siennicy Różanej”.
W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego
uczestniczyli w konkursach tj.:
Konkurs/zasięg konkursu

Liczba konkursów

Uwagi
Konkursy wiedzy, umiejętności
zawodowych, turnieje sportowe,
konkursy artystyczne(plastyczny,
literacki, muzyczny,
fotograficzny).

1.

Konkursy ogólnopolskie

4

2.

Konkursy międzyszkolne

27

3.

Konkursy wewnątrzszkolne

48

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZSCKR w Siennicy Różanej.

Inicjatywy/projekty kulturalne podejmowane w latach 2010-2015:
 wyjazdy zagraniczne: wycieczki, staże – 11;
 wycieczki szkolne – 20;
 turnieje sportowe – 60;
 konkursy przedmiotowe, zawodowe, inne – 55;
 wyjazdy do kina – 18;
 spotkania z ludźmi kultury – 19;
 uroczystości o charakterze lokalnym – 34;
 akademie szkolne – 45;
 uroczystości międzyszkolne (szkoły ministerialne) – 14.
Szkoła czynnie uczestniczy w organizacji czasu wolnego dla swoich uczniów poprzez
umożliwienie im uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych o zróżnicowanej tematyce:

Kabaret szkolny

Koło fizyka

Koło fotograficzne

Koło chemiczne

Koło młodego majsterkowicza

Koło teatralne
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Globtroter

Koło germanistyczne

Koło liturgiczne
Koło dziennikarskie

Koło miłośników pojazdów
jednośladowych
Koło „Kultura żywego słowa”

Koło wokalno –instrumentalne

Koło gastronomiczne

Koło mechanizatorów

Koło kulinarne

Piłka siatkowa

Piłka nożna

Koło fotograficzne

Koło zdrowego żywienia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZSCKR w Siennicy Różanej.

W 2012 r. w gminie Siennica Różana utworzony został Uniwersytet Trzeciego Wieku jako
pierwszy w Polsce na terenie gminy wiejskiej. Obecnie na wykłady organizowane raz w miesiącu
uczęszcza 70 osób z terenu gminy. Ponadto w ciągu tygodnia prowadzone są zajęcia z nauki
języka angielskiego, nauki tańca towarzyskiego, zajęcia komputerowe, aerobiku i warsztaty
kulinarne.

2.2.1. Kultura i sport
Na terenie gminy organizacją życia kulturalnego zajmuje się Centrum Kultury w Siennicy
Różanej. Celem Centrum jest pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego
uczestnictwa w kulturze, współtworzenie ich pozytywnych wartości, rozwój form czynnego
uczestnictwa mieszkańców gminy w życiu kulturalnym inspirowanie i rozwijanie zainteresowań
amatorską twórczością artystyczną, a także organizowanie kulturalnej rozrywki, zabawy
i rekreacji. Elementem wyróżniającym gminę spośród gmin wiejskich województwa lubelskiego
jest istnienie gminnego Teatru Pokoleń.
Centrum Kultury jest także wydawcą czasopisma społeczno-kulturalnego Ziarno. Tradycja
wydawania Czasopisma Społeczno-Kulturalnego „Ziarno” w Siennicy Różanej, a właściwie
wówczas w Woli Siennickiej, sięga roku 1982 i do roku 1990 ukazały się 33 numery. Wówczas
„Ziarno” liczyło zazwyczaj 4 pisane na maszynie strony, które zazwyczaj powielane były
offsetowo, ale czasami również przepisywane przez kalkę na maszynie. Numer 34 „Ziarna”
ukazał się dopiero 19 marca 2013 r. Odrodzone „Ziarno” choć w odmiennej formie – dziś liczy 60
stron, w tym 20 kolorowych – wciąż porusza te same tematy – najważniejsze wydarzenia z życia
gminy, prezentuje dokonania lokalnych twórców, odkurza lokalną tradycje i historię.
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Działalność kulturalna na terenie Gminy Siennica Różana jest realizowana przez Centrum
Kultury jak również Gminną Bibliotekę Publiczną mieszczącą się w budynku Centrum Kultury
w Siennicy Różanej. Na koniec 2014 r. według ewidencji bibliotecznej posiadała ona 315
czytelników oraz dysponowała 13 – tysięcznym urozmaiconym i stale uaktualnianym
księgozbiorem. Posiadają nowości wydawnicze, literaturę piękną dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, zarówno polską, jak i zagraniczną, księgozbiór popularno-naukowy i naukowy
z różnych

dziedzin

wiedzy,

lektury

szkolne,

opracowania

literackie,

wydawnictwa

encyklopedyczne i słownikowe, zbiory regionalne i dokumenty życia społecznego, bieżące
czasopisma. Biblioteka gminna posiada ogółem 3 komputery, oraz salę komputerową
zaadaptowaną na kafejkę internetową do bezpłatnego korzystania przez czytelników oraz
młodzież. Biblioteka wraz z Centrum Kultury na terenie naszej gminy prowadzą różne formy
pracy z mieszkańcami: wystawy, konkursy, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, zajęcia
plastyczne, muzyczne i taneczne, zabawy z książką np. Ponadto, w Centrum Kultury funkcjonują
sekcje zainteresowań, w skład których wchodzą między innymi:
 Sekcja Wokalna
 Koło Plastyczne
 Grupa Malarska Osiemnastka
 Grupa rękodzieła Artystycznego GRA
 Formacja Literaka PLEJADA
 Klub Filmowy ENTER
 Zespół Tańca Nowoczesnego „No Name”
 Chór Mieszany ECHO
 Zespół Śpiewaczy SŁOWIANKI
 Żeński Zespół Ludowy SIENNICZANKI
 Zespół Śpiewaczy WRZOS
 Kapela Ludowa SIENNICA
 Teatr Pokoleń.
Centrum w ciągu roku organizuje cykliczne imprezy i wydarzenia kulturalne takie jak:
 Festiwal Kolęd i Pastorałek
 Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego RYTM
 Ogólnopolski Konkurs poetycki ZIARNO.
W trakcie przerw szkolnych np. ferii, wakacji zapewniają opiekę dla dzieci połączoną
z aktywnym spędzaniem czasu wolnego.

22

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siennica Różana na lata 2016 -2024

Wyjątkową ofertą Gminy Siennica Różana są doroczne imprezy kulturalne, turystyczne
i sportowe przyciągające wielu miłośników dobrej zabawy, a organizowane i współorganizowane
przez Urząd Gminy Siennica Różana. Wymienić w pierwszym rzędzie należy cieszące się
ogromną popularnością:
 Ogólnopolski Turniej Tańca towarzyskiego o puchar Wójta Gminy Siennica Różana;
 Gminny Opłatek Ludowy;
 Dożynki Gminne – pielęgnujące miejscowy folklor i tradycje regionu;
 jubileusze zespołów artystycznych;
 Akademia reportażu im. Ryszarda Kapuścińskiego;
 premiery sztuk Teatru Pokoleń;
 promocje czasopisma społeczno – kulturalnego Ziarno;
 konkursy plastyczne;
 wernisaże i wystawy;
 kiermasze rękodzieła artystycznego i książek;
 przeglądy kolęd i pastorałek;
 święta ludowe;
 bale Andrzejkowe
 konferencje np. Kobieta w kulturze, kultura w kobiecie.
Na terenie Gminy Siennica Różana działa również klub sportowy ZNICZ, który liczy 12
członków rzeczywistych oraz 35 zawodników, którego tradycje sięgają jeszcze roku 1929.
Obecnie w klubie prowadzone są zajęcia z piłki nożnej w dwóch kategoriach wiekowych
trampkarzy i młodzików. W zajęciach uczestniczy ponad 30 zawodników z terenu gminy. Klub
sportowy oddziaływuje na swoich członków poprzez motywowanie ich do aktywności ruchowej,
wpływa na wszechstronny rozwój sprawności fizycznej i umysłowej, dają możliwość
uczestniczenia w imprezach sportowych oraz uczy współzawodnictwa sportowego, kształtuje
pozytywne cechy charakteru i osobowości poprzez realizację zadań sportowych klubów.
Z funduszów Gminy Siennica Różana zatrudnianych jest jeden trener, który prowadzi zajęcia
z młodzieżą i dorosłymi na kompleksie boisk „ORLIK” w wymiarze 160 godzin miesięcznie.

2.2.2. Opieka zdrowotna
W zakresie usług zdrowia Gmina Siennica Różana wchodzi w skład obwodu profilaktyczno
– leczniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie. Jest to
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jednostka samodzielna, która powstała 10 listopada 1998 roku. W wyniku przekształcenia przez
Wojewodę Chełmskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej – zakładu budżetowego utworzonego
w 1974 roku. Od 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej oraz reformy służby
zdrowia organem założycielskim jest Powiat Krasnostawski. Zespół zabezpiecza opiekę
medyczną dla około 70 tys. mieszkańców powiatu. Zakres świadczonych usług obejmuje:
lecznictwo zamknięte, ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne, stacjonarną pomoc doraźną,
medycynę pracy, profilaktykę i promocje zdrowia.
Całość infrastruktury służby zdrowia w gminie została sprywatyzowana i reprezentowana
jest przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennicy Różanej, który świadczy
wyłącznie podstawowe usługi medyczne. Mieszkańcy gminy korzystają ze specjalistycznych
usług medycznych

w

placówkach zlokalizowanych poza

granicami

gminy,

głównie

w Krasnymstawie, Chełmie, Lublinie oraz Zamościu. Podstawowa opieka zdrowotna jest
świadczona w wystarczającym zakresie. Na terenie gminy funkcjonuje 1 prywatna apteka.
Ponadto od 2015 r. prowadzona jest prywatna praktyka stomatologiczna.
2.2.3. Pomoc społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennica Różana jest samorządową jednostką
organizacyjną i zgodnie z postanowieniami statutowymi realizuje zadania pomocy społecznej.
Działalność jego finansowana jest: ze środków budżetu gminy, ze środków budżetu państwa oraz
ze środków pozabudżetowych.
Działania Ośrodka obejmują pomoc niematerialną oraz materialną w formie rzeczowej
i finansowej. Ich stosowanie wynika z ustaw szczególnych. Instrumenty pomocy obejmują:
świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu
alimentacyjnego.
Na dzień 31.12.2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej
zatrudnionych było 5 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 pracowników
w niepełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy o pracę, a także 3 osoby na umowy
zlecenia. Asystent rodziny był finansowany ze środków pozyskanych w ramach Resortowego
programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - „Asystent rodziny”.
Pracownik socjalny zatrudniony na 0,5 etatu w ramach realizacji projektu systemowego pn.
„Poznaj swoje możliwości” był finansowany ze środków europejskich oraz dotacji celowej
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z budżetu krajowego. Natomiast pracownik biurowy został zatrudniony na okres 4 miesięcy po
odbyciu stażu w ramach zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Krasnymstawie.

Struktura zatrudnienia

Liczba
osób

OGÓŁEM

z tego:

Liczba
etatów
(osoby zatrudnione
na umowę o pracę)

7
Kierownik GOPS
Główny Księgowy
Starszy specjalista pracy socjalnej
Specjalista pracy socjalnej
Specjalista pracy socjalnej
Podinspektor
Pracownik socjalny
Pracownik biurowy
Opiekunki

1
1
1
1
1

Asystent rodziny

1

Sprzątaczka

1

1
1
2

1
1
1
1
0,25
0,75
0,50
0,50
umowa zlecenie
2 osoby
umowa zlecenie
1 osoba
umowa zlecenie
1 osoba (okres
zatrudnienia - 2
miesiące)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Siennicy Różanej.

Pracownicy Ośrodka stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach
zawodowych. W roku 2014 5 pracowników Ośrodka wzięło udział w 24 szkoleniach
i konferencjach dotyczących wiedzy na temat zmieniających się przepisów prawa oraz
podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Pomoc społeczna
Pomoc w ramach zadań własnych GOPS realizuje poprzez:
 przyznawanie i wypłacanie zasiłków: stałych, zasiłków celowych, zasiłków okresowych,
zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
zasiłków specjalnych celowych oraz udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz
niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 dożywianie dzieci;
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 pracę

socjalną:

organizowanie

i

świadczenie

usług

opiekuńczych,

w

tym

specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
gminy w tym domu;
 pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego;
 opłacanie

składek

na

ubezpieczenie

zdrowotne

określonych

w

przepisach

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych
potrzeb gminy;
 współpracę

z

upowszechniania

Powiatowym
ofert

Urzędem

pracy

oraz

Pracy

informacji

w
o

Krasnymstawie
wolnych

w

miejscach

zakresie
pracy,

upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz
realizacji Programu Aktywacja i Integracja.
Ośrodek realizuje także zadania zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej tj.:
 przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej;
 zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw,
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych.
Pomoc finansowa kierowana jest do rodzin szczególnego ryzyka zgodnie z założeniami
polityki społecznej. Istotną rolę odgrywa praca socjalna wraz ze wsparciem finansowym lub
rzeczowym. Pracownicy socjalni są pierwszymi osobami, które mają bezpośredni kontakt
z rodziną w środowisku zamieszkania, przeprowadzając wywiady środowiskowe, dokonują
diagnozy problemów i określają indywidualne plany pomocy.
Do Ośrodka zwracają się również osoby, które nie oczekują wsparcia finansowego lecz
wymagają pomocy w formie wyłącznie pracy socjalnej. Ośrodek podejmuje interwencje
w związku z konfliktami rodzinnymi, brakiem możliwości załatwienia niektórych spraw
urzędowych, uzależnień oraz przemocy itp.
Pracownicy socjalni kierują klientów pomocy społecznej do psychologa, specjalisty
psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji oraz specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy
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w rodzinie zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Siennicy
Różanej, z których usług w roku 2014 skorzystało 41 osób.
Pomocą społeczną w roku 2014 objęto 104 rodziny (liczba osób w rodzinach – 345), w tym
pomocą finansową 82 rodziny (liczba osób w rodzinach – 256). Zawarto 12 kontraktów
socjalnych. Pomocy w formie pracy socjalnej udzielono 115 rodzinom (418 osób). Na przestrzeni
lat 2011-2014 liczba wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej przedstawia się następująco:

Rodzaj
świadczenia
Zasiek celowy
w tym zasiłek
celowy
specjalny
Zasiłek
okresowy
Zasiłek stały

2011 r.
Liczba
Kwota
rodzin świadczeń

2012 r.
Liczba
Kwota
rodzin świadczeń

2013 r.
Liczba
Kwota
rodzin świadczeń

2014 r.
Liczba
Kwota
rodzin świadczeń

62

28 190

57

27 723 zł

55

27 490 zł

24

15 099 zł

65

101 568

67

116 930 zł

68

165 671 zł

69

152 599 zł

9

32 550

11

36 219 zł

13

52 634 zł

16

65 892 zł

osoby samotnie
gospodarujące

7

29 428

8

30 465 zł

10

41 175 zł

11

50 533 zł

osoby
pozostające w
rodzinie

2

3 122

3

5 754 zł

3

11 459 zł

5

15 359 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Sienicy Różanej.

