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Opracowanie: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli

Urząd Gminy Przerośl

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przerośli

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli

Ośrodek Zdrowia w Przerośli

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce

Dane do diagnozy i planowania wykorzystano z :

1) Diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla gminy Przerośl –

data analizy 23 listopada 2016 roku  - rok przeprowadzenia badań 2016

2) Diagnoza przemocy w rodzinie w Gminie Przerośl – rok przeprowadzenia badań 2016

3) Strategia Rozwoju Gminy Przerośl na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku –

Uchwała nr XIV/103/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku

4) Diagnoza  Potrzeb  Młodzieży  w  Środowisku  Lokalnym  2016-2017  –  badania

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli

5) Analiza  potrzeb  mieszkańców  Gminy  Przerośl  2016-2017  –badania  Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli
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WSTĘP 

Rozwiązywanie  problemów  społecznych,  stanowi  obok  rozwoju  gminy,  jedno  

z najważniejszych zadań. Strategia jest dokumentem wyznaczającym podstawowe kierunki

działań instytucji samorządowych oraz planem rozwoju całej wspólnoty lokalnej.  

Zgodnie  z  zaleceniami  legislacyjnymi,  opracowanie  i  realizacja  gminnej  strategii

rozwiązywania  problemów  społecznych  należy  do  zadań  własnych  gminy  o  charakterze

obowiązkowym.  W  2016  r.  podjęto  decyzję  o  opracowaniu   nowego  dokumentu

strategicznego, oddającego aktualną sytuację społeczną i potrzeby gminy. 

Koordynator  dotychczasowej  strategii  dokonał  analizy  realizacji  zaplanowanych  

w poprzednim dokumencie celów i zadań, przeprowadził ocenę potrzeb wśród społeczności 

i  instytucji.  Zweryfikował  dane diagnostyczne poprzez opracowanie diagnozy problemów

uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla gminy Przerośl w roku 2016. Na podstawie

wyników tych działań opracowano poniższy dokument strategiczny.  Wykorzystano w nim

zebrane, aktualne informacje, prognozy i tendencje opisane w przyjętej Strategii Rozwoju, co

znacznie ułatwiło kolejność i zakres prac nad dokumentem.

W celu przeprowadzenia diagnozy przeprowadzono badanie ankietowe, które objęto

dorosłych,  młodzież,  dzieci   zamieszkujących  gminę  Przerośl.  Celem  przeprowadzonych

badań była przede wszystkim analiza wybranych problemów społecznych, występujących na

terenie gminy.

Dokument prezentowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy

Przerośl na lata 2017-2024 składa się z 3 części, wstępu i zakończenia. Przedstawiają one

kolejno  -  stan  aktualny  sytuacji  społecznej  w  gminie  -  rozdział  I,  misję  i  cele  oraz

harmonogram realizacji - rozdział II, zaś rozdział III - sposoby wdrażania i monitorowania.

O   prezentowanym  kształcie  Strategii  zdecydowała  różnorodność  problemów

społecznych  występujących  w  gminie,  a  także  konieczność  wzięcia  pod  uwagę  aktów

prawnych,  które  mają  istotny  wpływ  na  konstrukcję  dokumentu  i  rozwiązywanie  zadań

społecznych w przyszłości. Są to m.in.:

 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

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

wolontariacie, 
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 ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, 

 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

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

alkoholizmowi,

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

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

 ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

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

Konstruując Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych należało pamiętać, że

nie jest to jedyny dokument w obszarze polityki społecznej, którego skutki będą dotyczyły

mieszkańców  gminy.  Krytyczna  analiza  dokumentów  programowych  na  poziomie  kraju,

województwa czy powiatu pozwala na skuteczniejsze programowanie działań na poziomie

lokalnym, tak by wpisywać się własnymi konstrukcjami programowymi w już funkcjonującą

rzeczywistość formalno-prawną. Skorzystano między innymi z:

 Strategii Rozwoju Kraju 2020,

 Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do 2020,

 Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020,

 Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020,

 Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w latach 2014-2020,

 Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r.,

 Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018,

 Strategii Rozwoju Gminy Przerośl na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku

Dzięki  refleksji  nad  powyższymi  dokumentami  prezentowana  Strategia

Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Gminy  Przerośl  na  lata  2017-2024  uwzględnia

wymiar  krajowej, regionalnej i lokalnej polityki publicznej.
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 1. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA        

Gmina  Przerośl  leży  w  północno-wschodniej  części  Polski  w  województwie  podlaskim,  

w pobliżu granicy z Litwą i Rosją, około 30 km na północny-zachód od Suwałk, około 30 km

na południowy -  wschód od Gołdapi  i  około 160 km od stolicy regionu – Białegostoku.

Gmina Przerośl graniczy z następującymi gminami: Filipów, Suwałki, Jeleniewo i Wiżajny

(powiat suwalski) oraz Dubeninki (województwo warmińsko-mazurskie).

Rysunek 1. Położenie Gminy Przerośl na tle powiatu suwalskiego

Źródło: https://administracja.mac.gov.pl

Gmina  Przerośl  zajmuje  obszar  o  powierzchni  123,84  km2,  co  stanowi  0,6%

powierzchni województwa i 9,5% powiatu.

Tabela 1. Zestawienie miejscowości wchodzących w skład Gminy Przerośl
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Nazwa miejscowości
Liczba osób

zamieszkujących
miejscowość

Liczba budynków
mieszkalnych

Blenda 128 29

Bućki 49 12

Hańcza 95 25

Iwaniszki 69 12

Kolonia Przerośl 327 76

Kruszki 96 23

Krzywólka 131 29

Łanowicze Duże 87 17

Łanowicze Małe 80 17

Morgi 93 22

Nowa Pawłówka 132 28

Nowa Przerośl 139 30

Olszanka 45 9

Prawy Las 72 17

Przełomka 56 14

Przerośl 818 173

Przystajne 31 7

Rakówek 161 37

Romanówka 29 11

Stara Pawlówka 133 34

Śmieciuchówka 152 32

Wersele 35 10

Zarzecze 59 14

Zusenko 52 12

razem 3069 690
Źródło: Dane Urzędu Gminy Przerośl, stan na dzień 31.12.2016 r.

Gmina  Przerośl  leży  w  obrębie  mezoregionu  Pojezierze  Wschodniosuwalskie  będącego

częścią Pojezierza Litewskiego. Obszar ten jest jednostką fizycznogeograficzną zaliczającą

się pod względem klimatycznym, geobotanicznym i geologicznym do Europy Wschodniej.
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1.1 DEMOGRAFIA 

Istotnym  czynnikiem  wpływającym  na  rozwój  Gminy  Przerośl  jest  sytuacja

demograficzna  oraz  perspektywy  jej  zmian.  Na  terenie  gminy  zauważalna  jest  tendencja

związana z niewielkimi wahaniami liczby ludności, co zostało zaprezentowane szczegółowo

w tabeli. 

Tabela 2. Liczba ludności na terenie Gminy Przerośl w latach 2011-2016

Wyszczególnienie J. m. 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Liczba ludności

ogółem osoba 3056 3059 3027 3049 3013 3023

mężczyźni osoba 1566 1560 1554 1564 1539 1529

kobiety osoba 1490 1499 1473 1485 1474 1494

Ruch naturalny wg płci

Urodzenia

ogółem osoba 36 28 26 26 37
brak

danych

mężczyźni osoba 22 20 14 14 19
brak

danych

kobiety osoba 14 8 12 12 18
brak

danych

Zgony

ogółem osoba 24 40 31 30 34 38

mężczyźni osoba 15 27 19 20 22 24

kobiety osoba 9 13 12 10 12 14

Przyrost naturalny

ogółem osoba 12 -12 -5 -4 3
brak

danych

mężczyźni osoba 7 -7 -5 -6 -3
brak

danych

kobiety osoba 5 -5 0 2 6
brak

danych
Źródło: Dane GUS

Analizując liczbę ludności z uwzględnieniem płci należy zauważyć wyraźną przewagę

mężczyzn  nad  kobietami  w  kolejnych  latach  analizy.  Analizując  dane  dotyczące  liczby

ludności na terenie Gminy Przerośl należy stwierdzić, że dynamika zmian liczby ludności nie

jest korzystna, a zatem istotne jest podejmowanie działań mających na celu przyciągnięcie na

ten  teren  nowych  mieszkańców,  dla  których  istotne  znaczenie  ma  także  stan  środowiska

przyrodniczego oraz dostępność do podstawowej infrastruktury społecznej i technicznej. 
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Tabela 3. Migracje ludności z terenu Gminy Przerośl w latach 2011-2016

Wyszczególnienie J. m. 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Migracje na pobyt stały gminne wg płci, typu i kierunku

zameldowania ogółem osoba 9 39 20 44 20 103

zameldowania z miast osoba 6 18 16 30 17 90

zameldowania ze wsi osoba 3 21 4 14 3 13

zameldowania z zagranicy osoba 0 0 0 0 0 0

wymeldowania ogółem osoba 34 36 45 37 40 80

wymeldowania do miast osoba 30 28 32 33 27 62

wymeldowania na wieś osoba 4 8 11 4 13 18

wymeldowania za granicę osoba 0 0 2 0 0 0

saldo migracji wewnętrznych

ogółem osoba -25 3 -23 7 -20 -23

mężczyźni osoba -9 4 -6 6 -10 -10

kobiety osoba -16 -1 -17 1 -10 13

saldo migracji zagranicznych

ogółem osoba 0 0 -2 0 0 0

mężczyźni osoba 0 0 -1 0 0 0

kobiety osoba 0 0 -1 0 0 0

saldo migracji ogółem osoba -25 3 -25 7 -20 23
Źródło: Dane GUS

Biorąc  pod uwagę  saldo  migracji  należy  zauważyć,  że  na  terenie  Gminy Przerośl

przeważają migracje w ruchu wewnętrznym i ich dynamika w analizowanym okresie podlega

niewielkim wahaniom. Saldo migracji zagranicznych jest niewielkie i nie miało znaczącego

wpływu na liczbę ludności gminy w analizowanym okresie.

1.1.1 WNIOSKI I PROGNOZY DEMOGRAFICZNE

 Populacja gminy Przerośl, wynosząca na koniec 2016 roku 3023 mieszkańców maleje,

co jest  rezultatem utrzymującego się od wielu lat  ujemnego przyrostu naturalnego,

starzenia się społeczności gminy oraz braku perspektyw dla młodych; 

 Prognozowane  zmiany  liczby  oraz  struktury  ludności  wskazują  na  systematyczny

spadek  liczby  mieszkańców  gminy,  w  tym  szczególnie  osób  w  wieku

przedprodukcyjnym;

 W gminie wiejskiej  Przerośl  bardzo widoczna jest  dysproporcja  w liczbie kobiet  i

mężczyzn w wieku produkcyjnym, co może wpływać na mniejszą liczbę zawieranych

małżeństw.  Sytuacja  taka  jest  najprawdopodobniej  spowodowana  tym,  iż  znaczna
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część  kobiet  emigruje  w  celu  zarobkowym  do  miasta  a  mężczyźni  zajmują  się

prowadzeniem  gospodarstw  rolnych.  Prognoza  ta  musi  znaleźć  swoje

odzwierciedlenie w celach strategicznych i działaniach zarówno samorządu lokalnego,

jak  i  zmianach  legislacyjnych  sprzyjających  polityce  prorodzinnej,  aktywności

senioralnej i osób dorosłych.

1.2 SYTUACJA  GOSPODARCZA 

Gmina  ma  charakter  funkcji  rolniczej.  Użytki  rolne  zajmują  tu  około  74  %

powierzchni fizycznej gminy. Największą część gminy stanowią grunty orne (około 60%).

Ponadto, duży obszar zajmują lasy (18,4%) oraz łąki i pastwiska (14%).

1.2.1 ROLNICTWO

Zgodnie z danymi GUS pochodzącymi z Powszechnego Spisu Rolnego z 2016 r. na terenie

Gminy Przerośl  działają  248 gospodarstwa rolne.  Dominują gospodarstwa powyżej  15 ha

stanowiące 19,59 % ogółu gospodarstw. 

Tabela 4. Liczba gospodarstw rolnych na terenie Gminy Przerośl

Wyszczególnienie
Liczba

gospodarstw
Odsetek

gospodarstw
do 1 ha włącznie 78 12,32 %

1 - 5 ha 95 15,01 %

5 - 10 ha 88 13,90 %

10 - 15 ha 124 19,59 %

15 ha i więcej 248 39,18 %
Źródło: Dane GUS

Produkcja rolnicza na obszarze Gminy Przerośl ma charakter wielokierunkowy, mało

wyspecjalizowany.  Rolnicy  produkują  głównie  na  potrzeby  funkcjonowania  gospodarstwa

oraz  zaspokojenie  potrzeb  rodziny.  Produkcja  roślinna  jest  w  wielu  przypadkach

ukierunkowana na potrzeby produkcji  zwierzęcej.  W produkcji  roślinnej przeważa uprawa

zbóż:  mieszanek  zbożowych,  pszenżyta,  pszenicy  oraz  owsa,  zaś  w produkcji  zwierzęcej

hodowla  bydła  mlecznego  i  mięsnego  oraz  trzody  chlewnej.  Duże  znaczenie  odgrywa

produkcja pasz zielonych, stanowiąca bazę dla rozwoju hodowli bydła i mleczarstwa.
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Tabela 5. Struktura zasiewów na terenie Gminy Przerośl

Wyszczególnienie j.m. Powierzchnia

zboża razem ha 3718,19
zboża podstawowe z mieszankami 
zbożowymi

ha 3513,82

pszenica ozima ha 138,35

pszenica jara ha 79,89

żyto ha 120,18

jęczmień ozimy ha 9,58

jęczmień jary ha 180,80

owies ha 202,65

pszenżyto ozime ha 747,35

pszenżyto jare ha 125,47

mieszanki zbożowe ozime ha 98,31

mieszanki zbożowe jare ha 1811,24

kukurydza na ziarno ha 197,53

ziemniaki ha 100,10

uprawy przemysłowe ha 7,73

buraki cukrowe ha 1,73

rzepak i rzepik razem ha 0,00

strączkowe jadalne na ziarno razem ha 18,57

warzywa gruntowe ha 7,70
Źródło: Dane GU

Tabela 6. Pogłowie zwierząt na terenie Gminy Przerośl

Wyszczególnienie J.m. Liczba zwierząt

bydło szt. 6 946

krowy szt. 3 165

pozostałe szt. 3 781

trzoda chlewna szt. 9 744

trzoda chlewna lochy szt. 898

pozostałe szt. 8 846

konie szt. 312

Źródło: Dane GUS

Zgodnie  z  danymi  gospodarstwa  rolne  w  Gminie  Przerośl  charakteryzują  się

stosunkowo korzystną strukturą agrarną,  gdzie  największy odsetek stanowią gospodarstwa

duże (powyżej 15 ha). 
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1.2.2. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Na  terenie  Gminy  Przerośl  –  zgodnie  z  danymi  GUS  –  działało  w  2015  r.  127

podmiotów gospodarczych. W analizowanym okresie liczba przedsiębiorców działających na

terenie gminy wzrosła o 6,82 %. Największa liczba jednostek działała w sektorze prywatnym

– 93 % ogółu podmiotów gospodarczych. W przypadku podmiotów działających w sektorze

publicznym należy stwierdzić, że w latach 2011-2015 nie odnotowano zmniejszenia liczby

jednostek . W sektorze prywatnym przyrost ten był zauważalny i osiągnął pułap 6,21 %. 

Zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Przerośl świadczy  

o rosnącej  przedsiębiorczości  wśród mieszkańców gminy oraz o tym, że podmioty te  są  

w  stanie  utrzymać  się  na  lokalnych  rynkach,  bez  konieczności  zamykania  działalności

gospodarczej. 

Tabela 7. Podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy Przerośl w latach 2011-2015

Wyszczególnienie J. m. 2011 2012 2013 2014 2015
Podmioty gospodarcze 
ogółem

jed.gosp. 124 123 125 134 127

Sektor publiczny
ogółem jed.gosp. 11 11 13 13 13
państwowe i samorządowe
jednostki prawa 
budżetowego 

jed.gosp. 8 8 10 10 10

Sektor prywatny
ogółem jed.gosp. 113 112 112 121 114
osoby fizyczne 
prowadzące działalność 
gospodarczą

jed.gosp. 94 91 89 95 103

spółki handlowe jed.gosp. 2 3 3 3 3
spółdzielnie jed.gosp. 1 1 1 1 1
fundacje jed.gosp. 0 0 1 1 1
stowarzyszenia 
i organizacje społeczne

jed.gosp. 7 8 9 9 9

Źródło: Dane GUS

Biorąc pod uwagę liczbę podmiotów gospodarczych według sekcji PKD stwierdzić należy, że

największa  liczba  podmiotów  wykonuje  pozostałą  działalność,  najmniej  jest  zaś  firm

zajmujących się rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem.
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Tabela 8. Wykaz podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Przerośl według 

grup rodzajów działalności

Wyszczególnienie J. m. 2011 2012 2013 2014 2015

Podmioty wg grup rodzajów 
działalności PKD 2007 
ogółem

jed.gosp. 124 123 125 134 127

rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo

jed.gosp. 12 13 13 11 8

przemysł i budownictwo jed.gosp. 29 29 28 30 28

pozostała działalność jed.gosp. 83 81 84 93 91
Źródło: Dane GUS

Aktywność gospodarczą oraz przedsiębiorczość mieszkańców dobrze charakteryzuje

wskaźnik podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. W przypadku

Gminy Przerośl wskaźnik ten jest zdecydowanie niższy od wartości dla powiatu suwalskiego

oraz województwa podlaskiego, co wskazuje na niską przedsiębiorczość mieszkańców gminy.

 W  gminie  Przerośl  na  1000  mieszkańców  pracują  44 osoby. 46,2% wszystkich

pracujących  ogółem  stanowią  kobiety,  a 53,8% mężczyźni.  Bezrobocie  rejestrowane  w

gminie Przerośl wynosiło w 2015 roku 8,3% (8,4% wśród kobiet i 8,3% wśród mężczyzn). 

70,4% aktywnych  zawodowo  mieszkańców  gminy  Przerośl  pracuje  w  sektorze

rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,0% w przemyśle i budownictwie,

a 17,6% w  sektorze  usługowym  (handel,  naprawa  pojazdów,  transport,  zakwaterowanie  i

gastronomia,  informacja  i  komunikacja)  oraz 17,6% pracuje  w  sektorze  finansowym

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

1.2.3 WNIOSKI  I PROGNOZY OBSZARU GOSPODARCZEGO

  W gminie Przerośl dominuje i utrzymują się stale na wysokim poziomie  produkcja rolna

i leśna.

 Liczba gospodarstw rolnych  ( 633 w roku 2016) i podmiotów gospodarczych ( 127  w 2015

roku)  utrzymuje  się  na  stabilnym  poziomie  co  wskazuje  na  dobre  warunki  lokalne  i

pozytywna politykę samorządu gminnego.

 Wśród  prywatnych  podmiotów  gospodarczych  dominują  małe  przedsiębiorstwa,  

z  reguły rodzinne do 9 osób,  wśród nich największa grupę stanowią usługi  przemysłowe,

hurtowe i budowlane.
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 Na  terenie  Gminy  Przerośl  występuje  niski  poziom  (  8,3  %  w  roku  2015)  bezrobocia

rejestrowanego, który można określić w miarę stałym – wahania 1% na przestrzeni ostatnich

pięciu lat. 

 Wśród bezrobotnych we wszystkich analizowanych latach dominują mężczyźni.

  Należy  wykorzystać  nowy  okres  programowania  EFS  i  EFRR  do  budowania  aktywnej

integracji i ekonomii społecznej na rzecz zagrożonych wykluczeniem z tytułu bezrobocia. 

1.3. OBSZARY DIAGNOSTYCZNE I PROGNOZY SPOŁECZNE 

Zasobami  umożliwiającymi  rozwiązywanie  problemów społecznych określamy instytucje

znajdujące się na terenie gminy, działające w obszarze polityki społecznej i rozwiązujące dane

problemy. Są to zarówno jednostki samorządowe. W każdym z prezentowanych poniżej obszarów

diagnostycznych  umieszczono  informację  jednocześnie  o  tych  właśnie  instytucjach.  Taki  opis

stanowi  prezentację  rzeczywistego  stanu  zarówno  potrzeb,  jak  i  infrastruktury   oraz  kapitału

społecznego. 

1.3.1 EDUKACJA I KULTURA 

Na terenie Gminy Przerośl funkcjonują dwie placówki wpisane do rejestru instytucji kultury:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Przerośli; Gminna Biblioteka Publiczna w

Przerośli.

Ważną rolę w integracji mieszkańców i zapewnianiu zagospodarowania czasu wolnego pełnią

także świetlice wiejskie i remizy OSP:

 świetlica wiejska w miejscowości Prawy Las;

 świetlica wiejska w miejscowości Rakówek;

 świetlica OSP w miejscowości Pawłówka;

 świetlica OSP w miejscowości Przerośl.

Gminny  Ośrodek  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  w  Przerośli  prowadzi  szereg  działań

skierowanych  do  wszystkich  mieszkańców  gminy,  mających  na  celu  integrację  lokalnej

społeczności.  Organizuje  imprezy masowe,  zajęcia  dla  dzieci  i  młodzieży  w czasie  ferii  

i wakacji szkolnych, warsztaty oraz spotkania mieszkańców. Przy GOKSiT funkcjonują także

zespoły muzyczne.
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Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Przerośli  wraz  z  jej  filią  w  Pawłówce  dysponuje

księgozbiorem  w  liczbie  21 786  woluminów.  Z  oferty  bibliotek  skorzystało  w  2016  r.  

282 osoby.

Tabela 9. Liczba czytelników korzystających z placówek bibliotecznych w Gminie Przerośl

lp. lata Liczba czytelników korzystających z bibliotek

1 Rok 2011 590

2 Rok 2012 580

3 Rok 2013 590

4 Rok 2014 510

5 Rok 2015 558

6 Rok 2016 282
 Źródło – analiza rocznych sprawozdań

Porównując liczbę osób przypadających na 1 placówkę biblioteczną można zauważyć,

że w przypadku Gminy Przerośl sytuacja ta jest korzystna, bowiem w porównaniu z powiatem

suwalskim oraz  województwem podlaskim przypada tu  najmniej  osób na  1 placówkę,  co

stanowi znaczne ułatwienie w dostępie  do literatury.  Dość łatwa dostępność do placówek

bibliotecznych nie pociąga jednak za sobą zwiększenia liczby czytelników, co jest zgodne  

z ogólnokrajowym trendem związanym z małym zainteresowaniem czytelnictwem. Nie jest

zatem wykluczone organizowanie działań mających na celu zachęcenie poszczególnych grup

czytelników do zainteresowania literaturą.

Na terenie Gminy Przerośl działają następujące placówki edukacyjne:

1. Szkoła Podstawowa w Przerośli,

2. Szkoła Podstawowa w Pawłówce.

Do 2 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Przerośl uczęszczało

w  2015  r.  240  uczniów.  Natomiast  do  gimnazjum  zlokalizowanego  w  Zespole  Szkół

Ogólnokształcących w Przerośli uczęszczało 114 uczniów. Analizując dane zaprezentowane

poniżej  w  tabeli,  można  zauważyć,  że  liczba  uczniów na  poziomie  szkół  podstawowych

wzrasta. Wskazuje to na fakt, że roczniki tzw. „wyżu demograficznego”  mają własne dzieci.

Jest to pozytywna kwestia w rozwoju społeczeństwa starzejącego się.  Liczba dzieci przekłada

się  na  wysokość  subwencji  otrzymywanej  z  budżetu  państwa  na  utrzymanie  placówek

oświatowych. Większa liczba dzieci przyczynia się to do stabilizacji kosztów związanych z
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funkcjonowaniem  danej  szkoły.  Różnicę  pomiędzy  wysokością  otrzymanej  subwencji  a

wydatkami na oświatę i wychowanie gminy muszą pokrywać z własnych środków. 

Tabela  10.  Liczba  uczniów  uczęszczających  do  placówek  edukacyjnych  na  terenie  Gminy

Przerośl

lp. lata Liczba uczniów
uczęszczających do szkoły

podstawowej

Liczba uczniów
uczęszczających do gimnazjum

1 Rok 2011 210 125

2 Rok 2012 205 120

3 Rok 2013 195 125

4 Rok 2014 198 105

5 Rok 2015 240 114
 Źródło – GUS

W  zakresie  edukacji  przedszkolnej  w  Gminie  Przerośl  działają  2  oddziały

przedszkolne  w  szkołach  podstawowych  oraz  2  punkty  przedszkolne.  Zgodnie  z  danymi

zaprezentowanymi w poniższej tabeli, po spadku w 2015 r ( brak danych za rok 2016)., liczba

dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym utrzymuje się na stałym poziomie. Trzeba przy

tym pamiętać,  że  poprawa  dostępności  do  edukacji  przedszkolnej  jest  jednym z  wyzwań

czekających każdą gminę,  szczególnie w przyszłości w kontekście przyciągania do gminy

i zachęcania do zamieszkania w niej młodych małżeństw (dotyczy to także Gminy Przerośl).

Tabela 11. Ilość dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym

lp. lata Ilość dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym

1 Rok 2011 88

2 Rok 2012 79

3 Rok 2013 80

4 Rok 2014 79

5 Rok 2015 31
Źródło: Dane GUS

Na terenie Gminy Przerośl w latach 2011-2016 zwiększył się odsetek osób w wieku

przedprodukcyjnym na rzecz ludności w wieku produkcyjnym, co zostało zaprezentowane  

w tabeli poniższej. Świadczy to o wzrastaniu zasobów pracy, może jednak spowodować, że w
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dłuższym okresie czasu na obszarze gminy zacznie przybywać osób starszych, dla których

ważne  staną  się  przede  wszystkim usługi  społeczne.  Wtedy  także  gmina  będzie  musiała

większą  ilość  środków  przeznaczyć  na  zaspokojenie  potrzeb  tej  grupy  mieszkańców,

włączając w to wydatki na pomoc społeczną. W celu dalszego przyrostu liczby osób w wieku

produkcyjnym równoważących wzrastającą ilość osób w wieku poprodukcyjnym ważne jest

przeprowadzanie  inwestycji  mających  na  celu  poprawę  stanu  środowiska  naturalnego,

infrastruktury  oraz  zaplecza  usługowego  w  celu  dalszego  przyciągania  na  teren  gminy

młodych, dobrze wykształconych mieszkańców, którzy zapewnią dodatkowe przychody dla

budżetu gminy.

Tabela 12. Grupy wiekowe ludności w latach 2011-2016

Wyszczególnienie J. m. 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Grupy wiekowe ludności z uwzględnieniem płci
w wieku przedprodukcyjnym
ogółem osoba 681 662 640 614 609 594
mężczyźni osoba 358 344 335 333 385 384
kobiety osoba 323 318 305 281 224 210
w wieku produkcyjnym
ogółem osoba 1801 1816 1790 1836 1866 1850
mężczyźni osoba 993 1010 1008 1021 984 969
kobiety osoba 808 806 782 815 882 881
w wieku poprodukcyjnym
ogółem osoba 574 581 597 599 596 593
mężczyźni osoba 215 206 211 210 208 205
kobiety osoba 359 375 380 389 388 388
Wskaźnik obciążenia demograficznego
ludność w wieku 
nieprodukcyjnym na 100 
osób w wieku 
produkcyjnym

osoba 69,7 68,4 69,1 66,1 65,8 63,7

ludność w wieku 
poprodukcyjnym na 100 
osób w wieku 
przedprodukcyjnym

osoba 84,3 87,8 93,3 97,6 97,9 99,8

ludność w wieku 
poprodukcyjnym na 100 
osób w wieku 
produkcyjnym

osoba 31,9 32,0 33,4 32,6 32,0 32,1

Źródło: Dane GUS
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Porównanie struktury wiekowej Gminy Przerośl z analogiczną strukturą na poziomie

powiatu i województwa wskazuje na korzystniejszy rozkład osób w poszczególnych grupach

wiekowych w gminie. 

Wykształcenie  ludności  jest  wskaźnikiem w dużym stopniu  obrazującym potencjał

regionu do rozwoju, zmiany struktury społeczno-gospodarczej i  aktywności ekonomicznej.

