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1. CZĘŚĆ WSTĘPNA 

 

Część wstępna zawiera elementarne informacje dotyczące zasad 

konstruowania dokumentu. Przedstawione w niej zostały aspekty prawne, będące 

podstawą działania samorządu lokalnego, zasady i wartości, na których opiera się 

lokalna polityka społeczna oraz najważniejsze informacje dotyczące metodyki pracy 

nad strategią. 
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1.1. TŁO I PRZYCZYNY 

 

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych ma stanowić 

podstawę do realizacji względnie trwałych wzorów interwencji społecznych, 

podejmowanych w celu zmiany (poprawy) tych stanów rzeczy (zjawisk) 

występujących w obrębie danej społeczności, które oceniane są negatywnie. 

Dokument charakteryzuje w szczególności działania publiczn 

ych i prywatnych instytucji rozwiązujących kwestie społeczne, podejmowane 

dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin.  

Obowiązek opracowania Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów 

Społecznych wynika wprost z art. 17. ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia  

12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.163.). Różnorodność problemów społecznych 

występujących w mieście powoduje konieczność wzięcia pod uwagę także innych 

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

zadań społecznych w przyszłości.  

Są to m.in.: 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2016.446 

z dnia 2016.04.04),  

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

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011.127.721 z dnia 

2011.06.20), 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego  

(tj. Dz.U.2016.546 z dnia 2016.04.20),  

 Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487 z dnia 2016.04.12), 

 Strategia Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2016 – 2023, 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii  

(tj. Dz.U.2016.224 z dnia 2016.02.23), 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U.2015.581 z dnia 2015.04.29),  

 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (tj. Dz.U.2016.645 z dnia 2016.05.10),  
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 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym  

(tj. Dz.U.2011.43.225 z dnia 2011.03.01),  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych  

(tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 94, poz. 651), 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (tj. Dz.U.2016.239 z dnia 2016.02.26). 

 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 

r. poz. 144 z póź. zm.)  

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

alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169) 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2015 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1390)  

 

Oprócz wspomnianych aktów prawnych przy realizacji strategii może 

zachodzić potrzeba odwołania się również do ustaw i aktów wykonawczych  

z zakresu ochrony zdrowia, oświaty i edukacji publicznej, budownictwa socjalnego.  

Europejska polityka społeczna została określona w głównej mierze podczas 

Szczytu Lizbońskiego w 2000 roku, na którym kraje członkowskie Unii Europejskiej 

uznały, że zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego będzie centralnym 

elementem w procesie modernizacji europejskiego modelu społecznego.  

Komunikat Komisji Europejskiej „Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości 

społecznej” wydany został w dniu 25 października 2011r. Komisja Europejska zwraca 

uwagę na znaczącą rolę jaką ekonomia społeczna odgrywa w strategii „Europa 2020” 

w aspekcie zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego. W gospodarce 

społecznej w UE zatrudnionych jest ok. 11 mln osób, co stanowi 6% całkowitego 

zatrudnienia. Komisja Europejska zaproponowała w Komunikacie szereg rozwiązań 

zmierzających do wzmocnienia roli ekonomii społecznej.  
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Działaniami tymi są:  

1) poprawa dostępu do finansowania realizowana przez:  

 uznanie przedsiębiorstw społecznych za priorytet inwestycyjny Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej EFRR) i Europejskiego Funduszu 

Społecznego (dalej EFS),  

 utworzenie ram dla etycznych funduszy inwestycyjnych,  

 łatwiejszy dostęp do mikro kredytów, 

2) poprawa promocji ekonomii społecznej za pomocą:  

 zwiększenia rozpoznawalności ekonomii społecznej, 

 utworzenia publicznej bazy danych oznakowań i certyfikatów oraz 

platformy wymiany danych i informacji,  

 zestawienia dobrych praktyk,  

3) poprawa otoczenia prawnego zakładająca m.in.:  

 silniejsze wykorzystanie elementu jakości w procedurze zamówień 

publicznych,  

 uproszczenie stosowania zasad pomocy publicznej w przypadku 

usług społecznych i lokalnych, 

 zwiększenie znaczenia kryteriów i warunków pracy w zamówieniach 

publicznych.  