Ośrodek na podstawie rozeznanych potrzeb gminy z zakresu zadań pomocy społecznej
podejmował dodatkowe działania w celu podnoszenia jakości i poszerzenia usług świadczonych
dla najuboższych i najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Siennica Różana.
Współpracował z różnymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz placówkami
oświatowymi: Posterunkiem Policji w Siennicy Różanej (podejmowanie wspólnych działań
w środowiskach zagrożonych przemocą, monitorowanie warunków socjalno-bytowych osób
starszych, niepełnosprawnych, samotnych i bezradnych), Zespołem Szkół w Siennicy Różanej
(współpraca w zakresie uzyskania informacji o dzieciach z rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym, opłacanie posiłków dla dzieci z rodzin najuboższych), Niepublicznym Zakładem
Opieki Zdrowotnej w Siennicy Różanej (zgłaszanie rodzin do poradni lekarza rodzinnego
i poradni specjalistycznych, wizyty z pielęgniarką środowiskową u osób starszych, chorych),
Stowarzyszeniem Integracyjnym „Magnum Bonum” w Krasnymstawie (współpraca w zakresie
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kierowania dzieci niepełnosprawnych do udziału w zajęciach ośrodka terapeutycznego), Centrum
Edukacji Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Winda” w Krasnymstawie (współpraca w zakresie
kierowania osób i rodzin z problemem alkoholowym na zajęcia terapeutyczne), Stowarzyszeniem
Miłośników Ziemi Siennickiej (współorganizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych dla
mieszkańców

gminy

profilaktycznych,

tj.

ognisk

festynów

rodzinnych,

integracyjnych),

zawodów

Powiatowym

sportowych,

Centrum

Pomocy

warsztatów
Rodzinie

w Krasnymstawie (kierowanie dzieci do uczestnictwa w koloniach letnich zorganizowanych przez
Kuratorium Oświaty w Lublinie), Sądem Rejonowym w Krasnymstawie (utrzymywanie stałej
współpracy z kuratorami, odwiedziny w rodzinach nadzorowanych, pomoc w redagowaniu pism
procesowych), Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Krasnymstawie (udzielanie informacji
na temat możliwości korzystania z pomocy specjalistów), Klubem Motocyklowym FreeWings
(typowanie rodzin przez pracowników socjalnych do otrzymania pomocy rzeczowej w formie
paczek w okresie świątecznym). Dzięki stałej współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Siennicy Różanej udzielana jest efektywna pomoc rodzinom
dotkniętym problemem alkoholowym poprzez uświadamianie jej skutków, motywowanie do
podjęcia leczenia odwykowego czy kierowanie członków rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym do Poradni Leczenia Uzależnień oraz Gminnego Punktu InformacyjnoKonsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Świadczenia rodzinne
Prawo do świadczeń rodzinnych jest ustalone na okres zasiłkowy trwający od dnia
01 listopada bieżącego roku do dnia 31 października roku następnego, a w przypadku świadczeń
z funduszu alimentacyjnego od dnia 01 października bieżącego roku do dnia 30 września roku
następnego.
Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza
kwoty 539 zł lub 623 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli uczy się
w szkole nie dłużej niż do 21 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej
i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowany albo znacznym stopniu niepełnosprawności do
24 roku życia.
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Wysokość zasiłku rodzinnego jest uzależniona od wieku dziecka i wynosi miesięcznie:
 77 zł do ukończenia 5 lat,
 106 zł powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia,
 115 zł powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
 urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł jednorazowo;
 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400
zł miesięcznie;
 samotnego wychowania dziecka w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej
niż 340 zł miesięcznie na wszystkie dzieci, nie więcej jednak niż dwa dodatki w jednej
rodzinie;
 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - przysługuje na 3 i następne dziecko
uprawnione do zasiłku rodzinnego w wysokości 80 zł miesięcznie;
 kształcenia i rehabilitacji dziecka - przysługuje w wysokości 60 zł miesięcznie na dziecko
w wieku do ukończenia 5 roku życia i w wysokości 80 zł miesięcznie powyżej 5 roku
życia do ukończenia 24 roku życia;
 podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:


zamieszkiwania w miejscowości w której znajduje się szkoła w wysokości 90 zł
miesięcznie;



dojazdu do szkoły z miejsca zamieszkania w wysokości 50 zł miesięcznie;

 rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł jednorazowo na częściowe pokrycie
wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego lub rocznego
przygotowania przedszkolnego.
Do katalogu świadczeń rodzinnych zalicza się również jednorazową zapomogę z tytułu
urodzenia się dziecka.
W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowane są trzy rodzaje świadczeń
opiekuńczych:
 zasiłek pielęgnacyjny (153 zł miesięcznie)
 specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł miesięcznie)
 świadczenie pielęgnacyjne (800 zł miesięcznie)
 zasiłek dla opiekuna (520 zł miesięcznie).
Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek
dla opiekuna które nie posiadają wypracowanego okresu składkowego opłacane są składki
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na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Za w/w osoby opłacane są również składki
na ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu lub nie posiadają statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej.
W 2014 r. w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia
pielęgnacyjnego wypłacono pomoc finansową w wysokości 200 zł miesięcznie dla 14 osób na
łączną kwotę 30 200 zł.
W latach 2011-2014 liczba wypłaconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Siennicy Różanej świadczeń rodzinnych wynosiła:
w 2011 r.:
 4481 zasiłków rodzinnych;
 24 dodatków z tytułu urodzenia dziecka;
 70 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego;
 76 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
 147 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 293 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
 961 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania;
 863 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 833 zasiłków pielęgnacyjnych;
 161 świadczeń pielęgnacyjnych;
w 2012 r.:
 4271 zasiłków rodzinnych;
 22 dodatków z tytułu urodzenia dziecka;
 36 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego;
 60 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
 143 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 273 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
 881 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania;
 823 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 868 zasiłków pielęgnacyjnych;
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 449 świadczeń pielęgnacyjnych;
 41 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka.
w 2013 r.:
 3722 zasiłków rodzinnych;
 9 dodatków z tytułu urodzenia dziecka;
 71 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego;
 55 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
 143 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 236 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
 634 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania;
 608 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 874 zasiłków pielęgnacyjnych;
 151 świadczeń pielęgnacyjnych;
 6 specjalnych zasiłków opiekuńczych;
 16 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka.
w 2014 r.:
 3722 zasiłków rodzinnych;
 9 dodatków z tytułu urodzenia dziecka;
 71 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego;
 55 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
 143 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 236 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
 634 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania;
 608 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 874 zasiłków pielęgnacyjnych;
 151 świadczeń pielęgnacyjnych;
 6 specjalnych zasiłków opiekuńczych;
 16 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka
 235 zasiłków dla opiekuna.
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Fundusz alimentacyjny
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia
przez nią 18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do
ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawności bez względu na wiek.
Zgodnie z art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm.) dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu
organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu
alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Organ właściwy
wierzyciela wydaje, po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie
przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, decyzję administracyjną w sprawie zwrotu
przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną
świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych
alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Do świadczenia z funduszu
alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu
wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się
bezskuteczna.
Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu w/w ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której
w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych
i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia
egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
 braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu
wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika;
 braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika
alimentacyjnego za granicą.
Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 7 września
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmuje organ właściwy dłużnika tj.
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wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika
alimentacyjnego. Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są na wniosek
organu właściwego wierzyciela tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej jeśli:
 osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego lub jej przedstawiciel ustawowy złoży
do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika
alimentacyjnego;
 osoba uprawniona została umieszczona w pieczy zastępczej.
Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych ma na celu poprawę
skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.
Na przestrzeni lat 2011-2014 liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej kształtowała się następująco:
 w 2011 r.: 518;
 w 2012 r.: 543;
 w 2013 r.: 507;
 w 2014 r.: 480.

33

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siennica Różana na lata 2016 -2024

Tabela 9. Działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych w latach 2011-2014.
wnioski o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i odebranie
oświadczenia majątkowego od dłużników alimentacyjnych
wnioski do organów właściwych dłużników (innych gmin)
o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych
zobowiązania dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się
w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub
poszukujące pracy
informacje skierowane do Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie
aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych
wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1
Kodeksu karnego w związku z uporczywym uchylaniem się od
obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby
najbliższej lub innej osoby i przez to narażenie jej na niemożność
zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych
wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym
wnioski o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnikom
alimentacyjnym w związku z ustaniem przyczyn zatrzymania
decyzje w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego
należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
upomnienia dla dłużników alimentacyjnych w związku z nie
spłacaniem należności z tytułu otrzymanych przez osobę
uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego
tytuły wykonawcze skierowane do Urzędów Skarbowych w celu
wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych należności
z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń
z funduszu alimentacyjnego
informacje wysłane do Komorników Sądowych mające wpływ na
skuteczność prowadzonej egzekucji
informacje wysyłane do Ośrodków Pomocy Społecznej
o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Siennicy Różanej.

Pozostała działalność
Od 2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej realizował projekt
systemowy „Poznaj swoje możliwości” finansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem
głównym projektu było zaktywizowanie i zintegrowanie osób będących klientami Ośrodka
poprzez aktywizację edukacyjną, zawodową, zdrowotną i społeczną. Wszystkie grupy zostały
objęte kompleksowym wsparciem - konsultacje z doradcą zawodowym w ramach realizacji
instrumentu aktywizacji zawodowej, psychologiem w ramach realizacji instrumentu aktywizacji
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społecznej oraz kursami zawodowymi w ramach realizacji instrumentu aktywizacji edukacyjnej.
Do końca 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej rozliczył się
z Instytucją Pośredniczącą II stopnia (Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie) kumulatywnie od
2008 r. na łączną kwotę 368 831,42 zł, z czego wkład własny z budżetu gminy wynosił
38 727,30 zł.
Rezultatami twardymi projektu były m.in. kontrakty socjalne zawierane pomiędzy
uczestnikami projektu a pracownikami socjalnymi.
Rezultaty miękkie to m. in.: nabycie przez uczestników projektu umiejętności poruszania
się po rynku pracy, wzrost kompetencji i umiejętności zawodowych, podniesienie poziomu
motywacji do poprawy swojej sytuacji życiowej.
2.2.4. Organizacje pozarządowe
Istotnymi uczestnikami życia kulturalnego i społecznego gminy są Związek Emerytów
i Rencistów, Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, Koła Gospodyń
Wiejskich oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
Od kilku lat ważnym podmiotem życia społecznego gminy jest Stowarzyszenie Miłośników
Ziemi Siennickiej, które liczy 104 członków. Celem działalności stowarzyszenia jest:
podtrzymywanie tradycji narodowych, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
wspomaganie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury
i tradycji, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działanie na rzecz integracji europejskiej
oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, ochrona środowiska
naturalnego. W 2005 r. Stowarzyszenie zapoczątkowało cykl imprez plenerowych pod nazwą
„Z Rejem po Siennicy”, następnie w 2008 r. rozpoczęło realizacje projektu stworzenia
amatorskiego „Teatru Pokoleń” pod hasłem „Przełom Epok”, który otrzymał wyróżnienie
w kategorii „organizacje pozarządowe lub grupy obywateli” przyznane przez Fundację Rozwoju
Demokracji Lokalnej pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego
Komitetu ds. UNESCO. Zasługi teatru zostały wyróżnione również przez Marszałka
Województwa Lubelskiego za realizację przedstawień pt.: „Chata za wsią”, „Zełżyj po trzykroć”,
oraz „Widowiska Noworocznego”. Ważnym przedsięwzięciem kulturalnym jest prowadzona od
2009 r. Wakacyjna Akademia Reportażu im. Ryszarda Kapuścińskiego. Kolejną inicjatywą
stowarzyszenia było utworzenie w Siennicy Różanej Uniwersytetu Trzeciego Wieku uwieńczone
podpisaniem umowy z prof. dr hab. Andrzejem Dąbrowskim, rektorem UMCS w Lublinie.
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2.2.5. Bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo publiczne to ogół warunków i instytucji chroniących życie, zdrowie,
mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego,
a także

przed

zjawiskami

mogącymi

zakłócić

normalne

funkcjonowanie

obywateli.

Bezpieczeństwo publiczne jest także stanem gwarantującym niezakłócone i zgodne z wolą
obywateli

funkcjonowanie

instytucji

państwowych,

samorządowych

i

społecznych.

Do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zobowiązane są wszystkie organy władzy
i administracji

państwowej,

szczególnie

instytucje

wyspecjalizowane

w zapewnieniu

bezpieczeństwa publicznego tj. Policja oraz Państwowa Straż Pożarna wspierana przez jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Na terenie Gminy Siennica Różana funkcjonuje 8 jednostek ochotniczych straży pożarnych,
w których aktywnie działa 218 strażaków:
1. OSP Siennica Różana;
2. OSP Siennica Królewska Duża;
3. OSP Siennica Królewska Mała;
4. OSP Wola Siennicka;
5. OSP Zagroda;
6. OSP Żdżanne;
7. OSP Wierzchowiny;
8. OSP Maciejów.
Ochotnicze straże pożarne działające na terenie Gminy Siennica Różana to jednostki, które
uczestniczą w akcjach ratowniczych, przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk
żywiołowych. Prowadzona działalność jest nastawiona zarówno na uświadamianie jednostkom
konieczności ochrony przez pożarami jak i przygotowywania do udziału w ochronie
przeciwpożarowej. Ponadto OSP uczestniczy w obronie cywilnej, rozwija wśród swoich
członków zainteresowania w dziedzinie kultury i oświaty.
Każdego roku w budżecie gminy planowane są środki na działalność statutową OSP
i doposażenie w sprzęt. W latach 2011-2014 ze środków budżetu gminy i pozyskanych ze
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
zakupiono:
 samochód strażacki Ford Transit dla OSP Żdżanne (2014 r.),
 dla OSP Siennica Różana samochód ratowniczo – gaśniczy MAN (2013 r.),
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 łódź Marina zakupiona i przekazana dla OSP Siennica Różana (w 2011 r.).
Wymienione jednostki mają do dyspozycji łącznie 10 samochodów oraz 2 łodzie.
We wszystkich jednostkach dokonano okresowych badań technicznych samochodów strażackich
i wymaganych napraw. Wymienione jednostki wyposażone są w sprzęt bojowy oraz niezbędne
wyposażenie osobiste strażaków. W zakresie remontów budynków do 2015 r. zostały poddane
generalnym remontom budynki OSP w Siennicy Królewskiej Dużej, Siennicy Królewskiej Małej
i Wierzchowinach.
W ramach środków z budżetu gminy i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Siennicy Różanej zorganizowano konkursy i turnieje dla mieszkańców gminy:
 Turniej tenisa stołowego.
 „Wolni od uzależnień”.
 „Dobry strażak to trzeźwy strażak”.
 Turniej wiedzy pożarniczej.
 „Mój tata jest strażakiem” – konkurs plastyczny.
 Zawody Strażackie.
Bezpieczeństwu publicznemu zagraża przestępczość, która jest zjawiskiem dynamicznym
i rozwojowym. Choć stanowi margines życia społecznego, poprzez swą intensywność
i częstotliwość może mieć wpływ na formowanie się postaw i zachowań jednostek oraz odciskać
dotkliwe piętno na ich funkcjonowaniu.
Na terenie Gminy Siennica Różana zlokalizowany jest Posterunek Policji obsługujący
zarówno teren Gminy Siennica Różana jak również Gminę Kraśniczyn.
W latach 2011-2014 Posterunek Policji w Siennicy Różanej posiada udokumentowaną
wykrywalność w 86,7 % w tym:
 wykroczenia - 976
 śledztwa i dochodzenia - 472
 mandat karny - 645
 postępowanie o wykroczenia - 331
 rozboje - 5
 pobicia – 3
 bójki – 2
 uszkodzenia ciała i mienia – 20.

37

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siennica Różana na lata 2016 -2024

W związku z tym, że teren Gminy Siennica Różana poza godzinami pracy posterunku
podlega Komendzie Powiatowej w Krasnymstawie tut. posterunek nie posiada danych na temat
liczby kolizji drogowych.
Na przełomie lat 2011-2014 do Zespołu Interdyscyplinarnego w Siennicy Różanej wpłynęło
łącznie 27 Niebieskich Kart:
 2011 r. – 6 kart;
 2012 r. – 2 karty;
 2013 r. – 3 karty;
 2014 r. – 16 kart.
Na dzień 31 grudnia 2014 r. w przypadku wszystkich rodzin tj. 16 zakończono procedurę
„Niebieskiej Karty” na skutek

rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania dalszych

działań.
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III. Analiza problemów społecznych

3.1. Kultura i sport
Baza kulturalna jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Dużym zainteresowaniem wśród
mieszkańców gminy cieszy się działalność Centrum Kultury w Siennicy Różanej, który
organizuje m.in. ferie ze sztuką, obchody Dnia Kobiet, warsztaty plastyki obrzędowej dla dzieci
i młodzieży połączone z wielkanocnymi warsztatami kulinarnymi, Plenery Malarskie, cykl
szkoleń z zakresu sztuki kulinarnej dla Kół Gospodyń Wiejskich, Przegląd Dorobku Kulturalnego
czy Gminny Opłatek Ludowy. Przy Centrum Kultury działają: kapela ludowa, zespół taneczny,
młodzieżowa orkiestra dęta, zespół młodzieżowy oraz zespoły muzyczno – wokalne dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Na terenie gminy funkcjonują placówka biblioteczna.
3.2. Pomoc społeczna
3.2.1. Ubóstwo
Ubóstwo to ograniczenie wyboru i szans życiowych, to naruszenie ludzkiej godności.
Oznacza brak możliwości skutecznego uczestnictwa w społeczeństwie. Ubóstwo to również
zagrożenie, bezsilność i wykluczenie jednostek, rodzin i społeczności. Kojarzy się ono
jednoznacznie z brakiem środków do życia i funkcjonowania oraz jest jednym z najważniejszych
problemów społecznych.
Ubóstwo oznaczać również brak możliwości dokonywania wyborów mających zasadnicze
znaczenie dla rozwoju jednostki, pozwalających na prowadzenie długiego i aktywnego życia,
minimalną poprawę jakości życia, wolności, poczucia własnej godności, cieszenia się szacunkiem
wśród innych członków społeczności lokalnej. Ubóstwo może być zawinione lub niezawinione.
W pierwszym przypadku będziemy na przykład mieć do czynienia z osobami, które nie
podejmują żadnej pracy zarobkowej, mimo że są zdrowe i nie chcą zmienić swojej sytuacji.
W drugim przypadku możemy mieć do czynienia z osobami, które na przykład na skutek różnych
losowych wypadków straciły zatrudnienie, przez co zmniejszył się im dochód, w wyniku czego
nie mogą w pełni zaspokoić swoich potrzeb pierwszego rzędu.
Obecnie ubóstwo jest traktowane jako główna przesłanka sytuacji życiowej jednostki
wymagającej udzielenia świadczeń z pomocy społecznej. Wsparcie z tego tytułu uzyskują osoby
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i rodziny, które spełniają kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.
Wyróżnia się trzy rodzaje kryteriów dochodowych: kryterium dochodowe osoby samotnie
gospodarującej, kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, kryterium dochodowe rodziny.
Dochód o którym mowa w przepisie to minimum socjalne, określany jako zestaw dóbr i usług
potrzebnych do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych na poziomie społecznie
niezbędnym. Nieosiągalnie przez osobę lub rodzinę tego minimum powoduje, że żyje ona
w ubóstwie.
Wśród przyczyn obniżenia poziomu życia do granic ubóstwa i niejednokrotnie
marginalizacji społecznej i zawodowej należy zaliczyć:
 bezrobocie;
 zbyt niskie dochody gospodarstwa domowego;
 niepełnosprawność i choroby;
 niezaradność życiową;
 uzależnienia;
 spadek realnych dochodów;
 klęski żywiołowe.
Ubóstwo jest zjawiskiem obejmującym w szczególności rodziny wielodzietne, niepełne,
posiadające niepełnosprawnych członków i osoby bezdomne. Skutkami ubóstwa są:
 obniżenie standardu życia;
 pogorszenie stanu zdrowia;
 zaniżanie aspiracji edukacyjnych;
 ograniczony dostęp lub brak dostępu do dóbr kultury i wypoczynku;
 poczucie poniżenia, bezradności, obniżenie poczucia własnej wartości;
 wzrost ryzyka zachowań patologicznych (uzależnień, przestępczości, przemocy
domowej);
 zepchnięcie na margines życia społecznego.
Liczbę rodzin z terenu Gminy Siennica Różana, którym przyznano pomoc z powodu
ubóstwa w latach 2011 – 2014 ilustruje poniższy wykres:
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81

80
80

79

79

79
78

liczba rodzin

77
77
76
75
2011

2012

2013

2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS i oceny zasobów pomocy społecznej
z działalności GOPS w Siennicy Różanej.