Zgodnie  z  danymi  pochodzącymi  z  Narodowego  Spisu  Powszechnego  na  terenie  Gminy

Przerośl dominują osoby z wykształceniem podstawowym (33,1% mieszkańców). Najmniej

jest zaś osób z wykształceniem policealnym (1,7%) oraz podstawowym nieukończonym / bez

wykształcenia (4,7%). Ponadto zauważalna jest tendencja związana z posiadaniem wyższego

poziomu wykształcenia przez kobiety zamieszkujące Gminę Przerośl (12,6% kobiet posiada

wykształcenie wyższe, 2,6% - policealne, 25,08% - średnie, natomiast w przypadku mężczyzn

odsetek  ten  przedstawia  się  następująco:  8,3%  mężczyzn  legitymuje  się  wykształceniem

wyższym, 0,8% - policealnym, a 22,1% - średnim).

Tabela 13. Struktura wykształcenia mieszkańców

Wyszczególnienie %
Liczba osób
wykazana w

%
ogółem

wyższe % 10,4

policealne % 1,7

średnie razem % 23,9

średnie ogólnokształcące % 7,3

średnie zawodowe % 16,6

zasadnicze zawodowe % 17,7

podstawowe ukończone % 33,1

podstawowe nieukończone i bez wykształcenia % 4,7

mężczyźni

wyższe % 8,3

policealne % 0,8

średnie razem % 22,1

średnie ogólnokształcące % 4,5

średnie zawodowe % 17,6

zasadnicze zawodowe % 24,2

podstawowe ukończone % 32,8

podstawowe nieukończone i bez wykształcenia % 3,6

kobiety

wyższe % 12,6

policealne % 2,6

średnie razem % 25,8
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Wyszczególnienie %
Liczba osób
wykazana w

%
średnie ogólnokształcące % 10,2

średnie zawodowe % 15,6

zasadnicze zawodowe % 13

podstawowe ukończone % 33,4

podstawowe nieukończone i bez wykształcenia % 5,7
Źródło: Dane GUS, NSP 2011

W ostatnich  latach  zauważalna  jest  jednak  tendencja  związana  z  podwyższaniem

poziomu wykształcenia, zarówno przez najmłodszych, jak i starszych mieszkańców gminy,

wobec  czego  poziom  obecnego  wykształcenia  mieszkańców  może  odbiegać  od

zaprezentowanych  danych  statystycznych.  Podwyższanie  poziomu  wykształcenia  przez

mieszkańców  może  stanowić  wyzwanie  dla  władz  gmin  polegające  na  dostosowaniu

lokalnych rynków pracy do spełnienia oczekiwań osób przede wszystkim z wykształceniem

wyższym.  W przypadku  nie  podjęcia  działań  prorozwojowych  istnieje  realne  zagrożenie

odpływu najlepiej wykształconej części społeczeństwa do większych ośrodków miejskich.

Jednocześnie analizując poziom wykształcenia mieszkańców Gminy Przerośl można

zaobserwować niekorzystne zjawisko w zestawieniu ze średnim poziomem wykształcenia  

zwłaszcza w województwie podlaskim, gdzie odsetek osób z wykształceniem wyższym był

prawie trzykrotnie wyższy. Z kolei poziom wykształcenia mieszkańców na terenie powiatu

suwalskiego nie odbiega zasadniczo od danych zaprezentowanych dla Gminy Przerośl.

1.3.2 WNIOSKI I PROGNOZY OBSZARU EDUKACJI

 W latach 2011-2015 występują wahania w ilości uczniów w szkołach. Ma to niewątpliwie

związek z demografią

 Z analizy potrzeb i problemów obszaru edukacji w gminie Przerośl wynika, iż konieczne jest

pozyskanie kadry pedagogicznej z kwalifikacjami w zakresie terapii, logopedii, psychologii,

pedagogiki w celu realizacji zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznych dla uczniów z

dysfunkcjami i trudnościami. 

 Niezbędny  jest  też  rozwój  zajęć  pozalekcyjnych  w  stosunku  do  potrzeb  dzieci,  gdyż

gwarantuje to  wyrównywanie ich szans rozwojowych oraz aktywny sposób spędzania czasu

wolnego, alternatywny wobec cyfrowych wzorców. 
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 Warto zadbać o działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i zwiększenie dostęp-

ności do zasobów edukacyjnych i dóbr kultury uczniów .

1.3.3 TURYSTYKA, ZABYTKI, KULTURA 

Bezcenne środowisko przyrodnicze na terenie gminy zachęca do uprawiania turystyki,

zwłaszcza  krajobrazowej.  Rzeka  na  obszarze  parku  jest  udostępniona  do  wędkowania;

urozmaiceniem  wypoczynku  mogą  być  przejażdżki  łódkami  "pychówkami",  można  też

wypożyczyć łodzie i kajaki.

Na terenie Gminy Przerośl występują liczne obiekty zabytkowe podlegające ochronie 

i  wpisane  do  centralnego  rejestru  zabytków   oraz  wojewódzkiej  ewidencji  zabytków,  co

zostało zaprezentowane w poniższej tabeli. Lokalizacja na terenie Gminy Przerośl licznych

obiektów zabytkowych w połączeniu z walorami krajobrazowymi obszaru mogą powodować

napływ na ten teren turystów zainteresowanych poznaniem historii tej części Suwalszczyzny

oraz  pragnących  wypoczywać  w czystym i  w niewielkim stopniu  przekształconym przez

człowieka otoczeniu.

Tabela 14. Zabytki

Lp
.

Nazwa obiektu Adres Nr rejestru

1. Budynek mieszkalny – chałupa nr 14 Hańcza 14 -

2. Budynek mieszkalny – chałupa nr 19 Hańcza 19 -

3.
Budynek  gospodarczy  –  stodoła  
w zagrodzie nr 19

Hańcza 19 -

4. Cmentarz ewangelicki Łanowicze -

5. Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej Nowa Pawłówka 473 z dn. 07.10.1986 r.

6. Dzwonnica przy kościele p.w. św. Trójcy Nowa Pawłówka 473 z dn. 07.10.1986 r.

7. Cmentarz przykościelny Nowa Pawłówka

8. Cmentarz rzymskokatolicki Nowa Pawłówka 717 z dn. 30.08.1989 r.

9. Układ urbanistyczny (część) Przerośl 438 z dn. 28.11.1985 r.

10. Dzwonnica przy kościele parafialnym Przerośl 525 z dn. 07.10.1986 r.

11. Cmentarz rzymskokatolicki Przerośl 716 z dn. 30.08.1989 r.

12. Cmentarz żydowski Przerośl 675 z dn. 26.08.1989 r.

13. Cmentarz ewangelicki Przerośl 674 z dn. 30.08.1989 r.

14. Młyn wodny Przerośl -

15. Plebania Przerośl 525 z dn. 27.09.1989 r.

16. Cmentarz ewangelicki Rakówek 1016 z dn. 13.02.1995 r.

17. Budynek mieszkalny – chałupa nr 24 Śmieciuchówka 24 -

18. Budynek  gospodarczy  –  obora  i  chlew  Śmieciuchówka 24 -
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Lp
.

Nazwa obiektu Adres Nr rejestru

w zagrodzie nr 24

19.
Budynek gospodarczy – obora w zagrodzie
nr 25

Śmieciuchówka 25 -

20. Budynek gospodarczy - stodoła Śmieciuchówka 25 -

21.
Budynek  mieszkalny  –  chałupa  
w zagrodzie nr 26

Śmieciuchówka 26 -

22.
Budynek  gospodarczy  –  stodoła  
w zagrodzie nr 16

Śmieciuchówka 26 -

23.
Budynki  gospodarcze  –  obora,  chlew,
wozownia w zagrodzie nr 26

Śmieciuchówka 26 -

24. Budynek mieszkalny – chałupa nr 43 Śmieciuchówka 43 -

25. Budynek mieszkalny nr 52 Śmieciuchówka 52 -
Źródło: http://wosoz.pbip.pl

1.3.4  WNIOSKI  I  PROGNOZY OBSZARU  TURYSTYKA,  ZABYTKI,

KULTURA 

 Gmina dysponuje dużymi zasobami kulturowo-przyrodniczymi  oraz rozwiniętą infrastrukturą

turystyczną.

 Według informacji  instytucji  i  organizacji  nie  jest  wystarczająca  ilość  miejsc  do  spotkań,

imprez  plenerowych  i  spędzania  czasu  wolnego  dla  młodzieży  i  rodzin,  szczególnie  w

sołectwach, poza miejscowością gminną.  

1.3.5 KWESTIA  ZDROWIA MIESZKAŃCÓW

Na terenie gminy funkcjonuje Prywatny Zakład Opieki Zdrowotnej (NFZ) - Ośrodek Zdrowia

w Przerośli, w którym znajduje się gabinet lekarza rodzinnego i gabinet stomatologiczny oraz punkt

apteczny. Budynek Ośrodka Zdrowia stanowi własność gminy Przerośl.

 Do najczęściej stosowanych form profilaktyki zdrowotnej należy:

1. Gabinet lekarza POZ

2. Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

3. Punkt szczepień

4. Gabinet zabiegowy.

Całodobowa  stacja  pogotowia  ratunkowego  znajduje  się  w m.  Suwałki  i  swoim zasięgiem

obejmuje teren całej gminy.
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Na terenie  gminy funkcjonuje  Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych.

Jednym  z  głównych  zadań  GKRPA jest  realizacja  nałożonego  przez  ustawę  o  wychowaniu  w

trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi,  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Narkotykowych. Program ten finansowany jest z budżetu gminy ze

środków pochodzących z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Głównymi działaniami na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień  były: 

 rozmowy motywujące z osobami nadużywającymi alkoholu,

 wdrażanie szkolnych programów profilaktycznych dla  dzieci i rodziców,

 działania  terapeutyczne  wobec  dzieci  z  rodzin  alkoholowych  podczas  kolonii  i  obozów  

z programem zajęć profilaktycznych,

 kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Podstawą  do  nakreślenia  kierunków  działań   są  wyniki  badań  ankietowych,

przeprowadzonych w roku 2016 przez  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Przerośli.

Badaniom poddano grupę losowo wybranych mieszkańców Gminy – 100 osób. Jak wynika z

badań, problem alkoholizmu zajmuje trzecią pozycję wśród problemów społecznych w naszej

gminie, po bezrobociu i problemach mieszkaniowych. Jednakże ankietowani widzą wyraźnie

jego  negatywne  konsekwencje  dookoła  siebie.  W ocenie  70%  badanych,  pijący  alkohol

stanowią  potencjalne  zagrożenie  bezpieczeństwa  w  środowisku  lokalnym.  Neguje  takie

zagrożenie  82% badanych.  W zakresie  oceny  poziomu  rozpowszechnienia  zjawiska  picia

alkoholu  w  środowisku  lokalnym,  mieszkańcy  gminy  skłaniają  się  ku  stwierdzeniu,  iż

spożycie alkoholu jedynie nieznacznie się zmienia i mimo coraz powszechniejszej wiedzy na

temat  zagrożeń,  jakie  niesie  ze  sobą  choroba  alkoholowa,  sposób  używania  alkoholu

pozostaje ten sam.

Zdaniem  47%  badanych,  spożycie  alkoholu  zdecydowanie  wzrosło  na  przestrzeni

ostatnich dziesięciu lat,  przy czym dotyczy to zarówno pijących dorosłych jak i  młodych

ludzi. 48% respondentów uważa, że sytuacja od wielu lat jest taka sama i nie zachodzą tu

istotne zmiany. Trzeba jednak zauważyć, że 6% respondentów uznało, że spożycie alkoholu

na przestrzeni ostatnich kilku lat znacznie zmalało. Interesująca z punktu widzenia percepcji

problemów  alkoholowych  w  środowisku  jest  ocena  mieszkańców  pewnych  szczególnych

zjawisk społecznych związanych z piciem alkoholu. Należą do nich kulturowo warunkowane

zjawiska  takie  jak:  „załatwianie”  różnych  spraw  przy  alkoholu,  kultura  picia,  oraz  tzw.

widoczność osób pijących w środowisku. 
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Jak  pokazują  wyniki  badań,  część  respondentów  dostrzega  pozytywne  zmiany  w

obszarze tych zjawisk; 34% badanych uważa,  że popularny kiedyś zwyczaj rozstrzygania

ważnych spraw przy alkoholu jest coraz rzadziej realizowany, 13% uważa, że zjawisko to jest

bardziej dostrzegalne niż przed laty, a 53% jest zdania, że sytuacja w tym zakresie jest taka

sama od wielu lat, nie zmieniając się ani na lepsze, ani na gorsze.

 Zjawiskiem  ciągle  obecnym  w  środowisku  jest,  zdaniem  badanych,  widok  osób

pijących w miejscach publicznych. 52% uważa, że sytuacja w tym zakresie jest taka sama od

wielu lat, nie zmieniając się na lepsze ani gorsze. 36% ocenia, że to zjawisko jest jeszcze

bardziej dostrzegalne niż przed laty, chociaż 12% wysuwa tezę o poprawie stanu rzeczy w

tym zakresie. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że mieszkańcy gminy uznają problemy związane z

alkoholem za bardzo znaczące  w ich  środowisku i  dlatego konieczne  stało  się  określenie

poziomu świadomości  mieszkańców co  do  instytucji,  w których  osoby  uzależnione  bądź

współuzależnione mogą uzyskać pomoc w walce z nałogiem.

Deklaracje badanych mieszkańców gminy Przerośl dotyczące aktualnych zachowań

związanych ze spożywaniem alkoholu wskazują, że alkohol jest obecny w życiu badanych i to

z  niemałą  częstotliwością.  Największy udział  w strukturze  spożycia  ma  piwo (80,04%) i

wódka (19,96%). Wyniki badań wskazują na to, że niewielka część dorosłych mieszkańców

gminy ulega stereotypom związanym z piciem alkoholu. Spośród badanych 84% potwierdza

fakt, iż alkohol zawarty w piwie jest tak samo szkodliwy jak ten zawarty w wódce i innych

wyżej  procentowych alkoholach.  Przy tym 11% respondentów uważa alkohol  w piwie za

mniej szkodliwy niż w alkoholach wysokoprocentowych. 5% nie ma zdania na ten temat. 