W roku 2001 uzgodniony został przez Radę, Parlament i Komisję Europejską 

„Wspólnotowy program na rzecz walki z wykluczeniem społecznym na lata 2002-

2006”. Jego celem jest wsparcie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej  

i zwiększenie skuteczności przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  

Polska zgłosiła gotowość przystąpienia do programu, w efekcie czego podjęła 

prace nad przygotowaniem Memorandum w sprawie Integracji Społecznej (Joint 

Inclusion Memorandum – JIM), Narodowej Strategii Integracji Społecznej oraz 

Krajowego Planu Działania na rzecz Integracji Społecznej. Powołany przez Prezesa 

Rady Ministrów w roku 2003 Zespół Zadaniowy do spraw Reintegracji Społecznej 

opracował dokument pt.: „Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski”. 

Autorzy tego dokumentu podjęli próbę dokonania całościowej analizy sytuacji 

społecznej w Polsce, wskazania priorytetowych problemów oraz dobrych praktyk na 

rzecz inkluzji osób i grup.  
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Opracowując lokalną strategię integracji i rozwiązywania problemów 

społecznych, uwzględniono dokumenty programowe, w których akcentuje się 

konieczność zapewnienia dialogu i partnerskiej współpracy instytucji rządowych, 

samorządowych, organizacji pozarządowych oraz biznesu. Uznaje się także za 

niezbędną partnerską współpracę z osobami podlegającymi wykluczeniu 

społecznemu.  

 

1.2. WARTOŚCI, ZASADY, DEFINICJE 

 

Wartość to termin używany do określenia tego, co godne uznania i pożądania, 

cenne i dobre. Człowiek budujący swój system wartości pewne z nich odrzuca jako 

złe, czyli traktuje jako „antywartości”, inne pozostawia i hierarchizuje według 

przypisywanej im ważności.  

Wartość jest cechą względną, a to oznacza, że nie zawsze, nie w każdym 

miejscu, nie przez wszystkich i nie w każdych okolicznościach przypisywana jest 

przedmiotom podlegającym ocenie. Przedmiotami wartościowania w polityce 

społecznej są najczęściej stosunki społeczne, stan zaspokojenia potrzeb, instytucje 

społeczne, stosunki między człowiekiem a przyrodą. 

Polityka społeczna oparta na określonych zasadach, normach i wartościach 

może być postrzegana jako przewodnik działania państwa i władz samorządowych 

różnych szczebli w celu: 

 kształtowania warunków życia ludności oraz stosunków międzyludzkich, 

a także ogólnych warunków rozwoju; 

 harmonizowania i godzenia rozbieżnych interesów różnych grup 

społecznych oraz tworzenia warunków dla pokoju społecznego między 

kapitałem a pracą. 

Z wartości wynikają zarówno cele polityki społecznej, jak i zasady. Źródła, 

z których czerpie wartości polityka społeczna, są bardzo różnorodne. Są to m.in. 

ideologie, doktryny społeczne i gospodarcze, społeczne oczekiwania wyrażane za 

pośrednictwem różnych kanałów społecznej komunikacji, normy zwyczajowe, 

poglądy osób znaczących w społeczeństwie. W polityce społecznej, odwołującej się 

do wartości cenionych przez społeczeństwo, ważny jest podział na wartości 

odczuwane i uznawane. Wartości odczuwane wiążą się głównie ze sferą 
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emocjonalną, zaś uznawane opierają się na przekonaniach, że pewne cechy 

powinny być odczuwane jako wartość. 

Zasady to ogólne doktryny i normy działania, którymi powinny kierować się 

podmioty polityki społecznej w realizacji podstawowego celu, jakim jest zaspokajanie 

potrzeb. Niektóre zasady polityki społecznej są tożsame z wartościami. Zasady, które 

są najczęściej artykułowane bądź realizowane w polityce społecznej, a które stają się 

dla twórców strategii podstawowymi fundamentami budowania społeczności lokalnej, 

wolnej od zagrożeń i problemów społecznych, to: 

 

1. Zasada samopomocy – przejawia się w istnieniu i rozwoju pomocy 

wzajemnej ludzi zmagających się z podobnymi problemami życiowymi oraz 

pomocy silniejszych dla słabszych; zazwyczaj w ramach niewielkich 

nieformalnych grup. 

2. Zasada przezorności – oznacza, że bezpieczeństwo socjalne jednostki nie 

może być tylko efektem świadczeń ze strony społeczeństwa, ale wynikać 

powinno także z odpowiedzialności człowieka za przyszłość własną i rodziny. 

3. Zasada solidarności społecznej – najczęściej rozumiana jako przenoszenie 

konsekwencji, niekiedy utożsamiana z solidaryzmem społecznym, 

oznaczającym wyższość wspólnych interesów członków społeczeństwa nad 

interesami poszczególnych klas lub warstw. 