Rodziny wymagające wsparcia z powodu ubóstwa w latach 2011-2014 zostały objęte różnymi
formami pomocy, w tym: świadczeniami z pomocy społecznej w formie pieniężnej (np. zasiłki
celowe, okresowe), rzeczowej (np. zakup opału, żywność) i niematerialnej (praca socjalna).
Działania zmierzające do ograniczenia zjawiska ubóstwa powinny być prowadzone
wielopłaszczyznowo, we wzajemnej współpracy między instytucjami. Jednym z istotnych działań
jest rozbudzanie aktywności społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych tym problemem,
poprzez zainteresowanie ich udziałem w życiu społeczności lokalnej, umożliwienie zdobycia
i podniesienia kwalifikacji zawodowych, walkę z dysfunkcję społeczną, co w rezultacie przyczyni
się do zwiększenia ich szans na lokalnym rynku pracy i ograniczenia problemu ubóstwa.
Konieczna jest zmiana świadomości społeczeństwa, wzmocnienie inicjatywy w zakresie
kształcenia i wychowania. Należy podkreślić, że pomoc instytucji powinna umożliwić osobom
lub rodzinom wyjście z trudnej sytuacji życiowej przy wykorzystaniu własnych zasobów
i możliwości.
Przyczyny i skutki problemu ubóstwa występującego na terenie Gminy Siennica Różana.
Przyczyny:
 brak pracy;
 wysoki poziom bezrobocia;
 niezaradność życiowa, postawa roszczeniowa;
 uzależnienia;
 choroby;
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 niechęć do podjęcia pracy;
 brak bądź niskie kwalifikacje zawodowe, brak liczba ofert pracy;
 sytuacja gospodarcza regionu;
 wzorce rodzinne, niewystarczająca umiejętność wykorzystywania posiadanych środków
finansowych;
 nieumiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
Skutki:
 niski standard życia;
 bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego;
 niezaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych;
 złe warunki lokalowe;
 problemy zdrowotne.

3.2.2. Bezrobocie
Bezrobocie stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społecznych współczesnej
gospodarki. Jest szczególnym zagrożeniem ekonomicznym, społecznym i moralnym. Pod
względem ekonomicznym stanowi ogromny ciężar dla całej gospodarki i przyczynia się do
zubożenia społeczeństwa, niesie za sobą zwątpienie, lęk i brak perspektyw życiowych. Utrata
pracy, często po przepracowaniu wielu lat, to nie tylko utrata wynagrodzenia, ale często również
utrata sensu życia. Bezrobocie zakłóca nie tylko egzystencje jednostki, ale również stosunki
społeczne, sprzyja patologiom społecznym i budzi powszechny niepokój.
Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, polegającym na tym, że część osób zdolnych do
pracy, deklarujących chęć jej podjęcia i akceptujących istniejący poziom wynagrodzeń nie
znajduje faktycznego zatrudnienia.
Osobą bezrobotną w myśl przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy jest osoba, która:
 ukończyła 18 lat;
 nie osiągnęła wieku emerytalnego;
 nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty
szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego,

zasiłku

przedemerytalnego,
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świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku
w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
 nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej
przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy;
 nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej
o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;
 nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności,
z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie
dozoru elektronicznego;
 nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
 nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego;
 nie pobiera świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku
do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do
zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
 nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego;
 nie

podlega, na

podstawie

odrębnych przepisów, obowiązkowi

ubezpieczenia

społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników;
 nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
zasiłku dla opiekuna.
Statystyki

dotyczące

bezrobocia

opracowywane

przez

Powiatowy

Urząd

Pracy

w Krasnymstawie nie oddają w pełni obrazu zjawiska na terenie Gminy Siennica Różana ze
względu na duży stopień tzw. bezrobocia utajonego oraz powszechności „pracy na czarno”.
Głównym negatywnym skutkiem bezrobocia jest obniżenie dotychczasowego standardu życia
oraz rozszerzenie obszaru dysfunkcji społecznej.
Bezrobocie przyczyniając się do zubożenia materialnego, w bezpośredni sposób wpływa na
poziom życia rodzin, wywierając negatywne skutki zwłaszcza w postaci:
 dezintegracji rodziny;
 zmniejszenia siły wsparcia emocjonalnego i solidarności pomiędzy członkami rodziny;
 zwiększenie ryzyka zaistnienia patologii życia społecznego.
Z psychologicznego punktu widzenia zjawisko bezrobocia przebiega w pięciu fazach:
Faza 1: Antycypacja bezrobocia – pobudzenie, zmiany nastroju, labilność emocjonalna;
Faza 2: Szok po utracie pracy – poczucie klęski, krzywdy, upokorzenie, lęk przed przyszłością,
przygnębienie;
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Faza 3: Wchodzenie sytuację bezrobocia i optymizm – efekt urlopu, traktowanie sytuacji jako
przejściowej, aktywność, wiara w sukces;
Faza 4: Pesymizm i rezygnacja – negatywne reakcje emocjonalne, problemy zdrowotne
i finansowe;
Faza 5: Fatalizm i apatia, dopasowanie do sytuacji – poczucie beznadziejności, dążenie do
izolacji społecznej, redukcja oczekiwań życiowych, zainteresowań.
Długookresowe bezrobocie ma wpływ na ekonomiczną i psychospołeczną sferę życia
człowieka bezrobotnego oraz jego rodzinę. Jednym z pierwszych skutków utraty pracy jest
obniżenie standardu życia rodziny. Duże znaczenie ma poziom, od którego zaczyna się proces
degradacji ekonomicznej i społecznej. Najbardziej dramatyczną sytuację mają rodziny
świadczeniobiorców pomocy społecznej, które od dawna korzystały z systemu wsparcia
socjalnego z powodu np. niskich dochodów, wielodzietności, niepełnosprawności. Trudności
finansowe takich rodzin prowadzą do drastycznych ograniczeń wydatków nawet na podstawowe
potrzeby bytowe.
Problem bezrobocia dotyczy nie tylko osoby nim dotkniętej, lecz także całej rodziny.
Pogorszenie funkcjonowania rodziny jest proporcjonalne do okresu pozostawania bez pracy,
co przejawia się problemami opiekuńczo-wychowawczymi, przemocą, zanikiem autorytetu
rodziców wobec dzieci i może prowadzić do rozpadu rodziny. Pojawia się także groźba
przyjmowania przez dzieci negatywnych wzorów osobowych, a w konsekwencji dziedziczenia
statusu bezrobotnego.
Zwiększenie się grupy bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej łączy się ze
wzrostem zadań i wydatków oraz koniecznością dostosowania dotychczasowych form działania
do nowych potrzeb. Dominującą formą pomocy są świadczenia pieniężne oraz pomoc rzeczowa,
ale z uwagi na ograniczone środki pomoc ta staje się relatywnie niska. Podstawowe znaczenie
w walce z wychodzeniem z bezrobocia stanowi praca socjalna, która przyjmuje zróżnicowane
formy.
Praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych to między innymi pomoc
w planowaniu nowych koncepcji życia zawodowego, rozbudzanie motywacji do działania
ukierunkowanego na zatrudnienie, jak również technika kontaktu, która pozwala na to, by pomoc
– jej forma, wysokość i okres świadczenia – uzależniona była od aktywności bezrobotnego i jego
rodziny. Niepokojący jest wpływ bezrobocia na zachowania dysfunkcyjne. Szczególnie
niebezpiecznym zjawiskiem staje się przemoc w rodzinie. Długie pozostawanie bez pracy
stymuluje procesy dezintegracji życia rodzinnego. Przymusowa bezczynność zawodowa

44

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siennica Różana na lata 2016 -2024

i nieuregulowany tryb życia wyzwalają zachowania dewiacyjne, skierowane na rodzinę i lokalne
środowisko społeczne. Negatywne emocje związane z sytuacją bezrobocia przenoszone są na
najbliższych – ofiarami przemocy i złego traktowania są najczęściej kobiety i dzieci. Długotrwałe
bezrobocie, z jego negatywnymi konsekwencjami psychospołecznymi, wymaga odpowiednich
form działania.
Na dzień 31 grudnia 2014 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Krasnymstawie wynosiła 300, w tym 149 kobiet i 151 mężczyzn.
Liczbę osób długotrwale bezrobotnych według wykształcenia przedstawia poniższa tabela.
Tabela 10. Liczba bezrobotnych w gminie Siennica Różana z podziałem na wykształcenie.
Bezrobocie według wykształcenia
lata

2011

2012

2013

2014

Wyższe

31

29

41

28

Policealne i średnie zawodowe

94

105

102

93

Średnie ogólnokształcące

39

33

41

40

Zasadnicze zawodowe

79

82

74

63

Gimnazjalne i niższe

71

78

82

79

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Krasnymstawie.

Liczba osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie Gminy Siennica Różana korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej w porównaniu do lat poprzednich utrzymuje się w równym
poziomie tj. w:
 2011 r. – 81 rodzin
 2012 r.– 76 rodzin
 2013 r. – 76 rodzin
 2014 r. – 74 rodzin.
Minimalne wahania w liczbie osób bezrobotnych są spowodowane migracją ludności bądź
wyrejestrowaniem z ewidencji osób bezrobotnych.
Przyczyny i skutki problemu bezrobocia występującego na terenie Gminy Siennica Różana.
Przyczyny:
 nieadekwatne kwalifikacje i umiejętności zawodowe do wymagań lokalnego rynku pracy;
 zniechęcenie w poszukiwaniu zatrudnienia;
 zły stan zdrowia;
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 „szara strefa”;
 umowy cywilno-prawne;
 brak środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, brak motywacji,
postawa roszczeniowa wśród mieszkańców;
 wielokrotne nieudane próby znalezienia zatrudnienia;
 niska świadomość działań profilaktycznych.
Skutki:
 ubożenie społeczeństwa;
 poszukiwanie zatrudnienia poza granicami kraju;
 zamknięcie się w ramach rodziny lub określonej społeczności (izolacja);
 utrata posiadanych dóbr;
 niezaspokojenie potrzeb bytowych;
 zanik więzi i relacji międzyludzkich, uzależnienia, depresja;
 rozpad rodzin.
3.2.3. Niepełnosprawność
Problematyka osób niepełnosprawnych jest zagadnieniem szeroko komentowanym i wciąż
badanym na nowo. Jest to grupa bezpośrednio zagrożona marginalizacją i wykluczeniem
społecznym, co łączy się z samą istotą niepełnosprawności. Niepełnosprawność związana jest
z ograniczeniem możliwości pełnienia ról społecznych i samodzielnego zaspokajania własnych
potrzeb. Jednocześnie w społeczeństwie wiedza o niepełnosprawności jest niewielka i obarczona
negatywnymi stereotypami, które jeszcze bardziej komplikują indywidualne sytuacje osób
z niepełnosprawnością. Nałożenie na siebie tych skutków ogranicza szanse życiowe osób
z niepełnosprawnością na samorealizację, piętrzy bariery na drodze do edukacji, zatrudnienia
i partycypacji społecznej.
Mimo,

że

słowa

„niepełnosprawność”,

„osoba

niepełnosprawna”,

„osoba

z niepełnosprawnością” są obecne w życiu codziennym, niełatwo jest je jednoznacznie
zdefiniować. Wbrew pozornie prostemu podziałowi na osoby sprawne i niepełnosprawne,
w rzeczywistości trudno jest wytyczyć wyraźną granicę między tymi dwiema kategoriami.
Niepełnosprawność zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia oznacza
ograniczenie w pełnieniu ról społecznych, oznaczające ułomność określonej osoby wynikającą
z niepełnosprawności lub niesprawności, ograniczającą lub uniemożliwiającą pełną realizację roli

46

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siennica Różana na lata 2016 -2024

społecznej odpowiadającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi i kulturowymi
uwarunkowaniami. W Polsce obecnie obowiązuje definicja osoby niepełnosprawnej określona
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, która mówi, iż osobami niepełnosprawnymi są „osoby, których stan fizyczny,
psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia
wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej,
jeśli uzyskały odpowiednie orzeczenie”.
W orzecznictwie często stosuje się następujący podział na rodzaje niepełnosprawności:
 osoby z niepełnosprawnością fizyczną:
 osoby z uszkodzeniem narządu ruchu (z niepełnosprawnością motoryczną);
 osoby z przewlekłymi chorobami wewnętrznymi;
 osoby z niepełnosprawnością sensoryczną (uszkodzenie narządów zmysłów):
 osoby niewidome i słabowidzące;
 osoby niesłyszące i słabosłyszące;
 osoby z niepełnosprawnością psychiczną:
 osoby z chorobą psychiczną;
 osoby z niesprawnością intelektualną.
Obecnie w Polsce obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa o niepełnosprawności, regulowane
odrębnymi ustawami i prowadzone przez różne instytucje:
 do celów rentowych - orzecznictwo rentowe prowadzone przez lekarza orzecznika
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i komisje lekarskie ZUS; należy jednak
pamiętać, że orzecznictwo rentowe prowadzą także lekarze orzecznicy i komisje lekarskie
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz komisje lekarskie podległe
MON i MSWiA; orzecznik kwalifikuje osobę jako:
 częściowo niezdolną do pracy (osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność
do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji);
 całkowicie niezdolną do pracy (osoba, która utraciła zdolność do wykonywania
jakiejkolwiek pracy);
 całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji (osoba, u której stopień
naruszenia sprawności organizmu powoduje konieczność stałej lub długotrwałej
pomocy i opieki innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych).
 do celów pozarentowych - orzecznictwo pozarentowe prowadzone przez zespoły do
spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.
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Osoba może mieć orzeczony:
 lekki stopień niepełnosprawności (zalicza się do niego osobę o naruszonej sprawności
organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy,
w porównaniu ze zdolnością, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach
zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia
w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia
w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne);
Standardy dotyczące kwalifikowania do lekkiego stopnia niepełnosprawności określają
kryteria naruszonej sprawności organizmu powodujące:

 istotne obniżenie zdolności do wykonywania pracy — naruszona sprawność organizmu
powodująca ograniczenia w wykonywaniu pracy zarobkowej znacznie obniżające
wydajność pracy na danym stanowisku w porównaniu do wydajności, jaką wykazują
osoby o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną
i fizyczną;
 ograniczenia w pełnieniu ról społecznych — trudności doświadczane przez osobę
zainteresowaną relacjami z otoczeniem według przyjętych norm społecznych, jako skutek
naruszonej sprawności organizmu;
 możliwość

kompensacji

ograniczeń

—

wyrównywanie

dysfunkcji

organizmu

spowodowanej utratą lub chorobą narządu, dzięki przedmiotom ortopedycznym, środkom
pomocniczym i środkom technicznym.
1. umiarkowany stopień niepełnosprawności, zalicza się do niego osobę o naruszonej
sprawności organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach
pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu
pełnienia ról społecznych.
Standardy dotyczące kwalifikowania do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zawierają
kryteria określające naruszenie sprawności organizmu powodujące:
 czasową pomoc w pełnieniu ról społecznych — konieczność udzielenia pomocy
polegającej na udzieleniu wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w prowadzeniu
gospodarstwa domowego, z zakresu współdziałania w procesie leczenia, rehabilitacji,
edukacji oraz w pełnieniu określonych ról społecznych, w okresach wynikających
ze stanu zdrowia;
 częściową pomoc w pełnieniu ról społecznych — wystąpienie co najmniej jednej
z okoliczności, o których mowa powyżej.
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2. znaczny stopień niepełnosprawności, zalicza się do niego osobę z naruszoną
sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy tylko w warunkach
pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej
opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Niezdolność do samodzielnej egzystencji to naruszenie sprawności organizmu, które
uniemożliwia danej osobie samodzielne zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, tj.
samoobsługę, poruszanie się i komunikację.
Standardy dotyczące kwalifikowania do znacznego stopnia niepełnosprawności zawierają kryteria
określające skutki naruszenia sprawności organizmu powodujące:
 niezdolność do pracy — całkowitą niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej
z powodu fizycznego, psychicznego lub umysłowego naruszenia sprawności organizmu;


konieczność sprawowania opieki — całkowitą zależność osoby od otoczenia, polegającą
na pielęgnacji w zakresie higieny osobistej i karmienia lub w wykonywaniu czynności
samoobsługowych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz w ułatwianiu
kontaktów z otoczeniem;

 konieczność udzielania pomocy, w tym również w pełnieniu ról społecznych — zależność
osoby

od

otoczenia,

polegającą

na

udzieleniu

wsparcia

w

czynnościach

samoobsługowych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, z zakresu współdziałania
w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji oraz w pełnieniu określonych ról społecznych.
Przez długotrwałą opiekę i pomoc w pełnieniu ról społecznych rozumie się konieczność jej
sprawowania przez okres powyżej 12 miesięcy.
Orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie stanowi
przeciwwskazania do podjęcia zatrudnienia przez osobę niepełnosprawną na otwartym rynku
pracy. Pracodawca musi jednak zapewnić odpowiednie warunki pracy uwzględniające potrzeby
wynikające z niepełnosprawności. Warunki takie powinny być potwierdzone pozytywną opinią
Państwowej Inspekcji Pracy.
Stopień niepełnosprawności orzeka się:
 na czas określony — jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu
zdrowia lub
 na stałe — jeśli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy.
Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności w przypadku zmiany stanu zdrowia może wystąpić z wnioskiem o ponowne
wydanie orzeczenia uwzględniającego ową zmianę.
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Dawny system
orzecznictwa
Orzeczenie komisji
lekarskiej ds. inwalidztwa
i zatrudnienia
I grupa inwalidzka