Mieszkańcy  są  dosyć  radykalni  w  opiniach  na  temat  dostępności  alkoholu.  51%

badanych  przesunęłoby  dolną  granicę  wiekową  dostępności  alkoholu  do  21  roku  życia.

Zdecydowana większość badanych (67%) uważa, że alkohol jest towarem szczególnym, stąd

dostęp do niego powinien być ograniczony i kontrolowany. 

W toku analizy badań społecznych zauważa się fakt, iż niezbędna wydaje się więc

kontynuacja  prowadzonych  już  działań  profilaktycznych,  ukierunkowanych  na  dzieci  i

młodzież  gminnych  szkół  w  związku  z  faktem  iż  Ci  młodzi  ludzie  będą  w  niedalekiej

przyszłości budować wizerunek naszej Gminy, mających na celu zwiększenie świadomości

oraz  konsekwencji  spożywania  alkoholu.  Niezbędne  jest  także  wskazywanie  młodzieży

alternatywnych sposobów radzenia  sobie  z  problemami.  Należy  też  rozwijać  świadomość
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mieszkańców gminy, co do instytucji, w których osoby uzależnione, a także ich rodziny, mogą

uzyskać pomoc. 

1.3.6 WNIOSKI I PROGNOZY OBSZARU ZDROWIA

 Gmina Przerośl nie zapewnienia wystarczającej opieki medycznej i ambulatoryjnej dla

mieszkańców.

 Do najważniejszych problemów zdrowotnych mieszkańców gminy należą ( zgodnie z

ogólnokrajowym  trendem)  :  choroby  układu  sercowo  –  naczyniowego,  choroby

układu  ruchu  i  reumatyczne,  choroby  endokrynologiczne  (  cukrzyca,  choroby

tarczycy), choroby nowotworowe.

 Wzrastający odsetek populacji gminy przekraczającej wiek 60 lat determinuje wzrost

problemów dotyczących chorób i potrzeb wieku podeszłego. 

 Przyczyny  występowania  powyższych  chorób  tkwią  między  innymi  w  słabo

rozpowszechnionej informacji o zdrowym trybie życia (właściwe odżywianie, ruch).

 W grupie młodzieży  nastąpił  wzrost ryzykownych zachowań. 

 Konieczne jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i ich rozwiązywaniem,

jak  również  integracją  społeczną  osób  nimi  dotkniętych,  np.  włączenie  lokalnych

działań,  w  tym  Programów  Aktywności  Lokalnej  i  rozszerzenia  miejsc  pomocy

specjalistycznej.

1.3.7 OBSZAR BEZPIECZEŃSTWA

Brak  bezpieczeństwa  wywołuje  niepokój  i  poczucie  zagrożenia.  Na  terenie  każdej

gminy są miejsca, które wymagają wzmożonej interwencji służb policyjnych. 

Gmina  sama  podejmuje  działania  mające  na  celu  zapewnienie  bezpieczeństwa

mieszkańców:

1. z  zakresu  ochrony  przeciwpożarowej  -  utrzymuje  jednostki  Ochotniczej  Straży

Pożarnej, 

2. z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - finansuje oświetlenie dróg na swoim

terenie.
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Nad bezpieczeństwem na terenie Gminy Przerośl czuwają funkcjonariusze Posterunku

Policji w Filipowie.

Jednym z istotnych problemów społecznych w zakresie bezpieczeństwa jest zjawisko

przemocy  w  rodzinie.  Gminny  Program  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016–2021 ma charakter długofalowy. Istotnym

elementem Programu jest koordynacja działań podejmowanych przez gminę na rzecz osób

doświadczających przemocy oraz sprawców przemocy. Podejmowane dotychczas działania

potwierdzają  ich  skuteczność  zarówno  w  sferze  udzielania  profesjonalnej  pomocy,  jak

również w sferze działań prewencyjnych. 

Podstawę programu stanowi podejście interdyscyplinarne, zgodnie z którym wszelkie

działania na rzecz pomocy rodzinie powinny być planowane i wdrażane przez specjalistów z

różnych dziedzin „Niebieskie Karty” to procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie,

która  składa  się  z  odpowiedniej  dokumentacji  i  sposobu  postępowania  w  przypadku

stwierdzenia bądź podejrzenia występowania przemocy. Głównym celem „Niebieskich Kart”

jest  rozpoznawanie  przemocy  i  usprawnienie  pomocy  oferowanej  przez  przedstawicieli

różnych  służb  w  środowisku  lokalnym,  ale  też  tworzenie  warunków  do  systemowego,

interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną. 

Istniejąca  na  terenie  gminy  infrastruktura  w  zakresie  przeciwdziałania  przemocy

stanowi dobrą bazę dla podejmowania intencjonalnych oddziaływań wsparcia. Do głównych

zasobów ludzkich należą specjaliści zatrudnieni w instytucjach oraz jednostkach zajmujących

się problematyką przemocy. 

1.3.8 WNIOSKI I PROGNOZY OBSZARU BEZPIECZEŃSTWA 

 Występują  korzystne  trendy  w  materii  dynamiki  przestępczości  oraz  stała  ilość

zdarzeń pożarniczych dzięki świadomości i edukacji.

 Poprawy wymaga stan bezpieczeństwa na drogach. 

 Należy  utrzymać  sprawność  funkcjonowania  straży  pożarnej.  Kontynuować

doposażenie  bazy  logistycznej  i  zasobów  sprzętowych  niezbędnych  do  realizacji

zadań,  w  tym  system  selektywnego  alarmowania  w  celu  spadku  zdarzeń

pożarniczych.
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1.3.9 WYKLUCZENIE SPOŁECZNE 

System  pomocy  społecznej,  jako  jeden  z  elementów  zabezpieczenia  społecznego

polityki  społecznej  państwa  ma  za  zadanie  wspieranie  osób  i  rodzin,  które  z  przyczyn

obiektywnych nie są w stanie zaspokoić swoich elementarnych potrzeb życiowych. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy. Realizuje

zadania własne Gminy, własne o charakterze obowiązkowym i zlecone gminie w zakresie

pomocy społecznej zgodnie z ustaleniami  Rady Gminy.

Gmina  realizując  zadania   zlecone  z  zakresu  administracji  rządowej  kieruje  się

ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  wykonując  zadania  własne  gminy  w  zakresie  pomocy

społecznej kieruje się ustaleniami wójta.

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli, realizowane w oparciu o ustawę o

pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 930) obejmują działania

osłonowe i aktywizujące, w celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych

sytuacji  życiowych,  których  nie  są  one  w  stanie  rozwiązać  wykorzystując  własne

uprawnienia, zasoby i możliwości.

Podstawowym  zadaniem  pomocy  społecznej  jest  wspieranie  osób  i  rodzin  w

wysiłkach zmierzających do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób i  rodzin

oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności ludzkiej. Pomoc

społeczna  powinna  dążyć  do  usamodzielniania  osób  i  rodzin  oraz  ich  integracji  ze

środowiskiem. Poszerzanie zakresu wsparcia oraz pojawianie się nowych narzędzi w pracy

socjalnej czyni ten proces bardziej efektywnym.

Wysiłki ośrodka pomocy społecznej w 2016 roku jak i postanowienia na lata kolejne

zmierzają  do  stopniowej  zmiany  postrzegania  tej  instytucji  w  świadomości  społeczności

lokalnej, gdyż Ośrodek już dawno przestał być instytucją wypłacającą jedynie świadczenia

finansowe, a staje się narzędziem do budowania polityki społecznej na poziomie lokalnym, ze

szczególnym  uwzględnieniem  wsparcia  niepieniężnego,  które  jak  udowadniają  liczne

badania,  bardziej  skutecznie przyczynia się  do usamodzielniania rodzin i  przeciwdziałania

społecznej marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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Tabela  15 Wartość wskaźnika deprywacji lokalnej

rok 2013 2014 2015 2016 

Liczba wydanych decyzji w 

sprawach pomocy społecznej 
482 434 611 934

Liczba mieszkańców 3027 3027 3049 3013

wartość wskaźnika liczba 

decyzji  na każde 1000 

mieszkańców 

w 1 / w2 x 1000

159,23 143,38 200,39 309,99

Źródło: Sprawozdania z działalności Ośrodka za 2015-2016 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przerośli

Tabela 16  Osoby i rodziny, którym przyznano świadczenie

Rok 2015 Rok 2016

Liczba osób 157 159

W tym: osoby długotrwale korzystające 0 82

Wiek 0-17 60 42

Wiek produkcyjny 87 103

Wiek poprodukcyjny 10 14

Liczba rodzin 91 87

Liczba osób w rodzinach 297 293

Źródło: Dane OZPS. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli

W okresie obejmującym lata 2014 – 2016 pomoc społeczna udzielana była w gminie

Przerośl  ze  względu na ubóstwo,  bezrobocie,  niepełnosprawność,  bezradność  w sprawach

opiekuńczo  –  wychowawczych,  alkoholizm  oraz  potrzebę  ochrony  macierzyństwa.

W  wskazanym  okresie  liczba  osób  korzystających  z  pomocy  społecznej,  w  większości

przypadków, sukcesywnie wzrasta. Zgodnie z danymi przedstawionymi poniżej największymi

problemami natury społecznej były: ubóstwo i niepełnosprawność.
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Tabela 17 Powody udzielenia pomocy i wsparcia

Wyszczególnienie Rok 2014 Rok  2015 Rok 2016

UBÓSTWO

Liczba rodzin 113 91 87

Liczba osób w rodzinach 434 297 293

BEZROBOCIE

Liczba rodzin 49 33 32

Liczba osób w rodzinach 169 94 66

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Liczba rodzin 58 44 44

Liczba osób w rodzinach 161 108 107

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH

Liczba rodzin 24 17 20

Liczba osób w rodzinach 105 74 83

ALKOHOLIZM

Liczba rodzin 5 5 11

Liczba osób w rodzinach 11 8 22

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

Liczba rodzin 45 30 30

W TYM: WIELODZIETNOŚĆ

Liczba rodzin 38 28 28

Źródło: Dane OZPS. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli

Gmina  Przerośl  współpracuje  z  ościennymi  ośrodkami   pomocy  społecznej,  ze

szkołami  na  terenie  Gminy,  pedagogiem  szkolnym,  pielęgniarką  środowiskową,  z

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,  Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Stopniu

Niepełnosprawności, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Filipowie, policją, sądem, sołtysami,

radnymi,  lekarzem  rodzinnym,   ZUS,  KRUS,  Gminną  Komisją  ds.  Profilaktyki  i

Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  Polskim  Komitetem  Pomocy  Społecznej,

wolontariuszami, Domem Dziecka w Pawłówce, Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Dziecka

w Pawłówce. 

Wspólne działania instytucji obejmują możliwość skorzystania z porady psychologa

przez osoby zamieszkałe na terenie gminy. Porady udzielane są, w następującym zakresie:
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 specjalistyczna pomoc rodzinom naturalnym, zastępczym oraz adopcyjnym,

 zapobieganie patologiom w rodzinach naturalnych, zastępczych oraz adaptacyjnych,

 rozwiązywanie problemów osobowościowych,

 rozwiązywanie problemów rodzinnych,

 uczenie sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych,

 wspieranie funkcjonowania rodzin naturalnych, zastępczych oraz adaptacyjnych,

 wsparcie osób doznających przemocy.

Tabela  18 Struktura  rodzin objętych pomocą  OPS Przerośl w 2016 r

WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA  RODZIN LICZBA  OSÓB  W

RODZINACH

Rodziny ogółem 96 306

w tym

z dziećmi  (ogółem) 48 244

z 1 dzieckiem 7 22

z 2 dzieci 13 57

z 3 dzieci 18 90

z 4 dzieci 6 37

z 5 dzieci 0 0

z 6 i więcej dzieci 4 38

w tym niepełne 7 29

Źródło: dane ze sprawozdania rocznego MPiPS-03 za 2016 rok

W ramach pomocy  rodzinom  w ich  prawidłowym  funkcjonowaniu prowadzona jest

pomoc w ramach programu „Pomoc  państwa w zakresie dożywiania” Każde dziecko  w

przedszkolu lub szkole ma  możliwość  otrzymania gorącego  posiłku. Program cieszy się

dużą popularnością , propaguje  zdrowe  nawyki  żywieniowe jak również  stanowi znaczącą

pomoc dla rodziny. 
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W  2016 roku  z  bezpłatnego obiadu  w szkole   skorzystało 88 uczniów.

 Gmina  nie  posiada  własnej  infrastruktury  pomocowej  w  postaci  domów  pomocy

społecznej,  noclegowni,  mieszkań  chronionych  oraz  innych  placówek  wsparcia.  Zadania

pomocy  realizuje  w  oparciu  o  zasoby  gmin  ościennych,  wykazując  się  przy  tym

oszczędnością i racjonalnością w stosunku do potrzeb. W zależności od złożoności sytuacji

rodziny,  dzieci,  osób  starszych  zakres  współpracy  międzyinstytucjonalnej  się  różni  i  jest

podejmowany  w  celu  zwiększenia  efektywności  pomocy  i  wsparcia  oraz  w  celu

usamodzielnienia. 

Analiza  danych  pozwala  stwierdzić,  iż  najczęściej  udzielaną  formą  pomocy  są

świadczenia finansowe pomocy społecznej- zasiłki okresowe i celowe. Drugą w kolejności

były na przestrzeni lat świadczenia niepieniężne –  dożywianie, a także udzielano pomocy

w formie pracy socjalnej.

1.4 WNIOSKI I PROGNOZA OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJ

 Pomoc społeczna w gminie Przerośl  była podczas ostatnich trzech lat adresowana w

pierwszej kolejności do osób w wieku produkcyjnym. Znaczną część grupy odbiorców

pomocy  społecznej  stanowiła  młodzież  oraz  dzieci  w  wieku  szkolnym  i

przedszkolnym, którym dofinansowano obiady w szkołach.

 159  rodzin  skorzystało  z  systemu  pomocy  społecznej  w  roku  2016,  ale  liczba  ta

utrzymuje się na poziomie lat ubiegłych.

 Główną przyczyną korzystania z pomocy instytucji przez rodziny jest ubóstwo, brak

umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych i niepełnosprawność.

Do tych grup powinny być kierowani specjaliści, asystenci.