4. Zasada pomocniczości – oznacza przyjęcie określonego porządku, w jakim 

różne instytucje społeczne dostarczają jednostce wsparcia, gdy samodzielnie 

nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb; w pierwszej kolejności pomoc 

powinna pochodzić od rodziny, a następnie od społeczności lokalnej, a na 

końcu od państwa. 

5. Zasada partycypacji – wyraża się w takiej organizacji życia społecznego, 

która poszczególnym ludziom zapewnia możliwość pełnej realizacji swoich ról 

społecznych, natomiast poszczególnym grupom pozwala zająć równoprawne 

z innymi miejsce w społeczeństwie. 

6. Zasada samorządności – stanowi realizację takich wartości, jak wolność 

i podmiotowość człowieka, a wyraża się w takiej organizacji życia 

społecznego, która jednostkom i grupom gwarantuje prawo do aktywnego 

udziału w istniejących instytucjach społecznych oraz tworzenia nowych 

instytucji w celu skuteczniejszego zaspokajania potrzeb i realizacji interesów. 
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7. Zasada dobra wspólnego – przejawia się w takich działaniach władz 

publicznych, które uwzględniają korzyści i interesy wszystkich obywateli 

i polegają na poszukiwaniu kompromisów tam, gdzie interesy te są sprzeczne. 

8. Zasada wielosektorowości – polega na równoczesnym funkcjonowaniu 

publicznych podmiotów polityki społecznej, organizacji pozarządowych  

i instytucji rynkowych, które dostarczają środków i usług służących 

zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa. 

Polityka społeczna, jako przewodnik czy też wskazówka działania oparta na 

zadeklarowanych wartościach i zasadach, określa i wyjaśnia misję, obejmuje 

możliwości i cele przedsięwzięć organizacyjnych, wymusza odpowiednie 

zachowania, nakreślając przydział odpowiedzialności i towarzyszącą temu delegację 

kompetencji na wszystkie poziomy organizacyjne. 

Z wymienionych powyżej zasad wynikają podstawowe cele, które powinny 

kształtować politykę społeczną w danym środowisku lokalnym. Są to przede 

wszystkim: 

 dążenie do poprawy położenia materialnego i wyrównywanie szans 

życiowych grup społeczeństwa ekonomicznie i socjalnie najsłabszych; 

 prowadzenie bieżących działań osłonowych; 

 dostrzeganie z wyprzedzeniem zagrożeń społecznych; 

 dorównywanie do standardów unijnych i międzynarodowych. 

Polityka społeczna Unii Europejskiej opiera swoje założenia na działaniach 

związanych z polepszeniem warunków życia, pracy i kształcenia, zapewnieniem 

powszechności prawa do zatrudnienia i wykształcenia, a wreszcie stworzeniem 

systemu zabezpieczenia społecznego. Z uwagi na przystąpienie naszego kraju do tej 

struktury społeczno-gospodarczej jest rzeczą oczywistą i zrozumiałą, że właśnie te 

wartości i zasady stanowią fundament budowy dokumentu wskazującego lokalne 

problemy społeczne i metody ich rozwiązywania. 

W polityce społecznej terminem „problemy społeczne” oznacza się wszelkiego 

rodzaju dolegliwości, zakłócenia, niedogodności występujące w życiu zbiorowym. 

Natomiast określeniem „kwestia społeczna” wyróżnia się wśród nich te, które:  

 odznaczają się szczególną dolegliwością dla potencjału osobowego 

społeczeństwa; 
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 są następstwem niedostosowania sposobu, w jaki funkcjonuje 

społeczeństwo, do podstawowych potrzeb indywidualnych i zbiorowych; 

 nie są możliwe do rozwiązania siłami pojedynczych grup ludzkich. 

W węższym znaczeniu termin „kwestia społeczna” oznacza konkretny problem 

o szczególnie wysokim stopniu dotkliwości dla życia i współdziałania członków 

społeczności. W szerszym znaczeniu termin ten oznacza natomiast sprzeczność 

pomiędzy zasadami obowiązującymi w danym społeczeństwie, formacji ustrojowej 

czy nawet cywilizacji, a dążeniami jednostek i zbiorowości do godnego życia. 

Przyjmuje się, że źródła kwestii społecznych tkwią wewnątrz społeczeństwa,  

w mechanizmach życia zbiorowego i mogą być – jak każdy problem społeczny – 

ograniczane i rozwiązywane we wszystkich skalach współżycia: od rodziny poprzez 

środowiska lokalne i zawodowe po skalę ogólnopaństwową czy międzynarodową. 