II grupa inwalidzka
III grupa inwalidzka

Obecny system orzecznictwa
(od dnia 1 września 1997 r.)
Orzeczenie lekarza
Orzeczenie powiatowego
orzecznika ZUS
zespołu ds. orzekania
o niepełnosprawności
Całkowita niezdolność do
Znaczny stopień
pracy i samodzielnej
niepełnosprawności
egzystencji
Całkowita niezdolność do
Umiarkowany stopień
pracy
niepełnosprawności
Częściowa niezdolność do
Lekki stopień
pracy lub celowość do
niepełnoprawności
przekwalifikowania
zawodowego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie obowiązujących aktów normatywnych.

Istotne jest to, że w Polce występuje dualizm orzecznictwa. Nie w każdym przypadku orzeczenia
lekarza orzecznika ZUS oraz zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności są wobec siebie
równorzędne. Znak równości między orzeczeniami stawiają m.in. ustawy o świadczeniach
rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) oraz o pomocy społecznej (tj. Dz. U.
z 2015 r., poz. 163). O ulgi bądź świadczenia (tj. zasiłek stały, zasiłek pielęgnacyjny itp.),
o których mówią te ustawy, mogą ubiegać się na równi posiadacze orzeczeń ZUS i orzeczeń
powiatowych bądź miejskich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.
Sytuacja wygląda nieco inaczej w odniesieniu do świadczeń rentowych. I tak — na
podstawie orzeczenia wydanego przez powiatowy lub miejski zespół ds. orzekania
o niepełnosprawności nie można ubiegać się o rentę w instytucji ubezpieczenia społecznego.
Na podstawie zebranych danych na przestrzeni lat 2011-2014 ocenia się, że w 2011 r.
pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej (z wyłączeniem świadczeń
opiekuńczych: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne)
ze względu na występowanie w rodzinie niepełnosprawności zostało objętych 40 rodzin, a w roku
2012 r. – 32 rodziny. Takich środowisk w 2013 r. było 35, natomiast w roku 2014 liczba rodzin
korzystających z pomocy ze względu na występującą w niej niepełnosprawność wyniosła 39.
Niewielki wzrost liczby rodzin, którym udzielano pomocy w formie świadczeń z pomocy
społecznej z tytułu niepełnosprawności jest spowodowany zwiększeniem liczby osób
uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej realizuje również zadania
z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Podstawowym świadczeniem wypłacanym
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osobom niepełnosprawnym jest zasiłek pielęgnacyjny, który od dnia 1 września 2007 r. roku
wynosi 153 zł.
Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających
z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia
legitymującej

się

orzeczeniem

o

umiarkowanym

stopniu

niepełnosprawności,

jeżeli

niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Świadczenie to nie jest uwarunkowane dochodem rodziny.
W latach 2011-2014 liczba wypłaconych świadczeń wynosiła:

920

900

900

874

880

868
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840

Liczba rodzin

833

820
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780
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Siennicy Różanej.
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Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem pieniężnym, o które mogą ubiegać się
osoby, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo
osobą

legitymującą

się

orzeczeniem

o

znacznym

stopniu

niepełnosprawności,

jeżeli niepełnosprawność tej osoby powstała:
1. nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25
roku życia.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.
Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 świadczenie pielęgnacyjne jest wypłacane
w kwocie 1200 zł miesięcznie. Natomiast od 1 stycznia 2016 r. świadczenie będzie wynosić
1300 zł miesięcznie (równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia netto), zaś od 1 stycznia
2017 roku świadczenie będzie co roku waloryzowane i będzie rosło o procentowy wskaźnik,
o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.
Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne wójt, burmistrz lub prezydent miasta
opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości
świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach
rodzinnych przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego
i nieskładkowego).

52

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siennica Różana na lata 2016 -2024

Wykres 2. Liczba świadczeń pielęgnacyjnych wypłaconych w latach 2011-2014.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Siennicy Różanej.

Specjalny zasiłek opiekuńczy
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny tj. osobom
spokrewnionym w linii prostej (zstępnym i wstępnym) oraz rodzeństwu, jeżeli rezygnują
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki
nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna prawnego dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli
łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 664,00 zł. Sposób ustalania dochodu jest
analogiczny jak przy ustalaniu dochodu do zasiłku rodzinnego.
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Wykres 3: Liczba specjalnych zasiłków opiekuńczych wypłaconych w latach 2013-2014.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Siennicy Różanej.

Zasiłek dla opiekuna
Zasiłek dla opiekuna (520 zł miesięcznie) przysługuje niezależnie od dochodu rodziny,
osobie która utraciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 01 lipca 2013 r. w związku
z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. W/w świadczenie
zostało wyrównywane wraz z odsetkami od dnia 01 lipca 2013 r. Zasiłek dla opiekuna z tytułu
rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na których zgodnie
z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem
osób o znacznym stopniu niepełnosprawności:
 jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności,
 opiekun zaprzestał prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 małżonkowie

rolników

lub

domownicy

zaprzestali

prowadzenia

przez

nich

gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.
Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, zasiłek dla
opiekuna przysługuje, gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu lub gdy osoba ta nie
jest w stanie sprawować opieki.
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Wykres 4: Liczba wypłaconych zasiłków dla opiekunów z rozbiciem na poszczególne miesiące
2014 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Siennicy Różanej.

Nie jest możliwe dokładne określenie liczby osób niepełnosprawnych zamieszkujących na
terenie Gminy Siennica Różana z uwagi na to, że istnieje grono osób nie pobierających
świadczenia z tytułu niepełnosprawności w tut. Ośrodku, a otrzymujących dodatek pielęgnacyjny
wraz ze świadczeniami rentowymi, bądź emerytalnymi (świadczenie to można uznać za tożsame
z zasiłkiem pielęgnacyjnym).
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej osobom niepełnosprawnym,
które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, zapewnia
usługi opiekuńcze. Usługi te są świadczone w ramach pomocy sąsiedzkiej i obejmują przede
wszystkim pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,
pielęgnację zalecona przez lekarza, zakup art. żywnościowych i leków, regulowaniu miesięcznych
opłat, przynoszeniu opału oraz zapewnieniu kontaktu z otoczeniem. Gminy Ośrodek Pomocy
Społecznej w Siennicy Różanej w ramach swojej działalności nie posiada oferty specjalistycznych
usług opiekuńczych.
Dużym utrudnieniem dla osób niepełnosprawnych jest to, że Gmina Siennica Różana jest
terenem typowo wiejskim. Duże rozproszenie mieszkańców oraz stosunkowo niewielka ilość
osób zgłaszających zapotrzebowanie na konkretne usługi np. rehabilitacyjne, terapie zajęciowe,
całodobową opiekę utrudnia stworzenie na terenie Gminy ośrodka zapewniającego w/w formę
opieki. Przeszkodą jest również mentalność osób, które nie chcą przyznawać się do
ograniczających ich barier, wycofują się z życia społecznego i starają się żyć „po cichu” nie
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stwarzając innym problemów. W środowisku brak jest świadomości roli więzi międzyludzkiej
w życiu każdej jednostki i o potrzebie kontaktu z osobami borykającymi się z tymi samymi
ograniczeniami.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej w swoich działaniach skupia się
na osobach niepełnosprawnych, ich integracji ze środowiskiem oraz ich roli w życiu społeczności
lokalnej.
Przyczyny i skutki problemu niepełnosprawności:
Przyczyny:
 wypadki;
 choroby;
 zaniedbanie leczenia;
 niska świadomość konsekwencji braku opieki medycznej;
 zdarzenia losowe, nieostrożność, nieodpowiedzialność;
 brak ubezpieczenia zdrowotnego, brak środków finansowych na zakup leków.
Skutki:
 ubóstwo;
 niezdolność do samodzielnej egzystencji;
 konieczność pomocy osoby drugiej.
Art. 7 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że pomocy osobom lub rodzinom udziela się
ze względu na występującą w niej długotrwałą lub ciężką chorobę.
Swoistą cechą długotrwałej choroby jest czas jej trwania. Za długotrwałą chorobę w pomocy
społecznej uważa się chorobę trwającą minimum 6 miesięcy. Osoba nią dotknięta wymaga opieki
medycznej i odpowiedniego postępowania. Ujemne skutki choroby mogą być spowodowane
różnymi jej symptomami. Niekiedy sama przyczyna choroby może stać się źródłem zmian
w stanie psychicznym jednostki. Zmiany te mają najczęściej charakter trwały. Osoby chore
długotrwale są dotknięte zaburzeniami procesów percepcyjnych oraz równowagi procesów
nerwowych i emocji. Ujemny wpływ choroby na psychikę osoby jest utożsamiany między innymi
ze stresem. Silny stres prowadzi do istotnych zmian w funkcjonowaniu jednostki. Mogą one
wyrażać się pogorszeniem jej zdolności adaptacyjnych i zaburzeniem samoregulacji. Negatywne
skutki długo przeżywanego stresu najsilniej przejawiają się w sferze emocjonalnej. Człowiek
w wyniku długo trwającej choroby może stać się osobą mało odporną i niestabilną emocjonalnie,
ze skłonnością do znacznego poczucia zagrożenia, a także przyhamowaną i mało wytrwałą.
W okresach nasilenia choroby często nie może on samodzielnie wykonywać wielu czynności

56

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siennica Różana na lata 2016 -2024

i zdany jest na pomoc osoby drugiej. W wyniku tego może stać się bierny, mało przedsiębiorczy,
wyrażając przy tym postawę roszczeniową wobec otoczenia. Osoba dotknięta długotrwałą
chorobą może doświadczać frustracji w kontakcie z otoczeniem społecznym. Dzieje się tak
wówczas, gdy jednostka nie jest ona akceptowana w społeczności lokalnej i spotyka się
z przejawami niechęci ze strony środowiska.
Celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej jest pomoc osobom
chorym i ich rodzinom. Pomoc ta jest udzielana przede wszystkim w formie poradnictwa,
wsparcia psychicznego oraz świadczeń pieniężnych (w szczególności w formie zasiłków
celowych). Praca z rodzinami, gdzie występuje długotrwała choroba jest dość specyficzna,
ponieważ osoby w tej rodzinie zaczynają lub mają już wyrobione pewne style zachowań
mających im ułatwić poradzenie sobie z chorobą w rodzinie. Często w takiej sytuacji cierpią
dzieci, ponieważ są one niekiedy pozostawiane same sobie.
Wykres 5: Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej choroby na
przestrzeni lat 2011-2014.

10
8
6
4
2
0

9

8
5

2011

5

2012

2013

2014

Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Siennicy Różanej.

3.2.4. Osoby starsze
Jedną z grup, którą pomoc społeczna otacza troską są osoby starsze. W świetle regresu
demograficznego i starzenia się społeczeństwa jest to grupa, na którą należy zwrócić szczególną
uwagę. Dzięki postępowi medycznemu średnia ludzkiego życia ulega wydłużeniu i tym samym
powstaje problem zapewnienia opieki, pomocy oraz aktywizacji osób starszych.
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Na terenie Gminy Siennica Różana osoby starsze stanowią znaczną część społeczeństwa.
Zauważa się natomiast tendencję spadkową w liczbie urodzeń dzieci.
Niejednokrotnie osoby starsze wymagają wsparcia finansowego, nie tylko ze strony
rodziny, ale również Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej. Należy
podkreślić, że Ośrodek nie kwalifikuje osób do udzielenia pomocy wyłącznie ze względu na
przesłankę wieku, ale w połączeniu np. z ubóstwem, chorobą czy niepełnosprawnością. Ponadto,
bardzo często osoby starsze nie są wnioskodawcami, ale członkami rodzin korzystających.
Dlatego też nie można jednoznacznie określić liczby osób starszych korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej.

Nie zawsze rodzina jest w stanie zapewnić seniorom odpowiednie warunki życia.
Dlatego należy wspierać jej funkcje opiekuńcze. O prawie osób w podeszłym wieku do opieki
instytucjonalnej i o obowiązkach instytucji świadczących tę formę pomocy stanowi
Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie 18 października 1961 r. W myśl której
państwo ma obowiązek podjąć działania zmierzające do podnoszenia poziomu życia
i popierania dobrobytu społecznego, za pomocą odpowiednich instytucji i działań. Jedną
z nich jest ośrodek pomocy społecznej (OPS), którego celem jest dążenie do jak największej
samodzielności osób starszych i ich aktywizacji w podejmowaniu działań zmierzających do
poprawy jakości własnego życia.
W sytuacji kiedy osoby starsze są przewlekle somatycznie chore, niepełnosprawne
fizycznie, przewlekle psychicznie chore, lub gdy ze względu na wiek, stan zdrowia lub sytuację
rodzinną nie potrafią samodzielnie funkcjonować w środowisku i nie można zapewnić im
należytej opieki w miejscu zamieszkania kierowane są do domu pomocy społecznej (DPS).
Pomimo wszystkich zmian i reform jakie przeżywamy w pomocy społecznej w świadomości
zwykłego człowieka przejście do DPS ma zazwyczaj charakter czegoś tragicznego,
determinującego wręcz ostatecznego. Nagle dotychczasowe życie staje się przeszłością, zmienia
się miejsce pobytu, środowisko, znajomi, sąsiedzi, z którymi osoby starsze są zazwyczaj silnie
związane. Należy podkreślić, że domy pomocy społecznej świadczą całodobowe usługi bytowe,
opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne w zakresie i formach wynikających z indywidualnych
potrzeb osób w nim przebywających przy uwzględnieniu ich wolności, intymności, godności
i poczucia bezpieczeństwa oraz stopnia ich fizycznej i psychicznej sprawności. Zapewniają
wsparcie w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej, zabezpieczenia potrzeb socjalno –
bytowych i opieki duszpasterskiej. Widoczne jest duże zapotrzebowanie na tego typu wsparcie
wśród mieszkańców Gminy Siennica Różana. Pomimo, że na przestrzeni ostatnich lat standard
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domów pomocy społecznej uległ znacznej poprawie dla zdecydowanej większości osób starszych
umieszczeniem w nim zawsze jest rozwiązaniem ostatecznym.
Wykres 6. Liczba osób starszych przebywających w domach pomocy społecznej na przestrzeni lat
2011-2014.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Siennicy Różanej.