 W  najbliższych  latach  będą  narastały  problemy  z  osobami  w  podeszłym  wieku

polegające na zapewnieniu im usług podtrzymujących samodzielne funkcjonowanie

społeczne, a także częściową  lub  całodobową opiekę. Prognozuje się, że liczba osób

potrzebujących wsparcia będzie wzrastać .

 Należy  prowadzić  własne  rozpoznanie  i  monitorowanie  sytuacji  osób  zależnych  

niesamodzielnych ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność.
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1.5  PROGRAMOWANE  POTRZEBY  MIESZKAŃCÓW  GMINY

PRZEROŚL

Wśród społeczności lokalnej Gminy Przerośl, na przełomie styczeń – marzec 2017

roku  przeprowadzono  ankietę,  która  miała  na  celu  ukazanie  potrzeb   mieszkańców,  ich

problemów  oraz  przedstawienie  propozycji  rozwiązań  widzianych  z  punktu  widzenia

mieszkańca gminy. 

Cel  ankiety  to  opracowanie  założeń Gminnej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów

Społecznych w Gminie Przerośl.

Przygotowano 100 egzemplarzy ankiet, 71 z nich zostało wypełnionych, stąd też nasza

ocena   i liczbowe zestawienie naszych ankietowanych. Formularze zawierają siedemnaście

pytań  zamkniętych  oraz  trzy  pytania  otwarte.  100  %  procent  społeczności  (czyli  71

ankietowanych) rzetelnie udzieliło odpowiedzi na wszystkie pytania.

Pierwsze zasadnicze pytanie, które pojawiło się w ankiecie brzmiało: 

Czy  zna  Pan/Pani  założenia  Gminnej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów

Społecznych w swojej gminie? 

89% ankietowanych co przełożeniu na liczbę osób daje nam 63 osoby zaznaczyło iż nie zna

założeń  Strategii  Gminnej,  jedynie  11%,  co  daje  nam  8  osób  zadeklarowało  znajomość

założeń strategii. 

Kolejne  pytanie  dotyczyło  wskazania  problemów  społecznych  wobec  dzieci  i

młodzieży, które pojawiają się na terenie gminy,  do pytania zasugerowano 10 podpowiedzi:

- brak miejsca spotkań w poszczególnych wsiach

- brak opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym

- brak odpowiedniego miejsca na spotkania dla młodzieży

- ograniczony dostęp do Internetu

- ograniczony dostęp do placówek kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych

- zażywanie narkotyków

- używanie alkoholu

- palenie papierosów
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- brak możliwości dokształcania się

- inne

Odpowiedzi  oscylowały  w obrębię  czterech  wyznaczników.  29,5  % czyli  21  osób

odpowiedziało, że największym problemem jest brak miejsc spotkań np. w poszczególnych

wsiach,  21%  czyli  15  osób  wskazało  na  ograniczony  dostęp  do  placówek  kulturalnych,

sportowych  i  rekreacyjnych,  27% co  daje  nam 19  osób  odpowiedziało,  że  to  zażywanie

narkotyków jest najważniejszym problemem w naszej Gminie, z kolei 22% ankietowanych

czyli 16 osób zaznaczyło używanie alkoholu.

Kolejne pytanie dotyczyło wskazania problemów społecznych osób starszych z terenu

Gminy  Przerośl,  wśród  dziecięciu  możliwych  podpowiedzi  ankietowani  podzieli  swe

odpowiedzi  pomiędzy  dwa  wskaźniki,  32%  czyli  23  osoby  odpowiedziały,  że  takim

problemem wśród starszej społeczności jest samotność i co za tym idzie izolacja, pozostała

część ankietowanych czyli 68% ( 48 osób) zasugerowało, że jest to brak zagospodarowania

czasu wolnego dla osób w wieku poprodukcyjnym.

Czwarte pytanie brzmiało: Jakie problemy społeczne wobec rodzin z terenu Gminy

Przerośl   uważa  Pan/Pani  za  najważniejsze.  Odpowiedzi  ankietowanych  wykreowały  się

następująco:  17%- czyli  12 osób zaznaczyło odpowiedź – bezrobocie,  32% społeczności-

czyli 23 osoby wskazało na alkoholizm, 30 osób czyli 42 % wybrało bezradność życiową,

oraz grupa 6 osób czyli 8% udzieliło odpowiedzi o treści : ograniczony dostęp do pomocy

specjalistycznej. 

Kolejne  pytanie  zamknięte  brzmiało:  Czy  jest  Pan/  Pani  za  utworzeniem  świetlic

środowiskowych  na  terenie  Gminy  Przerośl,  ankietowani  jednogłośnie  w  100  %

odpowiedzieli:  tak.  Pytanie  6  również  nie  podzieliło  głosów  ankietowanych,  100%

społeczności wskazało iż na terenie Gminy Przerośl istnieje zapotrzebowanie na świadczenie

usług opiekuńczych dla  osób starszych.  Wszyscy ankietowani  jednogłośnie  stwierdzili,  że

dostępność  do  poradni  specjalistycznych  na  terenie  Gminy  Przerośl  nie  jest  absolutnie

zadowalająca. 

Kolejne pytanie miało na celu wskazania najbardziej skutecznych działań mających

wpływ  na  rozwiązywanie  problemów  alkoholowych,  narkomanii  i  przemocy  w  rodzinie.

Ankietowani mieli możliwość wyboru, było to sześć nie zobowiązujących podpowiedzi: 

- współpraca z policją, organizacjami pomagającymi osobom uzależnionym
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- szerzenie oświaty w tym zakresie

- udzielanie pomocy ( w tym również prawnej)

- organizowanie grup wsparcia dla osób uzależnionych

- organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży

- zapewnienie w każdej szkole pomocy psychologa i pedagoga

Społeczeństwo podzieliło swe odpowiedzi  pomiędzy dwoma wyznacznikami, 56% co

daje nam 40 osób wskazało na udzielanie pomocy m in. prawnej oraz 44% czyli 31 osób

wybrało odpowiedź: organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

 Pytanie  9  o  treści  :  Czy  Pana/Pani  zdaniem  na  terenie  Gminy  powinny  być

prowadzone kursy i szkolenia dla dorosłych? 100% czyli 71 naszych ankietowanych udzieliło

odpowiedzi:  tak.   Wszyscy z  Państwa również  poparli  prowadzenie  działań  angażujących

społeczność lokalną do wspólnego rozwiązywania problemów. 

Następne pytanie również dosyć rozbudowane jeżeli  chodzi o możliwość wybrania

najbardziej  pasującej nam odpowiedzi.  Treść pytania:  Jakie Pana/Pani zdaniem należałoby

podjąć działania  w celu poprawy życia mieszkańców Gminy Przerośl?   85 % (  60 osób)

wybrało  –  przeciwdziałanie  społecznej  bierności  ,  kierowanie  działań  na  aktywizację

zawodową  podopiecznych,  oraz  11  osób  czyli  15% ukierunkowało  swą  odpowiedź  do  :

wzmocnienia pomocy niematerialnej  m In.  doradztwo,  pomoc psychologiczna i  prawna.  

Przechodząc  do  kolejnego  pytania,  chcieliśmy  uzyskać  głos  społeczności  Gminy

Przerośl w zakresie : Jakie działania naszej Gminy mogą pozytywnie wpłynąć na rozwiązanie

problemów społecznych? Wśród ankietowanych padły następujące odpowiedzi: 40 osób czyli

56% zaznaczyło, że świetnym działaniem będzie wykorzystanie budynków gminy na nowe

inwestycje społeczne,  kolejna grupa ludzi – 30 osób (  42%) zaopiniowała że zwiększenie

ilości imprez sportowych i kulturowych będzie dobrym działaniem, jedna osoba wskazała na

działania na rzecz aktywizacji społeczności gminy i wsi. 

Przechodząc do pytania 13 pragnęliśmy uzyskać pomoc w odnalezieniu odpowiedzi na

pytanie:  Jaki  cel  powinniśmy  postawić  sobie  w  zakresie  osiągnięcia  ładu  społecznego,

ankietowani  podzielili  swoje  opinie  pomiędzy  trzema odpowiedziami:  54% zaznaczyło  iż

powinna być to integracja społeczności lokalnej, 20 % - 14 osób uznało iż wzmocnienie oraz

podniesienie  sprawności  działalności   różnych  instytucji  w  gminie,  19  osób  czyli  27  %

wybrało przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
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Grupa naszych ankietowanych (71 osób)  to w 82 % kobiety a pozostała część 18%  to

mężczyźni.  Przedział  wiekowy  grupy  wyklarował  się  w  następujący  sposób.  Najbardziej

liczna grupa znajduje się w przedziale wiekowym 26-39 lat- było to 56% ankietowanych,

następnie grupa wiekowa 18-25 tutaj 15%,14 % społeczeństwa w wieku 50-59 lat brało udział

w ankiecie, następnie 40-49 lat była to grupa 12 % oraz grupa osób w przedziale 60 i więcej,

były to 2 osoby co daje nam 3% ankietowanych.   Jeżeli chodzi o wykształcenie, o które

również  zapytaliśmy  naszych  państwa,  uzyskaliśmy  następujące  wskaźniki:  54%

ankietowanych posiada wykształcenie średnie, 25% (18 osób) z wykształceniem wyższym,

14% (grupa 10 osób) zadeklarowała iż posiada wykształcenie zawodowe i 5 osób czyli 7%

wykształcenie na poziomie podstawowym. Na prośbę o podanie źródła utrzymania państwa

gospodarstwa domowego, otrzymaliśmy następujące zestawienie: 24% z państwa pracuje we

własnym gospodarstwie rolnym, 23 % to najemnicy w sektorze publicznym, 21% wskazało

na  pracę  dorywczą,  17%  ankietowanych  pozostaje  na  utrzymaniu  członka  rodziny,  11%

pobiera  świadczenie  emerytalne  bądź  rentę  i  3%  przyznało  się  do  utrzymywania  się  ze

świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

1.6  DIAGNOZA  POTRZEB  MŁODZIEŻY  W  ŚRODOWISKU

LOKALNYM GMINY PRZEROŚL

Celem przeprowadzonego badania w postaci sondażu diagnostycznego w okresie luty

– kwiecień 2017 roku było zdiagnozowanie potrzeb młodzieży   w środowisku lokalnym

Gminy Przerośl. 

Badanie jednorazowe zostało przeprowadzone   za pomocą kwestionariusza ankiety, a

na podstawie zgromadzonych wypełnionych ankiet opracowano niniejszą analizę wyników.

W  badaniu  wzięło  udział  76  osób.  Kwestionariusz  ankiety  składał  się  z  17  pytań,

w tym z 8 zamkniętych wielokrotnego wyboru i 9 pytań otwartych. Wypełnionych zostało 71

sztuk ankiet, 5 sztuk pozostało pustych. Minimalną większość osób - 50,7 % ankietowanych

stanowiły dziewczyny (36 osób), natomiast pozostałe 49,3 % stanowili chłopcy (35 osób).

               W pytaniu numer 1 dotyczącym preferowanych form spędzania czasu wolnego przez

ankietowanych,  młodzież  najczęściej  wskazywała  uprawianie  sportów  (37  odpowiedzi).

Na drugim miejscu wymieniała „surfowanie po Internecie” (32 odpowiedzi), trzecim z kolei

spotkania ze znajomymi (27 odpowiedzi), kolejnym przebywanie z rodziną (13 odpowiedzi)

i  oglądanie  telewizji  (12  odpowiedzi),  kino  (7  odpowiedzi),  inne  preferowane  formy

spędzania czasu wolnego, wśród których wymieniono gra w  C-S GO (gra on-line), czytanie
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książek, jazda rowerem oraz park linowy (5 odpowiedzi), zajęcia: dodatkowe, pozalekcyjne,

kółka  zainteresowań  (4  odpowiedzi),  natomiast  wolontariat,  prace  społeczne  wskazało

najmniej osób (2 odpowiedzi).

             W pytaniu nr 2 ankietowanie mieli wskazać, które wśród wymienionych na terenie

Gminy Przerośl instytucji/organizacji/osób, mają wpływ na to, co dzieje się w ich środowisku

lokalnym i zajmują się działaniami na rzecz młodzieży. 

Młodzież  najczęściej  wskazywała  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących  w  Przerośli,

większością - 56 głosów, na drugim miejscu natomiast Gminny Ośrodek Kultury Sportu i

Turystyki w Przerośli - 32 głosy, a na trzecim    z kolei Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przerośli - 20 głosów. Dalej - 19 głosów oddano na Kościół, a tuż po nim miejsce zajęło

Stowarzyszenie  Przyjaciół  Domu  Dziecka  w  Pawłówce  ilością  18  głosów.  Na  Gminną

Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przerośli młodzież

oddała 16 głosów, na Gminną Bibliotekę / oddział w Przerośli, Filia w Pawłówce oddano 11

głosów, niewiele  mniej,  bo 10 osób wskazało  Szkołę  Podstawową w Pawłówce.  4  osoby

odpowiedziały „nie wiem”, a najmniej, bo 3 głosy oddano na  Klub Sportowy wymieniając

SKS Przerośl.

            W trzecim pytaniu otwartym ankietowani mieli wkazać co chcieliby poprawić/zmienić

w swojej  Gminie  z  działań  ukierunkowanych  na  młodzież.  Najwięcej  odpowiedzi,  bo  16

brzmiało  nie  wiem.  Z  kolei  z  najczęciej  wymienianych  oczekiwanych  zmian  po  5  osób

wskazało organizację większej ilości zajęć zgodnych z zainteresowaniami oraz organizację

większej ilości zajęć sportowych. Ponadto wymieniana była większa ilość miejsc spotkań dla

młodzieży, odnowienie i naprawa nierówności na boisku lub otwarcie baru, Fast-foodu  (po 4

głosy).  Również  sugerowano  utworzenie  ośrodka/klubu  sportowego  i  budowę Skateparku

(po  3  głosy),  natomiast  dwie  osoby  wśród  ankietowanych  -  pozostawienie  Szkoły

w Pawłówce i  inwestowanie  w nią.  Pozostali  odpowiadali:  utworzenie  świetlicy  Gminnej

dostępnej  dla  wszystkich,  organizacja  zajęć  tanecznych,  organizacja  zajęć  gry  na  gitarze,

organizacja  wycieczek,  organizacja  pomocy  dla  zwierząt,  organizacja  wolontariatu,

organizacja imprez charytatywnych, np. na rzecz chorych dzieci, zwierząt w schroniskach,

organizacja  corocznych  biwaków,  imprezy  co  sobota,  przebudowa  i  naprawa  sali

gimnastycznej,  dłuższe  godziny  otwarcia  sali  gimnastycznej  w  Przerośli,  zainstalowanie

lepszego sprzętu i siatek na bramki na boisku w Pawłówce oraz udostępnienie min. 2 piłek

oraz  zwiększenie  liczby godzin pracy biblioteki  w Pawłówce.  Zdarzyły się  również  dwie
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niestosowne odpowiedzi względem wieku ankietowanych: "bardziej wzmożona praca osób

pracujących w Gminie, lepsze zarządzanie pieniędzmi" i "otwarcie Monopolowego 24 h".