Wśród pozostałych placówek i instytucji wspierających osoby w podeszłym wieku
wyróżnić można:
 domy pogodnej jesieni;
 domy seniora;
 hospicja;
 schroniska;
 noclegownie dla bezdomnych;
 jadłodajnie dla ubogich.
Sieć istniejących instytucji i placówek wspomagających osoby starsze jest wciąż
niewystarczająca. W działaniach na rzecz ludzi starszych, obowiązkiem całego społeczeństwa,
a zwłaszcza władz rządowych i samorządowych różnych szczebli, jest zapewnienie godnych
warunków życia, należytej pozycji społecznej (przez właściwe regulacje prawne i rozwiązania
organizacyjne). System wsparcia powinien obejmować zarówno opiekę, jak również kształcenie
osób w podeszłym wieku.
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W Gminie Siennica Różana pomoc osobom starszym jest utrudniona. Osoby te często
zamieszkują w budynkach drewnianych, nieskanalizowanych, wyposażonych w podstawowy
sprzęt gospodarstwa domowego. Niejednokrotnie w wyniku złych warunków mieszkaniowych
narażone są na różnorodne choroby, które z powodu niskich świadczeń emerytalno – rentowych
są zaniedbywane i nieleczone. Zdarza się, że seniorzy pozostawiani są bez należytej troski
i opieki, mimo iż niejednokrotnie posiadają rodziny. Brak wsparcia ze strony najbliższych może
prowadzić do niezaspokojenia podstawowych potrzeb socjalno – bytowych. Należy zaznaczyć,
że osoby starsze, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej opieki są umieszczane
w domach pomocy społecznej oraz zakładach opiekuńczo – leczniczych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej oferuje osobom starszym
pomoc w zakresie wsparcia finansowego (pod warunkiem spełniania pozostałych przesłanek
określonych w ustawie o pomocy społecznej), pomocy rzeczowej(tj. przyznania zasiłków
celowych z przeznaczeniem na zakup opału w okresie jesienno-zimowym, żywności, leków bądź
przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania) oraz wsparcia
w postaci pracy socjalnej, utrzymaniu kontaktów z otoczeniem, pomocy w załatwianiu spraw
urzędowych oraz poradnictwa specjalistycznego zwłaszcza prawnego, psychologicznego
i pedagogicznego. W związku z powyższym pracownicy socjalni mają możliwość kierowania
mieszkańców gminy do psychologa, specjalisty psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji
oraz specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zatrudnionych w Punkcie
Konsultacyjno - Informacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Siennicy Różanej.
Warto podkreślić, że mieszkańcy Gminy Siennica Różana mogą uczestniczyć w zajęciach
i warsztatach w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który został powołany dnia 9 marca
2012 r. Celem Uniwersytetu jest włączenie osób starszych do kształcenia ustawicznego,
aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna słuchaczy jak również opracowanie metod
edukacji i wdrażanie profilaktyki gerontologicznej. W ramach realizacji założeń Uniwersytetu
seniorzy, głównie w wieku 60+ zamieszkali na terenie Gminy Siennica Różana mają możliwość
uczestniczenia w następujących formach kształcenia:
 działalność edukacyjna (zajęcia komputerowe, język angielski);
 zajęcia kulturalno – rekreacyjne (wycieczki, udział w wystawach i festynach);
 warsztaty i sekcje zainteresowań (aerobik, taniec towarzyski, zajęcia florystyczne
i kulinarne).
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W nowym roku akademickim Uniwersytet planuje kontynuacje dotychczasowych zajęć
edukacyjno – sportowych.
Przyczyny i skutki starzenia się społeczeństwa:
Przyczyny:
 ujemny przyrost naturalny;
Skutki:
 brak poczucia bezpieczeństwa;
 lęk przed utratą niezależności;
 poczucie osamotnienia;
 zanikające więzi międzyludzkie,
 migracje, emigracje osób młodych w poszukiwaniu zatrudnienia;
 ograniczone kontakty społeczne;
 ograniczone możliwości funkcjonowania w społeczeństwie oraz w zaspokajaniu
podstawowych potrzeb bytowych.
3.2.5 Uzależnienia
Alkoholizm oraz inne uzależnienia, takie jak narkomania i nikotynizm, to zauważalne
zjawiska w obszarze pomocy społecznej. Są one trudne do rozwiązania, gdyż zarówno ich
źródłem, jak i ich skutkiem są inne problemy. Nadużywanie alkoholu i środków
psychoaktywnych powoduje szkody we wszystkich sferach życia człowieka. Następstwa te
dotyczą

nie

tylko

zdrowia

fizycznego

i

psychicznego.

Głównymi

problemami

współwystępującymi wraz z uzależnieniami są bezdomność, bezrobocie, ubóstwo, dysfunkcje
rodziny, długotrwała choroba, przestępczość, w tym przemoc w rodzinie. Alkoholizm powoduje
bardzo poważne skutki społeczne m.in. rozbicie rodziny, rozluźnienie więzów społecznych
i zawodowych, zmniejszenie dyscypliny i obniżenie jakości pracy. Sprzyja wzrostowi
przestępczości, także część wypadków komunikacyjnych jest związana ze spożyciem alkoholu.
Bardzo ważnym skutkiem alkoholizmu jest pogorszenie sytuacji ekonomicznej i społecznej
rodziny. Uzależnienia mają znaczący wpływ na rodzinę, a zwłaszcza rozwój małoletnich dzieci,
które funkcjonują w atmosferze negatywnych emocji - lęku, niepokoju, napięcia, wstydu,
poczucia izolacji.
Z uzależnieniem niejednokrotnie wiąże się zjawisko przemocy w rodzinie, której głównymi
sprawcami są mężczyźni, a która dotyka zazwyczaj kobiety i dzieci. Alkohol może prowadzić do
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problemów emocjonalnych i psychicznych – stanów depresyjnych, stanów lękowych, drażliwości,
nadpobudliwości. Szkodliwe picie alkoholu może bezpośrednio wpływać na funkcje psychiczne
i kognitywne, zmniejszając samokontrolę i czyniąc człowieka bardziej podatnym na akty
przemocy, również w stosunku do dzieci.
Nadużywanie alkoholu przez rodziców i opiekunów wpływa niekorzystnie na poczucie
bezpieczeństwa dzieci, a jednocześnie zmniejsza ilość czasu wolnego i środków pieniężnych
przeznaczanych na ich potrzeby. W takich sytuacjach może dochodzić do zaniedbania
podstawowych funkcji rodziny.
Szkodliwe picie alkoholu przez kobiety w ciąży może skutkować rozwojem alkoholowego
zespołu płodowego (FAS) lub poalkoholowym efektem płodowym (FAE).
Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród
czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Większe ryzyko niesie za sobą palenie tytoniu
i nadciśnienie tętnicze. Ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek ze spożywaniem
alkoholu.
Alkohol działa szkodliwie na niemal wszystkie tkanki i narządy. Alkohol, a także jego
główny metabolit, aldehyd octowy, są bezpośrednio toksyczne dla tkanek. Alkohol i jego
metabolity wchodzą w bezpośrednie reakcje z fizjologicznymi substancjami w organizmie.
Działanie pośrednie alkoholu polega na silnym wpływie na homeostazę ustroju poprzez działanie
na

układ

wegetatywny,

endokrynny,

odpornościowy,

gospodarkę

wodno-elektrolitową,

wchłanianie niezbędnych składników odżywczych itp.
Toksyczne działanie alkoholu etylowego i produktów jego przemiany powoduje zmiany
chorobowe w następujących układach:
 układ nerwowy: polineuropatia, zmiany zanikowe móżdżku i mózgu, zwyrodnienia
w płatach czołowych, ubytek szarej substancji mózgu, encefalopatia Wernickiego i inne;
 układ pokarmowy: przewlekłe stany zapalne błon śluzowych jamy ustnej, przełyku,
żołądka i dwunastnicy, zaburzenia perystaltyki jelit oraz upośledzenie wchłaniania, stany
zapalne trzustki i wątroby (stłuszczenie, zwłóknienie i marskość) i inne;
 układ

krążenia:

nadciśnienie

tętnicze,

kardiomiopatia

alkoholowa

(zmiany

zwyrodnieniowe włókien mięśnia sercowego, stłuszczenie i powiększenie serca);
 układ oddechowy: przewlekłe zapalenie błony śluzowej tchawicy i oskrzeli. U osób
nadużywających alkoholu 10-krotnie częściej występuje rak jamy ustnej, krtani oraz
tchawicy;
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 układ moczowy: ostra niewydolność nerek, wzrost stężenia kwasu moczowego we krwi
i związane z tym objawy dny moczanowej (zapalenie stawów spowodowane
gromadzeniem się złogów moczanowych);
 układ hormonalny: nieprawidłowe wydzielanie testosteronu, zmniejszenie ruchliwości
plemników i zniszczenie ich struktury. Hypogonadyzm i feminizacja u mężczyzn, u kobiet
zaburzenia miesiączkowania, zanik jajników i maskulinizacja.
Alkohol wpływa na osłabienie systemu odpornościowego organizmu. Skutkiem tego jest
m.in. zwiększone ryzyko występowania pewnych odmian raka, zwłaszcza przełyku, wątroby,
części nosowej gardła, krtani i tchawicy oraz raka sutka u kobiet.
Alkohol wywołuje również niedobory witamin i innych pierwiastków niezbędnych dla
prawidłowego funkcjonowania organizmu. Następstwem owych niedoborów są zaburzenia
widzenia, zmiany skórne, zapalenie wielonerwowe, zmiany w błonach śluzowych i szpiku
kostnym, zaburzenia procesów rozrodczych, szkorbut i inne.
Alkohol wywołuje znaczące zaburzenia w funkcjonowaniu psychicznym człowieka:
bezsenność, depresję, niepokój, próby samobójcze, zmiany osobowości, amnezję, delirium
tremens, psychozę alkoholową, halucynozę alkoholową, otępienie (zespół Korsakowa).
Zespół uzależnienia od alkoholu, zgodnie z kryteriami zawartymi w 10 edycji
Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów (ICD 10) należy definiować
jako wystąpienie przynajmniej trzech z następujących objawów, w okresie przynajmniej jednego
miesiąca lub w ciągu ostatniego roku w kilkukrotnych okresach krótszych niż miesiąc:
 silne pragnienie lub poczucie przymusu picia („głód alkoholowy”).
 upośledzenie zdolności kontrolowania zachowań związanych z piciem (upośledzenie
zdolności powstrzymywania się od picia, trudności w zakończeniu picia, trudności
w ograniczaniu ilości wypijanego alkoholu).
 fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego w sytuacji ograniczenia lub przerywania
picia (drżenie, nadciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, biegunka, bezsenność, niepokój,
w krańcowej postaci majaczenie drżenie) lub używanie alkoholu w celu uwolnienia się od
objawów abstynencyjnych.
 zmieniona

(najczęściej

zwiększona)

tolerancja

alkoholu,

potrzeba

spożywania

zwiększonych dawek dla osiągnięcia oczekiwanego efektu.
 koncentracja życia wokół picia kosztem zainteresowań i obowiązków.
 uporczywe picie alkoholu mimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych
następstw picia. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą chroniczną, postępującą
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i potencjalnie śmiertelną. Nie jest możliwe całkowite jej wyleczenie, a jedynie
zahamowania narastania jej objawów i szkód zdrowotnych z nią związanych.
W świetle nowoczesnej wiedzy uzależnienie od alkoholu jest chorobą wieloczynnikową,
bio-psycho-społeczną,

uszkadzającą

funkcjonowanie

człowieka

w

sferze

somatycznej,

psychologicznej, społecznej i duchowej. Model leczenia tego schorzenia musi być dostosowany
do takiego sposobu postrzegania tej choroby.
Wśród przyczyn popadania w alkoholizm można wymienić uwarunkowania społeczne,
nieprawidłowe wzorce rodzinne, brak celów życiowych, utratę zatrudnienia.
Zjawisko narkomanii wzrasta z kolei z powodu zwiększającej się dostępności do środków
psychoaktywnych, pewnego rodzaju mody na zażywanie narkotyków wśród młodzieży, braku
autorytetów i celów życiowych.
Reasumując nadużywanie alkoholu ma destrukcyjny wpływ na całą rodzinę, powoduje
także upadek autorytetu rodzica, problemy rodzinne i społeczne, może prowadzić do problemów
zdrowotnych, emocjonalnych i społecznych, a nawet do śmierci, dlatego też tak ważna jest
profilaktyka i próba rozwiązania problemu
Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siennicy Różanej
w latach 2011-2014 zgłoszono 17 osób (13 mężczyzn, 4 kobiety). Przedstawia to poniższy
wykres:
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Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych GKRPA w Siennicy Różanej.

Na terenie Gminy Siennica Różana działa Punkt Konsultacyjno - Informacyjny
Przeciwdziałania Przemocy i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy
w Siennicy Różanej, który oferuje profesjonalną pomoc z zakresu:
 motywowania do leczenia odwykowego osób z problemem alkoholowym;
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 wspierania rodzin osób uzależnionych i współuzależnionych;
 udzielania wszelkich informacji rodzinie w sytuacji kryzysowej;
W/w Punkt oferuje również mieszkańcom Gminy:
 możliwość skorzystania z porady psychologa, terapeuty ds. uzależnień oraz terapeuty ds.
przemocy w rodzinie;
 możliwość skorzystania z indywidualnej terapii dla ofiar przemocy domowej;

 pomoc psychologiczną, indywidualną terapię wspierającą, wstępną diagnozę i pomoc
w znalezieniu terapii dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej;
 pomoc w organizowaniu szkoleń w w/w obszarach, pomoc mediacyjną i diagnostyczną
w rodzinach dysfunkcyjnych;
 pomoc i współdziałanie z Posterunkiem Policji w Siennicy Różanej oraz Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej przy realizacji procedury Niebieskich
Kart.
W roku 2014 w przeciwieństwie do lat ubiegłych widoczny jest wzrost liczby rodzin,
którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu. Zadowalający jest
fakt, iż wzrasta liczba członków rodzin korzystających z porad Punktu Konsultacyjnego, co
ułatwia obronę rodziny, w tym dzieci przed konsekwencjami choroby alkoholowej oraz
umożliwia osobom uzależnionym i współuzależnionym łatwiejszy dostęp do uzyskania
profesjonalnej pomocy.
Jak wynika z danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Siennicy Różanej porady świadczone przez specjalistów zatrudnionych w Punkcie
Konsultacyjno - Informacyjnym Przeciwdziałania Przemocy i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych były konsultacjami indywidualnymi. W głównej mierze skupiały się nad pracą
z osobami uzależnionymi pod kątem motywacji do podjęcia abstynencji oraz leczenia
odwykowego. Jednakże jak wynika z zestawień znacznie częściej z pomocy korzystali
członkowie rodzin dotkniętych problemem alkoholowym jak również dorosłe dzieci alkoholików.
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Wykres 6: Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu
alkoholizmu.
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Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Siennicy Różanej .

Na podstawie posiadanych informacji stwierdza się, że wzrasta liczba członków rodzin
zgłaszających do Punktu Konsultacyjnego działającego na terenie Gminy. Jednakże niepokojący
jest fakt, iż wzrasta również liczba osób uzależnionych od alkoholu.
Ośrodki leczenia uzależnień, ze względu na bliskie sąsiedztwo są zlokalizowane na terenie
miasta Chełm (Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu przy Samodzielnym Publicznym
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie) oraz Lublin (Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia).

3.2.6

Kwestia problemów opiekuńczo – wychowawczych
Problemy opiekuńczo-wychowawcze wiążą się z zaburzeniami funkcjonowania systemu

rodziny. Często przyczyną takiego stanu rzeczy są negatywne wzorce społeczne, słaba
komunikacja w rodzinie, brak możliwości lub umiejętności zaspokajania potrzeb dziecka.
Przyczyny te mają bezpośredni wpływ na powstawanie nieprawidłowych zachowań u dzieci.
Trudna sytuacja ekonomiczna rodziny w połączeniu z brakiem umiejętności wychowawczych
rodziców sprawia, że u małoletnich nasilają się negatywne reakcje. Pojawiają się trudności
w zaspakajaniu podstawowych potrzeb bytowych, ryzyko ubóstwa, pogorszenie stanu zdrowia
i konflikty w rodzinie, które często prowadzą do powstawania problemów wychowawczych m.in.
niskiego poczucia własnej wartości, wagarów, ucieczek z domu, porzucenia szkoły, przemocy
wobec słabszych, konfliktu z prawem czy kradzieży. Brak prawidłowych wzorców osobowych
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w rodzinie, zaburzenia w identyfikacji z osobą ojca lub matki mogą prowadzić do kształtowania
się postaw aspołecznych.
Rodziny dotknięte problemami opiekuńczo-wychowawczymi mogą otrzymać pomoc
i wsparcie ze strony pracowników socjalnych w zakresie: wzmocnienia funkcji rodziny,
rozwijania umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców, poszerzania wiedzy z zakresu
rozwoju

i potrzeb

dziecka,

planowania

i

funkcjonowania

rodziny,

przeciwdziałania

zaniedbywaniu i krzywdzeniu dzieci.
Od 2013 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej zatrudniony jest
asystent rodziny, którego zadaniem jest wsparcie dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka,

przeżywającej

trudności

w wypełnianiu

funkcji

opiekuńczo

–

wychowawczych,

a konsekwencji w przyszłości ograniczenie liczby dzieci umieszczanych w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych. Praca asystenta rodzinnego ma
charakter kompleksowy.
Wniosek o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodziny kierowany jest do Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej przez właściwego pracownika
socjalnego.
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
 opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy
zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku
umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych
i wychowawczych z dziećmi;
 wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 udzielanie

wsparcia

dzieciom,

w

szczególności

psychoedukacyjnych;
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 podejmowanie

działań

interwencyjnych

i

zaradczych

w

sytuacji

zagrożenia

bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny wymagających wsparcia w celu przeciwdziałania
i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych;
 monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.
Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem,
motywując rodzinę do czynnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca
z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.
Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest
uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15 rodzin.
W 2013 r. asystent rodziny zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siennicy
Różanej pracował z 13 rodzinami, w których przebywało 38 dzieci. Natomiast w 2014 r. liczba
rodzin objętych współpracą z asystentem rodziny wynosiła 14. W rodzinach tych było łącznie 35
dzieci.
Wykres 7: Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu niezdolności
w sprawach opiekuńczo wychowawczych.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS z działalności GOPS w Siennicy Różanej.
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W Gminie Siennica Różna na przestrzeni lat 2011-2014 liczba rodzin korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej z powodu problemów opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie
kształtuje się na zróżnicowanym poziomie. W 2011 r. liczba rodzin korzystających z pomocy
społecznej z powodu problemów opiekuńczo – wychowawczych wynosiła 8. W następnym latach
liczba takich rodzin utrzymała się na tym samym poziomie. Natomiast w 2014 r. odnotowano 9
takich rodzin.
Rodzina, w której występują problemy opiekuńczo-wychowawcze może, na wniosek
pracownika socjalnego, zostać objęta wsparciem asystenta rodziny. Praca z każdą rodziną
poprzedzona jest szczegółową diagnozą sytuacji rodziny, w tym przede wszystkim pod kątem
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Praca z rodziną prowadzona jest w oparciu
o indywidualny plan pracy.

3.2.7

Bezdomność
Bezdomność w ujęciu socjologicznym to problem społeczny (zjawisko społeczne),

charakteryzujące się brakiem miejsca stałego zamieszkania tj. brakiem domu.
Bezdomność w ujęciu psychologicznym to kryzysowy stan egzystencji osoby nie
posiadającej faktycznego miejsca zamieszkania, pozbawionej środków niezbędnych do
zaspokojenia elementarnych potrzeb, trwale wykorzenionej ze środowiska w wyniku rozpadu
więzi społecznych i akceptującej swoją rolę społeczną. Jako stan ewidentnej i trwałej deprywacji
potrzeb mieszkaniowych, w sytuacji, gdy dotknięta bezdomnością osoba nie jest w stanie jej
zapobiec, wiąże się z poważnym upośledzeniem psychicznego i społecznego funkcjonowania
człowieka.
Wg definicji prawnej zawartej w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z którą, za osobę
bezdomną uważa się „osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów
o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały,
w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę
niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie
ma możliwości zamieszkania".
Należy pamiętać, że brak domu uniemożliwia normalny rozwój człowieka, wpływa
negatywnie na stan zdrowia psychicznego i fizycznego, uniemożliwia rozwijanie aspiracji
kulturowych, regenerację sił i wypoczynek. Deprywacji zatem podlegają nie tylko szeroko
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rozumiane potrzeby mieszkaniowe, ale właściwie wszystkie poziomy potrzeb, począwszy od
najbardziej podstawowych potrzeb fizjologicznych, skończywszy zaś na potrzebie samorealizacji.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, pomoc osobom bezdomnym należy do zadań własnych
gminy. Pomoc ta może mieć formę udzielenia schronienia, posiłku, ubrania, a także zasiłku
celowego na leczenie. Gminy mogą zlecać wykonywanie tych zadań organizacjom
pozarządowym.
Na terenie Gminy Siennica Różana nie odnotowano osób bezdomnych. W 2014 r. były
mieszkaniec tutejszej gminy, który powrócił z za granicy został umieszczony w schronisku
z powodu braku schronienia. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej na
stronie internetowej, a także na tablicy ogłoszeń można uzyskać informacje na temat baz
noclegowych na terenie województwa lubelskiego i okolic do których mogą zostać skierowane
osoby bezdomne.

3.2.8

Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
Jedną z grup klientów pomocy społecznej są osoby opuszczające zakłady karne. Praca

socjalna z w/w osobami jest trudna z uwagi na ich postawę roszczeniową. Przed opuszczeniem
zakładu karnego ważne jest aby pracę socjalną postpenitencjarną rozpocząć podczas odbywania
kary, kolejną - po wyjściu na wolność. Osoba opuszczająca placówkę może skorzystać z pomocy
doraźnej i długofalowej. Pomoc doraźna to pomoc udzielana przez zakład karny w postaci:
zapomogi finansowej tzw. „żelazna kasa” (około 30 zł), odzieży i obuwia stosownego do pory
roku, biletów do miejsca zamieszkania, artykułów żywnościowych na czas podróży, artykułów
rehabilitacyjnych, lekarstw, okularów leczniczych, protez i poradnictwa (adres kuratora
sądowego, adres najbliższego miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej, powiatowego
urzędu pracy oraz stowarzyszeń i fundacji, które statutowo zajmują się pomocą dla byłych
więźniów). Pomoc długofalowa udzielana jest przez pracowników socjalnych zatrudnionych
w ośrodkach pomocy społecznej w myśl ustawy o pomocy społecznej. Osoba opuszczająca zakład
karny może otrzymać pomoc w postaci świadczeń pieniężnych (zasiłki stałe, okresowe i celowe)
i rzeczowych oraz szeroko zakrojonej pracy socjalnej. Praca socjalna skupia się na: motywowaniu
do podjęcia zatrudnienia bądź zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy, wskazaniu
placówek zajmującymi się terapią uzależnień, pomocy w uzyskaniu rehabilitacji czy nawiązaniu
kontaktu z kuratorem sądowym.
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Praca socjalna z osobą opuszczającą zakład karny jest często utrudniona z uwagi na jej
postawę postulatywną – jej oczekiwania do konieczności przyznania pomocy przy minimalnym
zaangażowaniu we współpracę z pracownikiem socjalnym.
W latach 2011-2014 liczba osób opuszczających zakład karny objętych pomocą tut.
Ośrodek jest niewielka. Przedstawia to poniższy wykres:
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Siennicy Różanej.

3.2.9

Dożywianie
Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10

grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1024), która jest kontynuacją programu z lat 2005-2013.
Celem programu jest:
 wsparcie gmin w wypełnieniu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie
dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym
uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk
wiejskich;
 długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez
ograniczanie zjawiska niedożywienia;
 upowszechnianie zdrowego stylu żywienia;
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 poprawa poziomu życia osób i rodzin i niskich dochodach;
 rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci
i młodzieży.
W ramach Programu ze środków przekazanych gminom udziela się wsparcia
w szczególności:
 dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;
 osobom i rodzinom znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym
lub niepełnosprawnym
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Pomoc w ramach programu przysługuje osobom i rodzinom o których mowa powyżej,
jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
o pomocy społecznej (tj. dla osoby samotnie gospodarującej - 634,00 zł, natomiast dla osoby
w rodzinie – 514 zł).
Wykres 9: Liczba osób korzystających z zasiłku celowego na zakup żywności oraz w formie
posiłku.
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Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Siennicy Różanej.
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Na przestrzeni lat 2011 - 2013 liczba osób korzystających z zasiłku celowego na zakup
żywności systematycznie wzrasta. Należy zaznaczyć, że w roku 2014 w/w zasiłków celowych nie
ujęto w planie budżetu stąd wartość zerowa na powyższym wykresie. Natomiast liczba dzieci
korzystających z gorącego posiłku w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach czy
szkołach ponadgimnazjalnych utrzymuje się na zbliżonym poziomie.
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IV. Problemy społeczne w ocenie mieszkańców gminy Siennica Różana

Gruntowna i wielostronna analiza problemów społecznych dotykających mieszkańców
gminy Siennica Różana wymaga podjęcia i przeprowadzenia badań mających na celu
ich diagnozę w środowisku zamieszkania. W związku z powyższym założono, że techniką
badawczą, która pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na tak postawioną problematykę będzie
ankieta anonimowa.
Problemy społeczne w środowisku zamieszkania badano za pomocą kwestionariusza
ankiety, który składał się z 29 pytań o charakterze zamkniętym. Kwestionariusz zawierał również
pytania metryczkowe dotyczące cech społeczno – demograficznych respondentów.
Badaniami objęto 14 sołectw wchodzących w skład gminy Siennica Różana. Jako jednostkę
badawczą przyjęto pełnoletniego mieszkańca gminy.
Ankiety przeprowadzono w okresie wrzesień – październik 2015 r. W badaniu udział
wzięło 76 respondentów (55 kobiet i 21 mężczyzn).
Na podstawie analizy materiału empirycznego można stwierdzić, że dla zdecydowanej
większości respondentów dominującym problemem społecznym w środowisku zamieszkania jest
bezrobocie. Aż 1/2 mieszkańców gminy wskazuje alkoholizm, a blisko 1/3 – problemy osób
starszych i ubóstwo. Co piąty respondent wymienia bezradność w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, a 15% ankietowanych – długotrwałą
lub ciężką chorobę.
Ponad 46% mieszkańców gminy deklaruje, że zna wiele rodzin ubogich, a blisko 30%
słyszało o takich rodzinach. Wśród przyczyn popadania w ubóstwo respondenci najczęściej
wskazują: bezrobocie, uzależnienia, dziedziczenie ubóstwa, choroby oraz wielodzietność.
Na pytanie jakie są przyczyny uzależnień zdecydowana większość badanych odpowiada, że
bezrobocie, stres i rozpad rodziny. Tylko nieliczni wskazują wielodzietność lub uzyskiwanie
niskich dochodów. Za najodpowiedniejszą formę pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom
uznano formę konsultacyjną. Stosunkowo często wymieniano leczniczą, terapeutyczną i grupę
wsparcia.
Aż 61% respondentów ocenia poziom nasilenia problemu bezrobocia w gminie Siennica
Różana jako średni, jednocześnie dostrzegając niewystarczającą ofertę lokalnych działań
aktywizujących nakierowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych proponowanych przez
Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie. Zdaniem większości badanych tworzenie nowych
miejsc pracy oraz organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych jest najwłaściwszą formą
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aktywizacji osób bezrobotnych. Dla prawie 53% respondentów kontakt osób nieaktywnych
zawodowych z Powiatowym Urzędem Pracy jest dyktowany bądź koniecznością uzyskania
zaświadczenia o posiadanym statusie osoby bezrobotnej wymaganego podczas ubiegania się
o świadczenia pomocy społecznej bądź możliwością nabycia prawa do ubezpieczenia
zdrowotnego.
Zdecydowana większość respondentów wymienia bariery architektoniczne oraz brak ofert
pracy jako dominujące problemy dotykające osoby niepełnosprawne. Dopiero w dalszej
kolejności wskazuje utrudnioną możliwość korzystania ze środków transportu, brak akceptacji
w środowisku lokalnym oraz izolację. Prawie 67% mieszkańców gminy ocenia jako
niewystarczający dostęp do placówek rehabilitacyjnych.
W zbiorowości próbnej większość badanych (86%) jako problemy dotykające osoby starsze
wskazuje choroby i samotność. Wysoki odsetek respondentów wymienia również brak opieki ze
strony rodziny. Pozytywnie oceniono wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ofertę
opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych skierowanych do osób starszych.
Znaczna większość ankietowanych zna bezpośrednio lub słyszała o przypadkach przemocy
w rodzinie. Ponad 2/3 respondentów jako przyczynę ich występowania wymienia uzależnienia,
aw

dalszej

kolejności

ubóstwo,

stres,

nieumiejętność

radzenia

sobie

z problemami

wychowawczymi oraz bezrobocie. Pozytywnie oceniono działalność Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Ośrodka Zdrowia, szkoły oraz sądu, negatywnie zaś prokuratury i policji.
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V. Analiza SWOT
Niezwykle funkcjonalną metodą przy określaniu priorytetów rozwojowych jest analiza
SWOT, oceniająca zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne czynniki wpływające na działania
związane z programowaniem strategicznym.
Wnikliwe opracowanie SWOT jest istotnym etapem procesu planowania strategicznego.
Przy właściwym opracowaniu stanowi punkt wyjścia dla określania celów strategicznych oraz
projektów socjalnych. Dodać należy, że w analizie SWOT odniesiono się wyłącznie do kwestii
społecznych.
Analiza SWOT została przygotowana w oparciu o przedstawione poniżej czynniki, które
obejmują:
 mocne strony – wewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na sytuację
społeczną,
 słabe strony – wewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na sytuację
społeczną,
 szanse – zewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na realizację celów,
 zagrożenia – zewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na realizację celów.

MOCNE STRONY
− profesjonalna kadra pomocy społecznej,
oświaty
− silne organizacje: KGW, OSP
− dobre warunki życia gminie (infrastruktura,
Internet)
− dostęp do przedszkola
− dobrze rozwinięta infrastruktura kulturalna
− działalność klubu sportowego
− wysoki poziom edukacji
− bezpieczna gmina
− dożywianie dzieci, stypendia i zasiłki szkolne,
dowóz dzieci do szkół, zakup podręczników dla
potrzebujących
− doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji
projektów współfinansowanych ze środków UE
− skuteczna działalność GKRPA w Siennicy
Różanej
− gmina otwarta na współpracę z organizacjami
pozarządowymi
− aktywna edukacja ekologiczna mieszkańców –
czyste środowisko
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SŁABE STRONY
− utrudniony dostęp do specjalistów w służbie
zdrowia
− ujemny przyrost naturalny, migracje
− zła siatka połączeń między poszczególnymi
miejscowościami
− brak infrastruktury socjalnej: mieszkań
chronionych, socjalnych
− niedostateczna działalność organizacji
pozarządowych
− niewystarczające wyposażanie placówek
edukacyjnych w nowoczesne pomoce
dydaktyczne
− brak aktywnych liderów w małych
społecznościach wiejskich
− niewystarczająca opieka nad osobami
starszymi, chorymi
− brak działań kompleksowych, partnerskich
w zakresie rozwiązywania problemów
społecznych
− niewystarczająca ilość kadry
specjalistycznej: psycholog, pedagog, prawnik
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SZANSE
− możliwość pozyskania środków pozagminnych
do finansowania działań społecznych
− potencjał turystyczny regionu
− promocja regionu
− rozwój ekonomii społecznej
− rozwój turystyki i agroturystyki
− odwracanie się fali emigracji zarobkowej za
granicę – powroty osób i rodzin z zagranicy
posiadających nowe doświadczenie zawodowe
− rozwój społeczeństwa obywatelskiego
− wsparcie szkoleniowe
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ZAGROŻENIA
− wyludnianie wsi i małych miejscowości
− starzenie się społeczeństwa
− migracje osób młodych, aktywnych za pracą
− rozwój patologii społecznych
− rozbicie więzi rodzinnych, społecznych
− brak autorytetów
− duże bezrobocie wśród osób młodych
− bierność społeczna
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VI. Kierunki rozwoju gminy
6.1. Misja i wizja Gminy Siennica Różana

Misja
Integralny rozwój jednostki, zapewniający mieszkańcom wysoki poziom życia w oparciu
o dynamiczny rozwój przedsiębiorczości, dbanie o środowisko przyrodnicze, kreowanie
społeczeństwa obywateli dumnych ze swojego miejsca zamieszkania.

Wizja
Gmina Siennica Różana gminą o naturalnym, nieskażonym środowisku, posiadającą
bogate tradycje historyczne wykorzystywane do rozwoju agroturystyki, umożliwiająca
wysoki poziom życia mieszkańcom poprzez zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny,
z rozwiniętą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, bazą kulturalno-oświatowo sportową, oświatą, służbą zdrowia, wspierająca rozwój organizacji pozarządowych oraz
zapewniająca swoim mieszkańcom profesjonalną opiekę socjalną.
Kluczowym zadaniem władz Gminy Siennica Różana jest zapewnienie wysokiego
standardu życia swoim mieszkańcom, a więc stworzenie możliwości i warunków do rozwoju we
wszystkich dziedzinach życia. Na szczególną uwagę zasługują osoby, które z różnorodnych
przyczyn nie są w stanie samodzielnie włączyć się w szereg przemian podnoszących warunki
życiowe społeczności lokalnej. Specjalistyczne wsparcie tych osób stworzy szansę rozwoju,
a w dłuższej perspektywie przełoży się na spadek patologii społecznych w gminie. Zakres zadań
związanych ze sferą społeczną oddziałującą na warunki życia mieszkańców jest bardzo szeroki.
Wizja rozwoju gminy zostanie zrealizowana poprzez działania z zakresu: sportu, rekreacji,
turystyki, edukacji, kultury, opieki zdrowotnej i społecznej.
6.2. Prognoza zmian w zakresie objętym strategią
Analiza sytuacji i problemów społecznych pozwala prognozować, że w okresie
obowiązywania strategii pomoc społeczna będzie stanowić bardzo ważny element w polityce
państwa, a więc także samorządu lokalnego.