          Kolejne pytanie brzmiało „Co Twoim zdaniem utrudnia współpracę na rzecz młodzieży

w środowisku lokalnym?“. Wśród siedmiu wymienionych odpowiedzi najczęściej zaznaczano

brak miejsc spotkań dla młodzieży - 32 głosy, potem kolejno brak pieniędzy – 21 głosów.

Po 16 osób wskazało na brak pomysłów i brak zainteresowania młodzieżą. 11 osób wskazało

jako  utrudnienie  we  współpracy  na  rzecz  młodzieży  brak  kontaktu  lub  słaby  przepływ

informacji  między  instytucjami/osobami  a  młodzieżą.  Nie  wiem  odpowiedziało  10  osób.

Odpowiedź  „inne“  utrudnienia  wybrały  2  ankietowane  osoby  wskazując:  brak  trzecich

kursów autobusów po 8 lekcjach, likwidacja szkoły w Pawłówce i brak ścieżek rowerowych.

          Pytanie piąte, otwarte dotyczyło wskazania przez młodzież swojego ulubionego miejsca

w  Gminie.  Największą  popularnością  jak  się  okazało  cieszy  się  park  –  17  odpowiedzi,

na  drugim  miejscu  z  kolei  po  10  osób  wskazało  Bibliotekę  Gminną   i  jezioro  (w  tym

Kościelne x 6 i Krzywólka x 4). Ulubionym miejscem 9 osób jest przystanek PKS. Szkoła

również  cieszy się  powodzeniem (7 osób ją  wskazało,  w tym 2 osoby wymieniły  szkołę

w Pawłówce). Po 5 osób wskazało GOKSiT, boisko (w tym boisko w Pawłówce x 2) oraz

cały rynek. 4 osoby odpowiedziały, iż najbardziej lubią przebywać na sali gimnastycznej. Po

dwie  osoby  wskazały  dom jako  ulubione  miejsce,  całą  Przerośl  oraz  sklep  „u  Kossaka“.

Pojedynczy głos oddano na Remizę strażacką, a nawet wskazano „pokój nr 12 w Gminie“.

5 osób nie określiło swego ulubionego miejsca w Gminie. 

            W następnym pytaniu zamkniętym wielokrotnego wyboru przedstawiono rodzaje

lokalnych przedsięwzięć  zorganizowanych dotychczas  w Gminie  Przerośl  celem zbadania

chęci  ewentualnego  wzięcia  w  nich  udziału  przez  młodzież.  Najwięcej  głosów  oddano

na imprezy sportowe – 39  głosów. Na drugim miejscu po 24 głosy oddano na:  działania

Gminnego  Ośrodka  Kultury  (wystawy,  koncerty,  imprezy,  pokazy  i  inne)  oraz  Dożynki

Gminne.  Jeden  głos  mniej,  bo  23  ankietowanych  głosowało  na  wyjazd  edukacyjno  –

wychowawczy do Pragi zawierający program socjoterapeutyczny. Następna w kolejności była

VI Suwalska Kampania Białej  Wstążki "Każdy chłopak wie,  że dziewcząt  nie bije się" –

ilością 19 głosów. Jeden głos mniej, bo 18 oddano na działania edukacyjne prowadzone przez

szkoły m.in. "Klasa wyróżniająca się najbardziej kulturalnym zachowaniem", "Żyj zdrowo",

"Turniej Literacki z elementami Profilaktyki". Na szóstym miejscu z ilością po 14 oddanych

głosów znajduje się przedsięwzięcie "PRZEMOC, ALKOHOL, AGRESJA – nie musisz tak

żyć!"  -  warsztaty  +  gra  paintball  oraz  Mikołajkowy Blog  profilaktyczny  –  „w Mikołajki
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do Mikołajek". Z kolei na imprezy charytatywne oddało swoje głosy 11 osób. W następnej

kolejności po 9 głosów uzyskały: Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł – obóz edukacyjno –

wychowawczy oraz "Zachowaj Trzeźwy Umysł" -  I  Gminny spływ kajakowy zawierający

program profilaktyki uzależnień, skierowany do dzieci i młodzieży. Na Kampanię "Przeciw

pijanym kierowcom w roku 2016" zagłosowało 7 osób. Najmniejszą popularnością cieszyły

się Spektakle profilaktyczne m.in. Spektakl profilaktyczny – "Poskromienie złośnika", "Nie

jesteś  sam",  "Upadły  anioł"  ilością  3  głosów  znalazły  się  na  drugim  miejscu  od  końca.

Najmniej, bo 2 głosy otrzymały inne, gdzie została wymieniona budowa skateparku.

            W pytaniu 7, otwartym ankietowani mieli wskazać jakiego typu kursy, szkolenia,

imprezy,  inne  zajęcia  powinny  być  zorganizowane  dla  młodzieży  w  Gminie  Przerośl.

Ankietowani wskazywali niżej wymienione rodzaje zajęć:

-  zajęcia  sportowe  x  28  (w  tym  zajęcia  z  piłki  nożnej  x  3,  z  piłki  ręcznej,  -  szkółka

lekkoatletyczna, kurs samoobrony, siłownia),

- imprezy x 14 (w tym taneczne x 2, festyny, dyskoteki),

- nie wiem x 6,

- kurs pierwszej pomocy x 3,

- nauka języków obcych x 3 (w tym kurs języka koreańskiego lub japońskiego x 2),

- zajęcia artystyczne x 3 (w tym zajęcia plastyczne, nauka modelowania z gliny lub innych

tworzyw, kursy z rękodzieła),

- oraz zajęcia strażackie dla dziewczyn x 2,

Pojedyncze głosy były oddawane na: naukę gry na różnych instrumentach, zajęcia edukacyjne

o naszym regionie, ,kulinarne, imprezy charytatywne, społeczne, edukacyjne, obozy "zielona

szkoła", spotkania integracyjne, harcerstwo, odnowienie boiska,a nawet spotkanie z Robertem

Lewandowskim.

       Pytanie  8  miało  na  celu  zebranie  informacji  na  temat  uczestnictwa  młodzieży

na  zajęciach  popołudniowych  i  ich  rodzaju,  jak  również  ewentualnych  przyczyn

nie  korzystania  z  tego  rodzaju  form  spędzania  czasu  wolnego.  Udział  w  zajęciach

potwierdziło 20 osób ankietowanych, w tym największą popularnością cieszyły się zajęcia

sportowe - 7 osób wymieniło zajęcia na sali gimnastycznej. 

PROJEKT 37



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przerośl  na lata 2017-2024

              Kolejne pytanie miało na celu zbadanie prawidłowości stwierdzenia "To, jak

wygląda  moja  gmina  zależy  także  ode  mnie?".  Jak  się  okazało  większość  ankietowanej

młodzieży jest świadoma swego wpływu na wizerunek gminy. Tak odpowiedziały 42 osoby.

Zaprzeczyło temu stwierdzeniu 29 osób.

              Pytanie 10, zamknięte miało na celu wskazanie jaki byłby najbardziej pożądany

w Gminie  Przerośl  mały  obiekt  architektury  sportowej  lub  rekreacyjnej  z  wymienionych.

Ankietowani najczęściej wymieniali siłownie plenerowe (na świeżym powietrzu), na które

oddano  52  głosy.  Na  drugim miejscu  z  kolei  znalazła  się  ścianka  wspinaczkowa  ilością

głosów 38,  a  na  trzecim skatepark  –  27  głosów.  Kolejno  po  24 głosy  uzyskały:  bieżnia

i ściana do graffiti. 20 osób chciałoby by były to wmurowane stoły do ping-ponga, z kolei

19 osób woli korty tenisowe. Na siódmym miejscu znalazła się potrzeba doposażenia placu

zabaw,  z  ilością  18  głosów.  Najmniej,  bo  5  osób  wybrało  spośród  odpowiedzi  inne

(w  tym  skatepark,  mimo,  iż  był  wymieniony  powyżej,  siłownia  w  budynku  oraz  nowe,

wymiarowe boisko).

          Kolejne pytanie, jedenaste, otwarte dotyczyło rodzaju imprez kulturalnych, sportowych,

edukacyjnych,  rekreacyjnych  brakujących  zdaniem  ankietowanej  młodzieży  w  Gminie

Przerośl. Najczęściej w odpowiedziach występowały: zawody/turnieje sportowe – 16 głosów

( w tym piłka ręczna x 4, piłka nożna x 3, piłki nożnej dziewcząt, lekkoatletyka). Na drugim

miejscu  znajdowały  się  imprezy  –  13  odpowiedzi  (w  tym  dyskoteki  x  3,  dożynki  x  2,

poza  szkolne  x  2,  szkolne,  urodzinowe,  integracyjne,  koncerty,  festyny).  10  osób

odpowiedziało  „nie  wiem',  a  4  osoby  „żadnych“.  Najmniej  osób,  bo  dwie  wymieniło

wycieczki rowerowe. Pozostałe, pojedyncze odpowiedzi brzmiały: spływy kajakowe, wspólne

biegi  przez  wieś,  ścianki  wspinaczkowe,  zajęcia  plastyczne,  spotkania  z  wielkimi

sportowcami oraz wszystkiego brakuje.

              Pytanie 12 brzmiało: „Czy według Ciebie młodzież powinna mieć większy udział

w życiu kulturowym w lokalnym środowisku?“ Zasadność tego stwierdzenia potwierdziło

55 osób, zaprzeczyło z kolei 15.

           W następnym pytaniu należało wskazać czy jest coś szczególnego w gminie Przerośl,

co  wyróżnia  ją  od  innych  i  wskazanie  tego.  Ankietowani  w  odpowiedziach  wymieniali

najczęściej,  że  nie  ma  nic  -  28  odpowiedzi  oraz  że  nie  wiedzą  -  5  odpowiedzi.  6  osób

natomiast wymieniło piękne krajobrazy (w tym rynek i park, plaża), 4 z kolei wskazały na

"Miss  Wirtualnej  Polski".  3  osoby  wskazały  zepsute  drogi,  a  dwie  nawet  odpowiedziały
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niestety, iż jest jedynie gorsza. Po 2 osoby wskazały jednocześnie na: GOKSiT, Młodzieżową

Drużynę Pożarniczą, dwie szkoły, dużo sklepów oraz „wspaniałych mieszkańców (wszyscy

się znają i żyją w zgodzie)“.

            W pytaniu 14 należało wskazać co w Gminie Przerośl nie zostało jeszcze odkryte

przez innych, a jest warte uwagi. Ankietowani w odpowiedziach wskazywali najczęściej „nie

wem“ – 19 odpowiedzi lub „nic“ - 18 odpowiedzi. 

                Następne pytanie skierowane do młodzieży dotyczyło wyrażenia chęci czy lokalne

instytucje,  organizacje  (nie  dotyczy  szkół),  osoby  miałyby  organizować  ich  czas  wolny

w  wakacje.  Zdecydowana  większość  stwierdziła  „nie“,  bo  49  osób,  z  kolei  przytaknęło

- 21 osób.

                  Przedostatnie 16 pytanie brzmiało „Co chciałbyś/chciałabyś robić w swoim czasie

wolnym  w  wakacje  i  weekendy?“.  Najchętniej,  jak  się  okazało  młodzież  wyjeżdżałaby

i zwiedzała.

            W ostatnim 17 pytaniu proszono ankietowanych o wskazanie pomysłów na wspólne

działania młodzieży na rzecz Gminy Przerośl. Najwięcej osób, bo 13 odpowiedziało niestety

„nie wiem“. Ponadto najczęściej wymieniali organizację wycieczek, wyjazdów rekreacyjnych

– tak odpowiedziało zgodnie 9 osób. Po 5 głosów oddano na utworzenie skateparku i siłowni

(w tym plenerowej x 2). po 4 osoby wyraziło chęć zorganizowania ognisk oraz uprawiania

sportu/utworzenie klubu sportowego/zajęcia sportowe. 3 osoby wyraziły chęć uczestnictwa w

koloniach.  Po  2  głosy  z  kolei  oddano  na  organizację  zajęć  z  języków  obcych,  zajęć

tanecznych,  odnowienie  boiska,  utworzenie  większej  ilości  placu  zabaw,  organizację

wspólnych spotkań i rozmów, a także dbanie o czyste środowisko (w tym terenu szkoły – 1

głos). Pojedyncze pomysły brzmiały:

- założenie SKS,

- organizacja imprez charytatywnych,

- organizacja konkursów plastycznych,

- organizacja zajęć artystycznych,

- organizacja wycieczek rowerowych,

- zwiedzanie okolicy,

- wyjazdy na basen,
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- wspólne zabawy,

- większa ilość wyjazdów pozaszkolnych,

- utworzenie szkółki piłkarskiej lub lekkoatletycznej,

   Badanie  zostało  przeprowadzone  prawidłowo  i  zamierzony  cel  dotyczący

zdiagnozowania potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym został osiągnięty.

            Po przeanalizowaniu wyników badania okazuje się, iż znaczną rolę w życiu młodzieży

odgrywa  sport,  w  tym  wszelkie  jego  dyscypliny  oraz   różnego  rodzaju  zajęcia  z  nim

związane.  W pytaniu o przydatny obiekt  małej  architektury sportowej  w Gminie Przerośl

znaczną  większością  głosów  zwyciężyła  siłownia  plenerowa  (na  świeżym  powietrzu).

Jak  wynika  z  przeprowadzonego  badania  ankietowana  młodzież  również  wykazywała

znaczną  orientację  w  instytucjach  zajmujących  się  działaniami  na  rzecz  młodzieży

i lokalnych przedsięwzięciach przez nie organizowanych. Ponadto przejawiała chęć udziału

w życiu kulturowym w lokalnym środowisku, jak również wykazywała się świadomością,

iż ma wpływ na wizerunek swojej gminy.