78

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siennica Różana na lata 2016 -2024

Gmina Siennica Różana podobnie jak inne samorządy w Polsce stanie przed
rozwiązywaniem nowych problemów wynikających zarówno z uwarunkowań lokalnych jak
i wpływu zewnętrznej sytuacji społeczno-gospodarczej.
Wśród czynników zewnętrznych mających istotny wpływ na sytuację społeczną w Gminie
warto podkreślić te, które wynikają z niekorzystnych perspektyw demograficznych, zmian
systemu wartości, rozbicia podstawowych wartości rodzinnych, migracji zewnętrznych
i wewnętrznych młodzieży i wielu nieznanych lub nierozpoznanych jeszcze zagrożeń. Zmiany
zachodzące we współczesnej rodzinie wymagać będą nowych umiejętności rozwiązywania
problemów i ich wczesnego rozpoznawania. Mając na względzie problemy globalne lokalna
polityka społeczna Gminy Siennica Różana musi uwzględniać pojawiający się problem starzenia
się społeczeństwa, zmiany systemu wartości czy struktury rodziny.
Mając na względzie powyższe można przyjąć, iż pomoc społeczna będzie podlegać dużym
przemianom zarówno w układzie instytucjonalnym jak i zadaniowym.
Dla Gminy Siennica Różana obszary szczególnych potrzeb w zakresie pomocy społecznej
na okres 2016-2024 kształtują się następująco:
 bezrobocie;
 niepełnosprawność;
 osoby starsze;
 uzależnienia;
 bezpieczeństwo publiczne,
 kultura i sport.
Uwzględniając spodziewane zmiany systemu pomocy społecznej wyodrębniono dodatkowy
obszar odnoszący się do potrzeby doskonalenia oraz zarządzania zmianą samego systemu. Obszar
został określony jako „aktywna polityka społeczna” i koncentruje się głównie na doskonaleniu
kadry, wprowadzaniu innowacji, rozwoju różnych form partnerstwa, a zwłaszcza szerszemu
wykorzystaniu potencjału podmiotów pozarządowych.
Prognoza przewidywanego rozwoju sytuacji w sferze społecznej przedstawia się
następująco:
OBSZAR BEZROBOCIA:
 narastająca potrzeba niesienia pomocy osobom długotrwale bezrobotnym;
 występowanie poczucia bezradności wśród osób, które utraciły zatrudnienie;
 zbyt niska świadomość mieszkańców na temat możliwości wynikających z rozwoju
podmiotów ekonomii społecznej;
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 wzrost liczby osób bezrobotnych wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
i wyższych;
 niewystarczająca efektywność tradycyjnych metod, narzędzi oraz instrumentów integracji
bezrobotnych;
 ograniczona ilość środków na aktywizację osób bezrobotnych;
 uzyskiwanie wysokiej skuteczności w rozwijaniu postaw przedsiębiorczych.
OBSZAR NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 pojawienie

się

ograniczeń

będących

następstwem

istnienia

różnych

przyczyn

niepełnosprawności;
 brak uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym;
 bariery architektoniczne;
 potrzeba świadczenia usług socjalnych i opiekuńczych w stosunku do osób
niepełnosprawnych i ich rodzin;
 niewystarczająca integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną.
OBSZAR OSÓB STARSZYCH
 niska

świadomość

społeczna

w

zakresie

zagrożeń

wynikających

ze

zmian

demograficznych;
 postawy

społeczności

lokalnej

wobec

osób

starszych

wynikające

najczęściej

z nieświadomości;
 brak odpowiedzialności rodziny wobec osób starszych;
 wzrost zapotrzebowania na usługi socjalne i opiekuńcze w stosunku do osób starszych.
OBSZAR UZALEŻNIENIA
 niewystarczająca pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od
alkoholu;
 niewystarczający poziom profilaktyki w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom;
 zapotrzebowanie na usługi edukacyjne dotyczące problemu uzależnień.
OBSZAR BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
 brak świadomości na temat zagrożeń;
 bierna postawa rodziców, mieszkańców;
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 brak lub niewłaściwe zabezpieczenie poboczy: brak chodnika, oświetlenia;
 dysfunkcje wśród młodzieży.

OBSZAR KULTURA I SPORT
 bariera komunikacyjna – brak siatki połączeń;
 mała aktywność mieszkańców gminy w zakresie udziału w przygotowaniach imprez
kulturalnych;
 nieefektywna organizacja spędzania czasu wolnego dzieci/młodzieży;
 remont i modernizacja obiektów sportowych w gminie.
Dodatkowo w związku ze spodziewanym dynamicznym rozwojem i restrukturyzacją
systemu pomocy społecznej oraz nowymi wyzwaniami w obszarze pomocy społecznej
wynikającymi z rozwoju cywilizacyjnego prognozuje się m. in.:
 utrzymywanie się zapotrzebowania na nowe lub unowocześnione usługi świadczone
osobom oraz rodzinom;
 występowanie potrzeb wymagających rozwiązań innowacyjnych dla obszaru polityki
społecznej;


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

 występowanie zjawiska niskiej integracji działań instytucji funkcjonujących w sferze
pomocy społecznej.
Przedstawione powyżej prognozy pozwalają zdefiniować system działań tj. strategię, której
realizacja

powinna

ograniczyć

skutki

różnorodnych

zagrożeń

wynikających

zarówno

z uwarunkowań zewnętrznych, 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 niekorzystne.
6.3. Cele strategiczne, szczegółowe i kierunki działań
Celem Strategii są działania długookresowe i długofalowe, polegające na inwestycji
w kapitał ludzki, system edukacji, poprawę sytuacji materialnej, działania na rzecz poprawy rynku
zatrudnienia mające powiązania ze wzrostem przedsiębiorczości. Celem rozwoju gminy powinno
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być stworzenie mieszkańcom odpowiednich warunków życia oraz zapewnienie szans rozwoju na
przyszłość. Na tak sformułowany cel główny składają się cele cząstkowe, do których należą;
1. Zapewnienie

warunków

bytu

materialnego,

w

tym:

wyżywienia,

mieszkania

i przebywania w środowisku nie szkodzącym zdrowiu.
2. Zapewnienie warunków rozwoju duchowego, w tym możliwości wypoczynku,
kształcenia, dostępu do informacji, kultury i rozrywki, a także możliwość podróży
i kontaktów z otoczeniem.
3. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i perspektyw na przyszłość, w tym poczucia
stabilizacji i szans rozwoju dla następnych pokoleń.
Za nadrzędny cel strategii rozwoju Gminy Siennica Różana uznano zapewnienie trwałych
podstaw harmonijnego rozwoju społeczeństwa i gospodarki, przy wykorzystaniu miejscowych
zasobów i walorów przyrodniczych i kulturowych, oraz dogodnego położenia komunikacyjnego.
Szczegółowa diagnoza i analiza sytuacji społecznej Gminy Siennica Różana połączona
z badaniami ankietowymi pozwoliła wyodrębnić 3 obszary priorytetowe, które uznano za
najważniejsze w realizacji wizji rozwoju gminy. Są to:
1. Pomoc społeczna.
2. Bezpieczeństwo publiczne.
2. Kultura, sport.
I. Pomoc społeczna
Cel strategiczny w obszarze ubóstwa:
Zminimalizowanie skali ubóstwa na terenie Gminy Siennica Różana
Cele szczegółowe:
1. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Krasnymstawie w zakresie podniesienia
kompetencji zawodowych mieszkańców.
2. Podejmowanie działań w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców
gminy, szczególnie mieszkań socjalnych i chronionych
3. Edukacja mieszkańców w zakresie zdrowego stylu życia, wykonywania badań
profilaktycznych.
4. Wzrost standardów opieki zdrowotnej.
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5. Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Kierunki działań:
 Diagnozowanie potrzeb osób i rodzin żyjących w ubóstwie.
 Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej.
 Zabezpieczenie potrzeb życiowych i bytowych dzieci z rodzin najuboższych poprzez
opłacanie posiłków w placówkach oświatowych, organizację bezpiecznego wypoczynku
zimowego i letniego.
 Współpraca w zakresie organizacji staży, prac interwencyjnych i robót publicznych.
 Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych na terenie Gminy Siennica Różana.
 Organizacja cyklicznych badań specjalistycznych.
 Zwiększenie dostępności do lekarzy specjalistów dla mieszkańców gminy.

Czas realizacji:
Działanie ciągłe w latach 2016-2024.

Podmioty odpowiedzialne:
Urząd Gminy w Siennicy Różanej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej.
Partnerzy: organizacje pozarządowe, Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie, Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennicy Różanej.
Wskaźniki:
 Liczba osób i rodzin objętych pomocą finansową i rzeczową z powodu ubóstwa.
 Liczba osób podejmujących zatrudnienie.
 Liczba osób odbywających staż, prace interwencyjne lub roboty publiczne.
 Liczba cyklicznych badań specjalistycznych.

Rezultaty:
Przewiduje się, iż podjęte działania przyczynią się do:
 Zmniejszenia liczby osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
z powodu ubóstwa.


Stworzenia warunków do stałej poprawy jakości życia mieszkańców gminy.
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Cel strategiczny w obszarze bezrobocia to:
Zminimalizowanie poziomu bezrobocia wśród mieszkańców Gminy Siennica Różana
Cele szczegółowe:
1. Tworzenie i rozwój podmiotów ekonomii społecznej.
2. Wspieranie partnerstwa lokalnego.
3. Efektywne wykorzystanie usług i instrumentów rynku pracy.
4. Wspieranie aktywności społecznej.
5. Wspieranie inicjatyw oddolnych mających na celu zapobieganie wykluczeniu
społecznemu i bezrobociu.
Kierunki działań:
 Promowanie ekonomii społecznej poprzez działania partnerskie instytucji rynku pracy
(PUP) i lokalnych jednostek samorządu terytorialnego.
 Organizacja otwartych spotkań dla osób zainteresowanych zakładaniem podmiotów
ekonomii społecznej.
 Zawiązanie partnerstwa na rzecz społecznego rozwoju mieszkańców Gminy Siennica
Różana.
 Udział kadry w specjalistycznych szkoleniach z zakresu nawiązywania partnerstwa.
 Działania z zakresu poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy.
 Organizacja staży.
 Kierowanie osób bezrobotnych na szkolenia zawodowe.
 Kluby Pracy – szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, zajęcia
aktywizacyjne.
 Współfinansowanie nowo powstałych podmiotów gospodarczych.
 Współpraca w zakresie organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych.
 Wspieranie

lokalnych

inicjatyw

informacyjnych,

szkoleniowych

i

doradczych

promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym.
 Nawiązanie współpracy z partnerami zajmującymi się polityką społeczną w celu
pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.
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 Wspieranie organizacji pozarządowych na rzecz podjęcia inicjatyw zapobiegających
wykluczeniu społecznemu.
 Propagowanie idei Klubów Integracji Społecznej i Centrum Integracji Społecznej
w środowiskach lokalnych.

Czas realizacji:
Działanie ciągłe w latach 2016-2024.

Podmioty odpowiedzialne:
Urząd Gminy w Siennicy Różanej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej.
Partnerzy: organizacje pozarządowe, Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie, Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie.
Wskaźniki:
 Liczba osób bezrobotnych na terenie Gminy Siennica Różana.
 Liczba osób i rodzin objętych pomocą finansową i rzeczową z powodu bezrobocia.
 Liczba powstałych podmiotów ekonomii społecznej.
 Liczba osób skierowanych na staż, roboty publiczne i prace interwencyjne.

Rezultaty:
Przewiduje się, iż podjęte działania przyczynią się do:
 Ograniczenia skali bezrobocia na terenie Gminy Siennica Różana.
 Spadku liczby osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu
bezrobocia.
 Zwiększenia liczby osób zaktywizowanych zawodowo na terenie Gminy Siennica
Różana.
Cel strategiczny w obszarze niepełnosprawności to:
Ograniczenie skutków niepełnosprawności wśród mieszkańców Gminy Siennica Różana
Cele szczegółowe:
1. Aktywizowanie osób niepełnosprawnych.
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2. Przeciwdziałanie izolacji osób niepełnosprawnych.
3. Likwidacja barier architektonicznych.
4. Organizowanie specjalistycznego wsparcia.
5. Organizacja opieki nad osobami niepełnosprawnymi, w tym wdrożenie usług
opiekuńczych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy.
Kierunki działań:
 Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do informacji o możliwych formach
wsparcia.
 Przystosowanie obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych.
 Rozwój usług opiekuńczych.
 Utworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnoprawnych.
 Zaangażowanie wolontariuszy w świadczenie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych.
 Wsparcie finansowe i rzeczowe na rzecz osób niepełnosprawnych.

Czas realizacji:
Działanie ciągłe w latach 2016-2024.

Podmioty odpowiedzialne:
Urząd Gminy w Siennicy Różanej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej.
Partnerzy: organizacje pozarządowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennicy Różanej.
Wskaźniki:
 Liczba osób i rodzin objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy
Różanej z powodu niepełnosprawności.
 Liczba osób niepełnosprawnych zasięgających informacji o możliwych formach wsparcia.

Rezultaty:
Przewiduje się, iż podjęte działania przyczynią się do:
 Poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Siennica Różana;
 Zmniejszeniu liczby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu
niepełnosprawności;
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 Włączenia osób niepełnosprawnych do życia społeczności lokalnej.
Cel strategiczny w obszarze osób starszych to:
Zminimalizowanie poczucia osamotnienia wśród osób starszych
Cele szczegółowe:
1. Organizacja różnych form spędzania czasu wolnego, wspieranie działań integracyjnych
(imprezy, festyny itp.).
2. Umożliwienie osobom starszym dostępu do informacji za pośrednictwem instytucji.
3. Organizacja opieki nad osobami starszymi, w tym wdrożenie usług opiekuńczych.
4. Wzmacnianie więzi rodzinnych.
Kierunki działań:
 Utworzenie Klubu Seniora.
 Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 Stworzenie oferty kulturalnej skierowanej do osób starszych.
 Zamieszczanie informacji na temat aktualnych wydarzeń i oferowanych usługach na
stronie internetowej i tablicach ogłoszeń.
 Wolontariat na rzecz osób starszych.
 Rozwój usług opiekuńczych.
 Zorganizowanie kampanii informacyjno-społecznej mającej na celu zwrócenie uwagi na
konieczność zapewnienia wsparcia osobom starszym.

Czas realizacji:
Działanie ciągłe w latach 2016-2024.

Podmioty odpowiedzialne:
Urząd Gminy w Siennicy Różanej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej,
Centrum Kultury w Siennicy Różanej, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siennicy Różanej.
Partnerzy: organizacje pozarządowe, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennicy
Różanej, placówki oświatowe.
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Wskaźniki:
 Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych.
 Liczba osób starszych objętych pomocą finansową i rzeczową Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Siennicy Różanej.
 Liczba osób starszych uczestniczących w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Rezultaty:
Przewiduje się, iż podjęte działania przyczynią się do:
 Podniesienia jakości życia osób starszych zamieszkujących na terenie Gminy Siennica
Różana.
 Podniesienia

jakości

świadczonych

usług

opiekuńczych

dla

osób

starszych

zamieszkujących na terenie Gminy Siennica Różana.
 Zaangażowania osób starszych w życie społeczności lokalnej.
Cel strategiczny w obszarze uzależnień to:
Zminimalizowanie zjawiska uzależnień wśród mieszkańców Gminy Siennica Różana
Cele szczegółowe:
1. Diagnoza problemu uzależnień.
2. Organizacja sieci poradnictwa specjalistycznego, współpraca z placówkami lecznictwa
odwykowego.
3. Organizowanie spotkań służących profesjonalnemu przygotowywaniu różnych grup
zawodowych w zakresie uzależnień.
4. Tworzenie i wspieranie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: poradnictwo
i działania interwencyjne.
5. Monitorowanie problemów uzależnień na terenie gminy, wdrażanie działań mających na
celu reintegrację społeczną osób uzależnionych, inicjowanie i wdrażanie programów
profilaktycznych w środowiskach zwiększonego ryzyka.
Kierunki działań:
 Prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie gminy.
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 Prowadzenie grup wsparcia dla osób współuzależnionych i osób doznających przemocy
domowej.
 Wspieranie powstawania i funkcjonowania klubów AA.
 Dofinansowanie szkoleń i kursów w zakresie pracy z osobami uzależnionymi w celu
podniesienia ich kwalifikacji zawodowych.
 Wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz profilaktyki alkoholowej.
 Organizacja zajęć edukacyjno – korekcyjnych dla osób stosujących przemoc.
 Szkolenia nauczycieli, wychowawców, pedagogizacja rodziców.
 Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodziny.
 Rozwój poradnictwa specjalistycznego dla osób doznających przemocy.
 Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie propagowania profilaktyki, informacji
i udzielania wsparcia dla osób dotkniętych przemocą.
 Prowadzenie działań prewencyjnych zapewniających bezpieczeństwo ofiarom przemocy,
represyjnych wobec sprawców przemocy lub osób, co do których istnieje podejrzenie, że
stosują przemoc oraz działań profilaktycznych (pogadanki, spotkania, akcje np. Tydzień
Pomocy Ofiarom Przestępstw).
 Udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych.
 Działania prewencyjne – kierowanie osób uzależnionych od alkoholu do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Czas realizacji:
Działanie ciągłe w latach 2014-2022.

Podmioty odpowiedzialne:
Urząd Gminy w Siennicy Różanej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siennicy Różanej.
Partnerzy: organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie

w

Krasnymstawie,

Zespól

Interdyscyplinarny,

Komenda

w Krasnymstawie.
Wskaźniki:
 Liczba osób korzystających z porad punktu konsultacyjnego.
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 Liczba osób i rodzin objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy
Różanej z powodu uzależnienia i przemocy w rodzinie.
 Liczba podjętych działań profilaktycznych.

Rezultaty:
Przewiduje się, iż podjęte działania przyczynią się do:
 Zwiększenia wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz doznających
przemocy.
 Poszerzenia wiedzy na temat uzależnień i przemocy domowej wśród mieszkańców Gminy
Siennica Różana.
II. Bezpieczeństwo publiczne

Cel strategiczny:
Tworzenie warunków do stałej poprawy jakości życia mieszkańców gminy
Cele szczegółowe:
1. Wzrost bezpieczeństwa publicznego.
2. Wdrożenie sprawnego systemu przepływu informacji w sytuacjach kryzysowych.
3. Szkolenie dla dzieci, młodzieży i dorosłych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
organizowanie turniejów wiedzy o ruchu drogowym.
4. Organizacja bezpiecznego wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży.
Kierunki działań:
 Stałe rozpoznawanie, monitorowanie i analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie gminy Siennica Różana.
 Wzmacnianie i zwiększanie poczucia bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej m.in.
poprzez współpracę z różnorodnymi podmiotami.
 Pozyskiwanie wiedzy przez funkcjonariuszy Policji na temat występujących zagrożeń
w trakcie trwania komisji, sesji, spotkań itp., których uczestnikami są przedstawiciele
wielu podmiotów.
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 Kierowanie patroli policyjnych w miejsca i czasie w których występuje największe
zagrożenie.
 Rozpoznawanie przez dzielnicowego problemów występujących na obsługiwanym
terenie.
 Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji.
 Aktywne wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w celu
usprawnienia przepływu informacji.
 Organizowanie spotkań dla dzieci i młodzieży szkolenie o tematyce bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.
 Popularyzowanie znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej,
propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania na drodze oraz popularyzacja
wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 Organizowanie

poszczególnych

etapów

turniejów

motoryzacyjnych

dla

szkół

ponadgimnazjalnych oraz turniejów bezpieczeństwa ruchu drogowego dla szkoły
podstawowej i gimnazjum.
 Diagnozowanie zagrożeń związanych z różnymi formami wypoczynku organizowanymi
na terenie gminy Siennica Różana.
 Działania prewencyjne w okolicach miejsc wypoczynku, edukacja uczestników.
 Rozpoznawanie i kontrola miejsc zagrożonych patologiami.
 Nawiązanie współpracy z przedstawicielami właściwych służb, instytucji państwowych,
samorządowych, oświatowych i organizacjo młodzieżowych w celu podejmowanie
wspólnych działań na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 Branie udziału w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą poprzez organizację tematycznych
zajęć z zakresu prewencji kryminalnej, bezpiecznych form spędzania czasu wolnego oraz
bezpieczeństwa na drodze.
 Kontrola miejsc sprzedaży alkoholu pod kątem dostępu do niego osób małoletnich.
 Kontrola miejsc grupowania się dzieci i młodzieży

(park, przystanki autobusowe,

sklepy).
 Zapobieganie przypadkom naruszeń prawa przez nieletnich oraz zaniedbywania dzieci lub
braku opieki nad dziećmi.

Czas realizacji:
Działanie ciągłe w latach 2016-2024.
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Podmioty odpowiedzialne:
Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie, Urząd Gminy w Siennicy Różanej, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej.
Partnerzy: organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Siennicy Różanej.
Wskaźniki:

 Liczba patroli policyjnych w miejscach zagrożonych występowaniem patologii.
 Liczba kontroli miejsc sprzedaży alkoholu.
 Liczba spotkań o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym, spędzania czasu
wolnego itp.

Rezultaty:
Przewiduje się, iż podjęte działania przyczynią się do:

 Spadku przestępczości na terenie gminy, zwłaszcza z udziałem młodzieży.
 Poszerzenia wiedzy i wzrostu świadomości mieszkańców gminy na temat
bezpieczeństwa publicznego.

III. Kultura i sport

Cel strategiczny:

Podniesienie poziomu kultury i rozwój sportu w Gminie Siennica Różana
Cele szczegółowe:

1. Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców gminy.
2. Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia, upowszechnienie aktywnych
i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego oraz popularyzacja różnych form
aktywności społecznej.
3. Umożliwienie mieszkańców gminy uczestnictwa i partycypacji w przygotowywaniu
oferty kulturalnej.
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Kierunki działań:
 Zatrudnienie animatorów kultury.
 Realizacja programów rozwijających umiejętności społeczne.

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność oświatowo – kulturalną
poprzez realizację projektów we współpracy z Urzędem Gminy w Siennicy Różanej,
realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, pozyskiwanie środków
finansowych od sponsorów (lokalne firmy

i zakłady produkcyjne), organizowanie

szkoleń dla mieszkańców gminy z wykorzystaniem środków europejskich.

 Organizacja imprez kulturalnych (Dożynki, Festyn rodzinny, kiermasz, wystawy itp.).
 Wspieranie i promocja twórczości ludowej.
 Poszerzenie zbiorów bibliotecznych.
 Rozwój i modernizacja bazy sportowej w gminie, rozwój infrastruktury sportów
zimowych, wytyczenie i budowa nowych ścieżek rowerowych.
 Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych mających charakter imprez cyklicznych
i okolicznościowych.
 Poszerzenie oferty klubu sportowego działającego na terenie gminy o nowe
dyscypliny sportowe.
Czas realizacji:
Działanie ciągłe w latach 2016-2024.

Podmioty odpowiedzialne:
Urząd Gminy w Siennicy Różanej, Centrum Kultury w Siennicy Różanej, Gminna Biblioteka
Publiczna w Siennicy Różanej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Siennicy Różanej placówki oświatowe z terenu gminy.
Partnerzy: organizacje pozarządowe, społeczność lokalna.
Wskaźniki:
 Liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Siennica Różana;
 Liczba uczestników imprez kulturalnych i rekreacyjno – sportowych.
 Liczba czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy Różanej.
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Rezultaty:
Przewiduje się, iż podjęte działania przyczynią się do:
 Wzrostu uczestników w imprezach kulturalnych i rekreacyjno – sportowych na terenie
Gminy Siennica Różana.
 Wzrostu czytelników biblioteki.
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VII. Zarządzanie realizacją Strategii
7.1. Określenie sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siennica Różana na
lata 2016-2024 będzie odbywała się przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siennicy Różanej, Urzędu Gminy w Siennicy Różanej, placówek oświatowych. Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej jako podmiot o charakterze operacyjnym będzie
odpowiedzialny za proces realizacji Strategii obejmujący: jej wdrażanie, monitoring oraz
aktualizację. Warunkiem skuteczności i efektywności tego procesu będzie zabezpieczenie przez
gminę zasobów umożliwiających budowę i realizację programów zgodnych z przyjętymi
kierunkami działań, w tym projektów systemowych oraz konkursowych.
Programy, w zależności od charakteru danego projektu, będą realizowane w różnych
okresach: od kilku miesięcy, poprzez roczne, aż do kierunkowych - kilkuletnich. Projekty będą
realizowane zarówno w ramach własnych zasobów samorządu, jak i przy partnerskim udziale
organizacji pozarządowych oraz instytucji i podmiotów zewnętrznych. Kluczowa rola dla
realizacji zadań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, oparta będzie na współpracy
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, samorządu Gminy Siennica Różana. Partnerami
wdrażania i realizacji strategii będą:
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siennicy Różanej;
 Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie;
 Centrum Kultury w Siennicy Różanej;
 placówki oświatowe;
 organizacje pozarządowe;
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej znajdujący się na terenie Gminy Siennica
Różana.
Zasadność doboru sposobów realizacji strategii uwarunkowana będzie realizacją zadań
w zakresie polityki społecznej. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Siennica Różana realizowana będzie poprzez ukierunkowanie wszystkich podejmowanych działań
na osiągnięcie stanu wyrażonego zapisem wizji przyszłości dla obszaru życia społecznego Gminy.
Uwzględniając funkcję Strategii wyrażoną w zapisie misji tego dokumentu będzie on pełnił rolę
koordynującą zarówno projekty podejmowane przez samorząd i jego jednostki, jak również
wszystkie inne podmioty (w tym m.in. organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne),
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których aktywność może przyczynić się do poprawy jakości życia i osiągnięcia celów
strategicznych. W praktycznym ujęciu Strategia będzie pozwalała tym podmiotom wykazywać
zgodność podejmowanych projektów z lokalną polityką społeczną zwłaszcza podczas
aplikowania o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Cele i zadania określone w niniejszym dokumencie realizowane będą przy współpracy
społeczności lokalnej oraz różnego typu instytucji i organizacji. Dla powodzenia przyjętych
założeń niezwykle istotna będzie ścisła współpraca wszystkich zainteresowanych podmiotów,
aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza w gminie oraz dostępne środki na finansowanie zadań
wynikających ze Strategii.
Wdrażanie Strategii będzie polegało na realizacji sformułowanych w niej celów
strategicznych, priorytetów i kierunków działań za pośrednictwem programów operacyjnych,
zarówno kontynuowanych, jak i nowych. Ważnym elementem procesu wdrażania Strategii będzie
jej upowszechnianie poprzez przekazywanie informacji na temat najważniejszych elementów
Strategii, organizowanie spotkań z lokalnymi środowiskami i organizacjami. Spotkania będą
miały na celu jak najszersze aktywizowanie organizacji i środowisk do współudziału w realizacji
Strategii.
Strategia jest dokumentem otwartym. Oznacza to, że z założenia będzie podlegać
okresowym weryfikacjom i niezbędnym modyfikacjom związanym ze zmieniającą się
rzeczywistością społeczno-ekonomiczną, zidentyfikowanymi potrzebami gminy i wymogami
prawa. Podstawę do ewentualnych zmian stanowić będą wnioski i rekomendacje wynikające z
aktywnego i systematycznego procesu monitoringu. W przypadku zdiagnozowania w ramach tego
procesu potrzeby dokonania zmian zostaną one sformułowane w ramach procesu aktualizacji.
Formalne wprowadzenie tych zmian do treści dokumentu będzie dokonywane poprzez przyjęcie
zaktualizowanego dokumentu strategii uchwałą Rady Gminy Siennica Różana z zachowaniem
wymaganych procedur.
Przewiduje się, że realizacja proponowanych celów i działań nastąpi przy wykorzystaniu
następujących źródeł finansowania: środków własnych pochodzących z budżetu gminy oraz
pozyskanych z funduszy zewnętrznych: rządowych, pozarządowych, unijnych, programów
celowych czy osłonowych.
Osiągnięcie zakładanych rezultatów jest uzależnione od wielkości środków dostępnych na
realizację wyznaczonych celów. Niewątpliwie ogromną szansą dla wszystkich podmiotów jest
możliwość pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym z Unii Europejskiej.
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Podstawową formą realizacji działań z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych, będą
inicjatywy wyrażające się poprzez projekty zarówno systemowe jak i konkursowe. Priorytetowe
znaczenie będą miały projekty realizowane w oparciu o montaż finansowy z różnych źródeł.

7.2. Monitoring i ewaluacja
Monitoringiem i ewaluacją objęte będą postępy w realizacji Strategii na dwóch poziomach:
poszczególnych zadań i projektów oraz celów szczegółowych i strategicznych.
Monitoring prowadzony będzie jako:
 monitoring wskaźnikowy – w oparciu o oczekiwane wskaźniki osiągnięć określane
z początkiem każdego roku kalendarzowego,
 monitoring społeczny – na podstawie wyników badania opinii, w szczególności poprzez
konsultacje społeczne.
Poziom osiągania każdego celu szczegółowego będzie mierzony raz na dwa lata poczynając
od 2018 roku, a poszczególnych zadań i projektów realizacyjnych na koniec każdego roku
kalendarzowego.
Istotny element kontroli stanowić będzie sporządzenie sprawozdania z rocznego planu
realizacyjnego wraz ze wskazaniem zadań zrealizowanych, zrealizowanych częściowo i nie
rozpoczętych

oraz

identyfikacją

przyczyn

problemów

i

prezentacją

propozycji

ich

przezwyciężenia.
Bazę informacji statystycznej, zbieranej na potrzeby wskaźników monitorowania będą
stanowić źródła statystyki państwowej (GUS) na poziomie gminy, informacje i dane otrzymane
od instytucji i organizacji, grup środowiskowych biorących udział w realizacji poszczególnych
elementów Strategii. Dodatkowo dane uzyskane dzięki wykorzystaniu ankiet ewaluacyjnych oraz
szerokiego udziału mieszkańców gminy uzyskane drogą konsultacji społecznych służyć będą
ocenie realizacji oraz uaktualnieniu zapisów Strategii
Przedsięwzięcia z zakresu realizacji Strategii monitorowane będą przez zespół zadaniowy
powołany zarządzeniem Wójta Gminy Siennica Różana.
Ewaluacja Strategii będzie to systematyczna i obiektywna jej ocena – jej zaplanowania,
wdrożenia i rezultatów. Celem ewaluacji Strategii jest określenie adekwatności i stopnia
osiągnięcia celów, efektywności, skuteczności, wpływu i trwałości.
Ewaluacja będzie stanowić ocenę przedsięwzięć w kontekście ich wyniku, wpływu oraz
potrzeb, które miały zaspokajać. W tym ujęciu celem ewaluacji będzie weryfikacja osiągnięć
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danego przedsięwzięcia w realizacji do zaplanowanych oczekiwań oraz wykorzystanie
uzyskanych w ten sposób informacji i doświadczeń przy projektowaniu i planowaniu podobnych
działań w przyszłości.
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 tj.
analiza mechanizmów działania Strategii, próba identyfikacji dobrych praktyk w zarządzaniu
Strategią i ich upowszechnianie czy też analiza popełnionych błędów, celem ich uniknięcia
w przyszłości.
Cele ewaluacji:
 doskonalenie działań podejmowanych w ramach Strategii;
 informacja o efektach wdrażania Strategii oraz uzyskanie odpowiedzi na pytania związane
z jej realizacją;
 wzrost jakości Strategii;
 pogłębienie

odpowiedzialności

za

wdrażanie

Strategii

wśród

wszystkich

zainteresowanych jej funkcjonowaniem i efektami.
Ewaluacja będzie prowadzona według kryterium adekwatności, trwałości oraz użyteczności.
Zebrane informacje w ramach monitoringu i ewaluacji odpowiedzą na pytania czy i do jakiego
stopnia cele strategii są odpowiednie do zmieniających się potrzeb i priorytetów na poziomie
gminy. Każde kryterium może być mierzone w różny sposób, co oznacza ze może posiadać różne
miary jego wartości (wskaźniki). Na potrzeby ewaluacji i monitoringu przyjęte zostaną wskaźniki
zaplanowane w strategii.
Proces ewaluacji strategii realizowany jest etapowo:
 Ewaluacja ex-ante (przed rozpoczęciem) przeprowadzona została w trakcie planowania
strategii. W fazie jej przygotowania opracowano analizę SWOT, która obejmowała silne
oraz słabe strony, szanse i zagrożenia w poszczególnych obszarach.
 Ewaluacja mid-term (w połowie realizacji) zostanie przeprowadzona w połowie
wdrażania strategii (z uwzględnieniem corocznych raportów z monitoringu i ewaluacji).
Ma ona za zadanie ocenę adekwatności programu do lokalnych potrzeb oraz adekwatności
podejmowanych działań w stosunku do realizacji przyjętych celów W wyniku działań
monitoringowo – ewaluacyjnych w połowie realizacji strategii zostanie przeprowadzona
analiza realizacji przyjętych w zakresie czasu ich realizacji, źródeł finansowania,
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występowania problemów oraz zagrożeń dalszej realizacji. Ewaluacja i monitoring
pozwoli między innymi na aktualizację diagnozy oraz weryfikację założeń strategii.
 Przez cały okres realizacji strategii prowadzona będzie ewaluacja i monitoring on-going
czyli ewaluacja bieżąc asa. zebrane w ich toku informacje przyczynią się do identyfikacji
oraz zapobiegania występującym problemom.


Ewaluacja ex- post (po zakończeniu) jest ewaluacją zewnętrzną i zostanie
przeprowadzona na zakończenie strategii. Ma ona za zadanie ocenę adekwatności
programu do lokalnych potrzeb. Zebrane informacje dadzą odpowiedź na pytanie czy i do
jakiego stopnia cele strategii były odpowiednie do zmieniających się potrzeb i priorytetów
na poziomie gminy. ewaluacja dostarczy także informacji na potrzeby planowania
strategii w kolejnych latach.

7.3. Zakończenie
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siennica Różana na lata 2016 2024 powinna stanowić narzędzie, wykorzystywane w procesie pozyskiwania środków
finansowych na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów społecznych.
Wszystkie podmioty realizujące niniejszą Strategię uwzględniać powinny w trakcie jej
wdrażania aktualną sytuację społeczną Gminy Siennica Różana, posiadane zasoby ludzkie,
obowiązujące przepisy prawne oraz możliwość finansowania poszczególnych działań w ramach
zewnętrznych środków finansowych.
Realizacja niniejszej Strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia wszystkich
mieszkańców gminy oraz stworzenia warunków do zaspokajania ich potrzeb i realizacji własnych
dążeń, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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