2. CZĘŚĆ PROGRAMOWA  

Zasobami umożliwiającymi rozwiązywanie problemów społecznych oraz wpływanie

na proces  integracji  wśród mieszkańców - określamy osoby i instytucje znajdujące się na

terenie gminy, które działają w obszarze polityki społecznej. Są to zarówno osoby fizyczne -

odkryte dzięki pracom nad strategią, grupy i zespoły nieformalne, jednostki samorządowe, jak

i niepubliczne - organizacje pozarządowe.

Wśród grup najsłabszych do objęcia wsparcie w kolejnych latach podczas badania

sondażowego w 2016 roku respondenci umieścili kolejno:

1. rodziny, w tym dysfunkcyjne, uzależnione, 

2. dzieci i młodzież, 

3. osoby chore, starsze i niepełnosprawne.
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  Wśród niezbędnych potrzeb:

1.  niedostateczną  infrastrukturę  –  zasobów  ludzkich  i  miejsc  do  integracji,  spędzania

czasu w sołectwach,

2.  niezaspokojone  potrzeby  dzieci  w  wieku  szkolnym  i  młodzieży  w  zakresie

alternatywnych sposobów spędzania  czasu wolnego i  profilaktyki,  brak  ciągłości  i

dostępności  do edukacji  dla  osób dorosłych,  mniejsze szanse w związku z tym na

rynku pracy, 

3. brak wsparcia specjalistycznego dla rodzin dysfunkcyjnych i systemu rozwiązywania

problemów grup najsłabszych (poza OPS-em), w tym  starszych i niepełnosprawnych. 

Wszystkie  te  elementy  wpłynęły  na  kształt  zdefiniowanych obszarów w zakresie

rozwiązywania problemów społecznych w gminie.

Gmina posiada  zasoby ludzkie  –  sprawny samorząd,  instytucje  publiczne,  szereg

grup nieformalnych. Posiada opracowaną Strategię Rozwoju Gminy, pozyskuje z sukcesem

dodatkowe środki i rozwija nowe usługi społeczne.

Niestety gmina Przerośl ma również wiele słabych stron. Jedna z nich to ubóstwo i

niskie  dochody  społeczności,  wzrastająca  liczba  osób  niepełnosprawnych  i  starszych.

Wyzwaniem dla polityki społecznej jest mała aktywność społeczna, świadomość społeczna, a

także  edukacyjna.  W słabych  stronach  możemy  zauważyć,  że  mimo  położenia  gminy  i

zasobów  w  rolnictwie  jest  małe  zainteresowanie  agroturystyką  i  produkcją  żywności

ekologicznej. 

Występują  braki  w  infrastrukturze  gminy,  w  szczególności  słabo  rozwinięta

infrastruktura sportowa i rekreacyjna, organizacji pozarządowych, miejsc przeznaczonych na

spotkania. Słabe strony także mogą wynikać z braku funduszy na działania problemowe oraz

minimalnym zaangażowaniem instytucji i partii politycznych w rozwiązywaniu problemów

społecznych gminy.
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2.1 WIZJA,  CELE  STRATEGICZNE  PROJEKTOWANYCH  ZMIAN
I KIERUNKI DZIAŁANIA

Dokonując analizy danych statystycznych gminy oraz wyników  ankiet  dokonano

hierarchizacji kierunków rozwoju społecznego gminy. 

W niedostatecznie rozwiniętym obszarze usług specjalistycznych i miejsc wspar-

cia

należy (I obszar) dbać o wzmocnienie roli rodziny w kształtowaniu postaw  dzieci/młodzieży,

zabezpieczyć dostęp do profilaktyki, terapii i pomocy,  w tym osób uzależnionych i ich ro-

dzin.

Zdecydowano,  iż  główne  cele  powinny  się  tez  skupić  się  na pomocy

 i wsparciu dzieciom i młodzieży (II obszar), zabezpieczeniu zajęć pozalekcyjnych i wy-

równaniu ich szans edukacyjnych, a także działaniach profilaktycznych wobec wzrostu zacho-

wań ryzykownych wśród młodzieży.

III obszar jest związany z demografią gminy oraz wzrostem liczby osób starszych

i migracja osób młodych  (III obszar). Gmina będzie musi  ukierunkować się  na rozwój

usług, aktywności dla osób starszych i niepełnosprawnych, wzrost liczby miejsc dla tej grupy,

udział mieszkańców w procesach partycypacyjnych, przez co będzie miała większe szanse na

zatrzymanie na swoim terenie najlepiej wyedukowanych osób.

Wizja rozwoju jest  określeniem takiego obrazu gminy, jaki chcieliby osiągnąć jej

mieszkańcy- za 15 - 20  lat. Wizja określa bardzo ogólnie  do czego dążymy, jakie chcemy

osiągnąć  cele,  jeśli  podejmujemy  działania  strategiczne.  Została  więc  zdefiniowana  jako

pozytywne  wyobrażenie  przyszłości,  wyprowadzone  na  podstawie  uznanych   przez

społeczność wartości i idei, z którego wywodzą się cele i plany działania. 

Wizję  rozwiązywania  problemów  społecznych  w  Gminie  Przerośl  określono  na

podstawie  analizy   sytuacji  społecznej,   wyodrębnienia  obszarów  problemowych  oraz

mocnych stron.
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2.2 WIZJA

GMINA,  W KTÓREJ RODZINY I OSOBY W KAŻDYM WIEKU CZUJĄ

SIĘ BEZPIECZNIE  ORAZ AKTYWNIE KORZYSTAJĄ Z USŁUG,

MIEJSC WSPARCIA  I KULTURY 

Strategia  pozwala  zaplanować  harmonijny  plan  rozwoju,  przygotować  konspekt

działań  zgodny  z  wcześniej  wypracowaną  wizją,  ze  szczegółowym  podziałem  na

najważniejsze obszary oraz ich poszczególne etapy realizacji. Pozwolą one przybliżyć nas do

wcześniej ustalonych założeń.

I Cel strategiczny

Wzmocnienie gminnego systemu pomocy i integracji rodzin oraz grup najsłabszych.

 II Cel strategiczny:

Zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej, programów profilaktyki zdrowia 

dzieciom i młodzieży. 

III Cel strategiczny:

Wysoka jakość życia  i integracja osób starszych, niepełnosprawnych oraz społeczności.
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2.3 CELE STRATEGICZNE I KIERUNKI DZIAŁANIA

CEL STRATEGICZNY I 

WZMOCNIENIE GMINNEGO SYSTEMU POMOCY I INTEGRACJI RODZIN ORAZ  

GRUP NAJSŁABSZYCH

Kierunki działania:

3. Stała diagnoza środowiska rodzin wymagających wsparcia.

4. Prowadzenie działań na rzecz rodzin:

zespołu interdyscyplinarnego,

asystentury rodzinnej,

prowadzenie punktów pomocy: specjalistycznej, prawnej i innych,

uruchomienie terapii i wsparcia dla rodzin z trudnościami opiekuńczymi.

5. Wsparcie finansowe, rzeczowe i merytoryczne (na zasadach współpracy z OSP), klubów 

sportowych oraz grup nieformalnych.

6. Udzielanie informacji o możliwości pomocy w innego rodzaju placówkach , 

motywowanie osób mających problem z alkoholem do leczenia odwykowego 

7. Realizacja:  Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny.

8. Wdrażanie innowacyjnych programów szkoleń i usamodzielniania klientów pomocy 

społecznej:

 Realizacja PAL ,

 Rozwój działań ekonomii społecznej 

 Wprowadzenie instrumentów aktywnej integracji

 Podpisywanie kontraktów  socjalnych i  wdrażanie skutecznych metod aktywacji

społecznej i  zawodowej bezrobotnych. 

9. Realizacja działań edukacyjnych i  prewencyjnych  ograniczających  zagrożenia bezpie-

czeństwa publicznego i umacniających poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

10. Podnoszenie kwalifikacji i edukacja gminnych kadr pomocowych, pozyskiwanie i zatrud-

nianie  specjalistów na potrzeby gminnej społeczności. 
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11. Coroczne informowanie radnych i decydentów o istniejących potrzebach i kwestiach spo-

łecznych

CEL STRATEGICZNY II

ZWIĘKSZENIE  DOSTĘPNOŚCI  OFERTY  EDUKACYJNEJ,  PROGRAMÓW

PROFILAKTYKI ZDROWIA DZIECIOM I MŁODZIEŻY.

Kierunki działania

1. Modernizacja i doposażenie bazy oświatowej, zdrowotnej, rekreacyjnej i kulturalnej.

2. Prowadzenie  form  wychowania  przedszkolnego  z  zabezpieczeniem  placu  zabaw

i aktywności rodziców dzieci korzystających z oferty.

3. Przygotowanie i realizacja oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży- ekologicznej,

nowoczesnych technologii, tradycji ludowych, zdrowego stylu życia  itp.

4. Realizacja programu pomocy  psychologicznej i pedagogicznej.

5. Realizowanie  programów  służących  zaspokajaniu  podstawowych  potrzeb  dzieci  z

rodzin ubogich.

6. Tworzenie  i  wdrażanie  programów w zakresie  wyrównywania  szans  edukacyjnych

dzieci i młodzieży szkolnej.

7. Kontynuacja  systematycznej  współpracy  samorządu  lokalnego  z  instytucjami  i

jednostkami w zakresie edukacji i profilaktyki

8. Kontynuacja  realizacji  wyjazdów  edukacyjno  –  wychowawczych  dla  dzieci  i

młodzieży z terenu Gminy Przerośl w elementami programu socjoterapeutycznego i

mediacyjnego

9. Upowszechnianie  aktywnych,  bezpiecznych  form  spędzania  czasu  wolnego  przez

dzieci, młodzież i rodziny

10. Poprawa dostępności, jakości, kompleksowości świadczeń zdrowotnych .

11. Szkolenia dla dzieci/młodzieży na temat zasad bezpieczeństwa 

CEL STRATEGICZNY III:

WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA i  INTEGRACJA OSÓB STARSZYCH , 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ SPOŁECZNOŚCI 
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 Kierunki działania:

1. Organizowanie  spotkań  integracyjnych  osobom starszym, niepełnosprawnym i ich ro-

dzinom.

2. Rozszerzenie  zakresu  usług opiekuńczych osobom starszym w miejscu  zamieszkania.

3. Współpraca z rodziną osób starszych, niepełnosprawnych.

4. Zapewnienie  aktywnego  uczestnictwa  osób   starszych,  niepełnosprawnych,  ubogich

w życiu  społeczności lokalnej: 

 Tworzenia grup samopomocowych, grup sąsiedzkich i grup wsparcia.

 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej  i po-

moc w pozyskiwaniu sprzętu rehabilitacyjnego.

 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i interwencyjnej.

5.Promowanie rękodzieła i innych umiejętności osób starszych polegających   na przekazy-

waniu tych umiejętności młodemu pokoleniu.  

6. Edukacja regionalna w  społeczności.

7. Kontynuacja i innowacja gminnego kalendarza imprez kulturalnych i sportowych.

8. Organizacja i prowadzenie placówek wielofunkcyjnych, miejsc spotkań mieszkańców. 

9. Wsparcie grup nieformalnych, ngo, twórców i zespołów ludowych na terenie gminy.

10. Promocja przedsiębiorczości i aktywności lokalnej.

11.  Wparcie tworzonych małych firm usługowych, rolniczych, rękodzielniczych na terenie

gminy, w tym w zakresie ekonomii społecznej.

12. Szerzenie idei wolontariatu . 

13. Doskonalenie  kadry  uwzględniające  nowoczesne  techniki  i  potrzeby  rozwojowe

społeczności lokalnej.

.
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2.4 HARMONOGRAM REALIZACJI STRATEGII W LATACH 2017-2024

Strategia  Rozwiązywania  Problemów Społecznych w gminie  została  opracowana w odpowiedzi  na problemy i  potrzeby społeczne.

Poniższy harmonogram prezentuje wybrane kierunki działania, określone jako priorytetowe do realizacji. Część z zadań i działań określonych do

realizacji  ma już zabezpieczone finansowanie ze środków zewnętrznych lub gminnych. Pozostałe wymagają pozyskania środków zewnętrznych,

pomocowych  lub zabezpieczenia ich w sposób wiążący przez Radę Gminy.

LP

z
kierun

ków

CELE STRATEGICZNE/

KIERUNKI DZIAŁANIA

INSTYTUCJE
I PODMIOTY
UCZESTNIC

ZĄCE

WAŻNOŚĆ OKRES
REALIZACJI

SPOSÓB REALIZACJI
STRATEGII

RAMY FINANSOWE WSKAŹNIKI

CEL I

WZMOCNIENIE GMINNEGO SYSTEMU POMOCY I INTEGRACJI RODZIN ORAZ  GRUP NAJSŁABSZYCH

1. Prowadzenie działań na 

rzecz rodzin:

 zespołu 

interdyscyplinarneg

o,

OPS, 

GOKSiT, 

urząd 

gminy, 

przedstawi

Bardzo 
ważne

2017-2024 Funkcjonowanie 

lokalnego zespołu 

interdyscyplinarnego.

Organizacja spotkań 

zespołu minimum raz 

Środki własne samorządu, 

zlecone MRPIPS, samorządu 

województwa, zewnętrzne 

Ilość rodzin objętych

wsparciem 

specjalistycznym.

Ilość posiedzeń 
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 asystentury 

rodzinnej,

 prowadzenie punk-

tów pomocy: spe-

cjalistycznej, praw-

nej i innych,

 uruchomienie 

terapii i wsparcia 

dla rodzin z 

trudnościami 

opiekuńczymi.

ciele 

zespołu, 

specjaliści

w kwartale.

Objęcie  rodzin pracą 

asystenta

Prowadzenie  

poradnictwa 

specjalistycznego, 

prawnego.

Zespołu 

Interdyscyplinarnego

i Grup Roboczych.

Ilość rodzin objętych

wsparciem asystenta 

rodziny.

Ilość założonych 
Niebieskich Kart

1 

2.
Wsparcie  finansowe,

rzeczowe  i  merytoryczne

(na zasadach współpracy z

OSP), klubów sportowych

oraz grup nieformalnych.

GKRPA,

Policja,

OPS,

biblioteka

publiczna,

instytucje

pomocowe

Bardzo 
ważne 

2017-2024 Organizacja wydarzeń

z OSP i innymi 

instytucjami w roku 

( Dni Rodziny, 

imprezy edukacyjne, 

profilaktyczne w 

sołectwach)

Realizacja 

zaplanowanego, 

Budżet samorządu, GKRPA, 

środki zewnętrzne

Ilość imprez 

edukacyjnych, 

profilaktycznych 

zorganizowanych we

współpracy z OSP i 

innymi instytucjami
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gminnego kalendarza 

imprez.
2

3.
Udzielanie informacji o 

możliwości profesjonalnej 

pomocy w innego rodzaju 

placówkach , 

motywowanie osób 

mających problem z 

alkoholem do leczenia 

odwykowego 

GKRPA,

Policja,

OPS, Sąd,

instytucje

pomocowe

Ważne 2017-2024

Prowadzenie 

poradnictwa 

specjalistycznego.

Upowszechnienie w 

społeczności 

informacji o 

funkcjonowaniu 

poradnictwa 

Budżet samorządu, GKRPA Ilość porad 

specjalistycznych

Ilość 

rozpowszechnionych

kampanii i 

informacji np. w 

formie ulotek.
3
5

4.

Realizacja:  Programu 

Przeciwdziałania 

Przemocy w rodzinie oraz 

Gminnego programu 

Wspierania Rodziny.

Szkoła,

Policja,

OPS,

GOKSiT,

GKRPA,

Sąd,

instytucje

pomocowe

Bardzo 
ważne 

2017-2024

Zgodnie ze 

wskaźnikami w 

programach 

Zgodnie z budżetem 

programów.

Zgodnie ze 

wskaźnikami w 

programach 

44

5.
Coroczne informowanie 

OPS,
przew.

Ważne Do 30.04 
każdego Przygotowanie OZPS 

Bezinwestycyjne Przygotowanie 

OZPS 
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radnych i decydentów o 

istniejących    potrzebach i 

kwestiach społecznych

rady,
koordynato

rzy
projektów

roku 
kalendarzow
ego 

co rok do końca 

kwietnia. 

Przedstawienia OZPS 

dokona kierownik 

Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w

Przerośli

CEL II.

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ, PROGRAMÓW PROFILAKTYKI ZDROWIA DZIECIOM I MŁODZIEŻY.

1. Realizowanie  programów

służących  zaspokajaniu

podstawowych  potrzeb

dzieci z rodzin ubogich 

Urząd

Gminy

OPS,

GOKSiT,

szkoły,

poradnie,

OSP,

biblioteka

publiczna 

Bardzo 
ważne 

Zgodnie z 
rokiem 
szkolnym 

Realizacja 

programów:

a) dożywiania w 

szkołach 

b)  wyprawka 

szkolna

c) Organizacja 

wypoczynku 

wakacyjnego 

dzieciom naj-

Budżet samorządu, GKRPA, 

GOPS,  MPiPS- zadania 

zlecone Stowarzyszenie 

Przyjaciół Domu Dziecka w 

Pawłówce

Ilość dzieci objętych 

dożywaniem w 

szkołach;

Ilość uczniów 

otrzymujących 

wyprawkę szkolną;

Ilość dzieci objętych 
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uboższym / 

wyjazdy edu-

kacyjno – wy-

chowawcze z 

elementami 

socjoterapii i 

mediacji

 Liczby wg danych 
OZPS.

wsparciem w postaci

wyjazdów 

wakacyjnych;

Ilość dzieci i 

młodzieży 

uczestniczącej w 

wyjazdach 

edukacyjno – 

wychowawczych z 

elementami 

socjoterapii i 

mediacji.

2. Tworzenie  i  wdrażanie

programów  w  zakresie

wyrównywania  szans

edukacyjnych  dzieci

i młodzieży szkolnej.

Urząd

Gminy,

OPS,

szkoły,

GKRPA,

OSP,

biblioteka

Bardzo 
ważne 

Zgodnie z 

harmonogra

mami 

projektów

Wdrażanie szkolnych 

i pozaszkolnych 

projektów 

ukierunkowanych na 

wyrównanie szans 

edukacyjnych.

Aktywizacja 

Budżet samorządu, GKRPA, 

środki zewnętrzne EFS, 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Domu Dziecka w Pawłówce

Ilość wdrażanych 

szkolnych i 

pozaszkolnych 

projektów 

ukierunkowanych na

wyrównywanie szans

edukacyjnych;
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publiczna

Stowarzysz

enie

Przyjaciół

Domu

Dziecka w

Pawłówce 

społeczności podczas 

Pikniku w ramach 

Dnia Dziecka – 

maj/czerwiec, 

Wypracowanie i 

wdrożenie  lokalnego 

programu aktywności 

lokalnej 

ukierunkowanego na 

dzieci i młodzież.

Ilość dzieci i 

młodzieży objętych 

szkolnymi i 

pozaszkolnymi 

projektami 

ukierunkowanymi na

wyrównywanie szans

edukacyjnych;

Ilość imprez 

lokalnych np. 

Pikników z okazji 

Dnia Dziecka;

Ilość osób biorących 

udział w imprezach 

lokalnych np. 

Pikniku z okazji 

Dnia Dziecka;
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Ilość 

wypracowanych i 

wdrożonych 

lokalnych 

programów 

aktywności lokalnej 

ukierunkowanych na

dzieci i młodzież;

Ilość dzieci i 

młodzieży biorącej 

udział w programach

aktywności lokalnej.

3. Wprowadzenie strategii 

systematycznej współpracy

samorządu lokalnego z 

instytucjami i jednostkami 

w zakresie edukacji i 

profilaktyki

Urząd

Gminy,

OPS,

GOKSiT,

szkoły,

GKRPA,

OSP,

Bardzo 
ważne 

Zgodnie z 

harmonogra

mami 

projektów

Realizacja zamierzeń 

zapisanych w 

Programie 

Współpracy z 

organizacjami 

Pozarządowymi .

Wdrożenie celowych 

Budżet samorządu, GKRPA, 

środki zewnętrzne EFS 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Domu Dziecka w Pawłówce

Ilość celowych 

projektów 

edukacyjnych i 

profilaktycznych do 

dzieci i młodzieży 

szkolnej i 

pozaszkolnej;
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Stowarzysz

enie

Przyjaciół

Domu

Dziecka w

Pawłówce

projektów 

edukacyjnych i 

profilaktycznych do 

dzieci i młodzieży 

szkolnej i 

pozaszkolnej.

Ilość dzieci i 

młodzieży biorącej 

udział w projektach 

edukacyjnych i 

profilaktycznych.

CEL III

WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA i  INTEGRACJA OSÓB STARSZYCH , NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ SPOŁECZNOŚCI

1  Organizowanie   spotkań

integracyjnych   osobom

starszym,  niepełnospraw-

nym i ich rodzinom.

OPS

,GOKSiT,

biblioteka

publiczna,

instytucje

pomocowe,

szkoły,

parafia

Stowarzysz

eniePrzyjac

iół Domu

Dziecka w

Pawłówce,

Bardzo 
ważne 

2017-2024

Przeprowadzenie wy-

darzeń dla osób star-

szych/niepełnospraw-

nych.

Wzrost aktywności i 

liczby osób uczestni-

czących w wydarze-

niach wg OZPS.

Współorganizacja 

wydarzeń przez oso-

by starsze/niepełno-

prawne. 

Środki własne samorządu, 

zlecone MRPIPS, samorządu 

województwa, zewnętrzne

Ilość 

przeprowadzonych 

wydarzeń dla osób 

starszych/niepełnosp

rawnych;

Ilość osób 

starszych/niepełnosp

rawnych objętych 

wydarzeniami;

Ilość wydarzeń 
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OSP

zorganizowanych we

współpracy z 

osobami 

starszymi/niepełnosp

rawnymi.

2 Zapewnienie  aktywnego

uczestnictwa  osób   star-

szych,  niepełnosprawnych,

ubogich  w życiu  społecz-

ności lokalnej: 

 Tworzenie grup sa-

mopomocowych,

grup  sąsiedzkich  i

grup wsparcia.

 Likwidacja  barier

architektonicznych

w  budynkach  uży-

teczności  publicz-

nej  i pomoc w po-

zyskiwaniu  sprzętu

rehabilitacyjnego.

GOKSiT,

OPS,

biblioteka

publiczna,

instytucje

pomocowe,

Stowarzysz

enie

Przyjaciół

Domu

Dziecka w

Pawłówce

Bardzo 
ważne 

2017-2024

Funkcjonowanie  gru-

py  samopomocowej,

lub  grupy wsparcia.

Zwiększenie  dostęp-

ności do aktywności i

usług. 

Wzrost  liczby  osób

korzystających  ze

wsparcia wg OZPS.

   

Środki własne samorządu, 

zlecone MRPIPS, samorządu 

województwa, zewnętrzne

Ilość grup 

samopomocowych i 

grup wsparcia;

Ilość osób 

uczestniczących w 

grupach wsparcia i 

grupach 

samopomocowych;

ilość osób 

korzystających ze 

wsparcia.
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 Zwiększenie  do-

stępności  pomocy

terapeutycznej i in-

terwencyjnej

3 Organizacja i prowadzenie

placówek  wielofunkcyj-

nych,  miejsc  spotkań

mieszkańców. 

GOKSiT,

Urząd

Gminy,

biblioteka

publiczna,

instytucje

pomocowe,

szkoły,

parafia,

Stowarzysz

enie

Przyjaciół

Domu

Dziecka w

Pawłówce

Ważne 2018-2024

Opracowanie projek-

tów inwestycyjnych 

w połączeniu z pro-

gramami lokalnych 

aktywności. 

Funkcjonowanie no-

wych miejsc spotkań.

Wzrost liczby aktyw-

nych mieszkańców, 

liderów, grup i orga-

nizacji  wg OZPS.

Środki własne samorządu, 

zlecone MRPIPS, samorządu 

województwa, zewnętrzne – 

EFS, EFRR

Ilość opracowanych 

projektów 

inwestycyjnych w 

połączeniu z 

programami 

lokalnych 

aktywności;

Ilość powstałych 

nowych miejsc 

spotkań;

Ilość powstałych 

form aktywności 

mieszkańców gminy.
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Realizacja Strategii odbywać się będzie również poprzez wdrażanie  innych niezbędnych programów i projektów,  mających na celu

pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu zgłaszanych potrzeb.
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3. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ STRATEGII

Propozycja określa organizację, zasady i sposoby wdrażania strategii i jej monitorowania.

Wójt Gminy Przerośl  jest  odpowiedzialny za wdrażanie strategii  oraz dostosowanie

wszystkich planów i programów do jej ustaleń.

Rada Gminy  - pełni bieżący nadzór nad realizacją strategii, czuwa aby przy tworzeniu

budżetu   uwzględniany  był  harmonogram  strategii,  uchwala  zmiany  w  strategii,

programy.

Koordynator wdrażania strategii –  OPS tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przerośli

- zapewnia, aby wszystkie instytucje w gminie posiadały aktualną wersję strategii oraz

harmonogram strategii, 

- gromadzi dokumentację związaną ze strategią, 

- prowadzi monitoring realizacji strategii 

- przedkłada informacje podczas sesji Rady Gminy w postaci OZPS 

Zapewnienie spójności strategii z innymi dokumentami strategicznymi

Podmioty zarządzające i realizujące kierunki strategiczne  powinny sprawować opiekę

nad  tym,  aby  zapisy  Strategii  były  uwzględniane  w  innych  dokumentach  strategicznych

gminy.  

W przypadku aktualizacji pozostałych dokumentów strategicznych stosowne zmiany

winny być uwzględniane również w niniejszej strategii.

System  aktualizacji  strategii zakłada  wprowadzanie  zmian  w  dokumencie

strategicznym. Zmiany będą proponowane przez Koordynatora, opiniowane i zatwierdzane

przez Radę Gminy.

Po wprowadzeniu zmian w strategii Koordynator Zespołu zobowiązany jest dostar-

czyć wszystkim zainteresowanym stronom informację o dokonanej aktualizacji strategii.
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Niniejszy dokument, po uchwaleniu przez Radę Gminy powinien być opublikowany

na stronie internetowej, a ponadto przekazany wszystkim jednostkom i instytucjom, których

działalność może przyczynić się do realizacji strategii.

3.1 MONITORING

Najlepszym kryterium monitoringu i ewaluacji strategii będą zmiany w zmniejszeniu

eskalacji problemu lub całkowitym jego wyeliminowaniu.

W ramach monitoringu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli przedstawia

Radzie Gminy Przerośl sprawozdanie z działalności ośrodka sporządzone raz w roku oraz

ocenę zasobów pomocy społecznej  sporządzoną i  przedstawioną Radzie  Gminy do końca

kwietnia każdego roku.

3.2  RAMY FINANSOWE STRATEGII 

Zidentyfikowane cele i działania w zakresie rozwiązywania problemów społecznych

w gminie wymagają odpowiednich źródeł finansowania.

1. Pierwszą grupę stanowią środki finansowe pochodzące z budżetu gminy w zakresie fi-

nansowania zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej oraz w innych ob-

szarach ujętych w strategii.

2. Środki pochodzące z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przez administrację

rządową.

3. Środki finansowe pochodzące ze źródeł organizacji pozarządowych. Pozyskiwaniem

tych środków powinny się zająć organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie

gminy. 

4. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) poprzez działania zapisane w PROW oraz RPO.

4. ZAKOŃCZENIE

Niniejszy  dokument  pełni  rolę  schematu  integrującego  działania  wszystkich

uczestników życia społecznego w gminie ,  a przede wszystkim pozwoli postrzegać gminę

jako  zintegrowaną  społeczność  lokalną.  Tworzy  długofalową  wizję  rozwiązywania

problemów społecznych,  a  osiągnięte  cele  będą  wpływać na  promocję  gminy.  Wdrożenie
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strategii pozwoli stawić czoła szybko zmieniającej się rzeczywistości i jednocześnie unikać

poważnych  konsekwencji  dla  społeczeństw,  na  skutek  eliminowania  ryzyka  i  poczucie

bezsilności wobec radykalnych zmian społeczno – gospodarczych.
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