Mechanizmów powstawania problemów społecznych i kwestii społecznych 

upatrywać należy w funkcjonowaniu społeczeństwa. Są nimi przede wszystkim: 

 dezorganizacja społeczeństwa; 

 gwałtowna zmiana społeczna; 

 opóźnienia kulturowe; 

 przemiany gospodarcze wyprzedzające przemiany w sposobie myślenia 

i działania; 

 złe funkcjonowanie instytucji politycznych czy administracyjnych; 

 niekompetencja polityków czy urzędników państwowych; 

 dysfunkcjonalność instytucji społecznych; 

 dominacja grup społecznych, eksploatacja, wyzysk; 

 nierówności społeczne, niesprawiedliwość społeczna; 

 złe funkcjonowanie instytucji edukacyjnych; 

 nieprzystosowanie do pełnienia określonych ról społecznych. 

Funkcjonujące w środowisku lokalnym kwestie i problemy społeczne 

prowadzą do wykluczenia społecznego, czyli sytuacji uniemożliwiającej lub znacznie 

utrudniającej jednostce lub grupie zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, 

korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów  

i zdobywanie dochodów w godny sposób. Środkiem umożliwiającym przeciwdziałanie 

tej sytuacji jest integracja społeczna oparta na zasadach dialogu, wzajemności  

i równorzędności.  
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Podejmowane w tym celu działania wspólnotowe służą budowie 

społeczeństwa opartego na demokratycznym współuczestnictwie, rządach prawa  

i poszanowaniu różnorodności kulturowej. W społeczeństwie tym obowiązują i są 

realizowane podstawowe prawa człowieka i obywatela oraz skutecznie wspomaga 

się jednostki i grupy w realizacji ich celów życiowych. 

Przygotowując dokument programowy, wskazujący kierunki działań 

samorządu w kształtowaniu i realizacji lokalnej polityki społecznej, nie można nie 

wspomnieć o wartości podstawowej, która posłużyła autorom za fundament przy jego 

opracowywaniu. Wartością tą jest zasada wspierania rodziny jako najważniejszej 

komórki społecznej. Jest ona głównym przesłaniem niniejszego dokumentu, gdyż od 

wspierania siły rodziny należy rozpoczynać każdy rodzaj oferowanej pomocy. 

 

1.3. STRUKTURA DOKUMENTU 

 

Strategie rozwiązywania problemów społecznych to względnie trwałe wzory 

interwencji społecznych podejmowanych w celu zmiany (poprawy) tych stanów 

rzeczy (zjawisk), występujących w obrębie danej społeczności, które oceniane są 

negatywnie. Mówiąc o strategii rozwiązywania problemów społecznych, należy mieć 

na myśli w szczególności działania publicznych i prywatnych instytucji pomocy 

społecznej (i pokrewnych), prowadzone na terenie miasta, podejmowane dla 

poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin, 

mieszkańców miasta.  

W oparciu o uzyskane informacje i materiały został przygotowany dokument, 

który pozwoli na racjonalizację lokalnej polityki społecznej oraz wskaże obszary, 

które w najbliższym czasie powinny stać się przedmiotem szczególnej troski władz 

lokalnych. Metodyka opracowania dokumentu pozwoliła zaangażować środowisko 

lokalne w budowę strategii na najważniejszych etapach, od diagnozy do wdrożenia  

i realizacji. 

Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Garwolin 

rozpoczęto w marcu 2014 roku. 

Budowę Strategii oparto na Strategii Rozwoju Miasta Garwolina oraz na 

podstawie oceny zasobów, w których zawarta jest wieloletnia analiza oraz wszelkie 

dane niezbędne do budowy planów strategicznych. Ocena zasobów jest 
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dokumentem, który przedstawia wszystkie podmioty lokalne zajmujące się rozwojem 

sfery polityki społecznej w mieście Garwolin. „Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Mieście Garwolin” powstała także dzięki współpracy  

z przedstawicielami podmiotów działających na rzecz rozwiązywania problemów 

społecznych w mieście Garwolin. W jego skład weszli przedstawiciele władz 

samorządowych, przedstawiciele instytucji zajmujących się pomocą społeczną oraz 

rynkiem pracy (Powiatowy Urząd Pracy), przedstawiciele szkół, Policji, 

przedstawiciele organizacji społecznych, organizacji pozarządowych, charytatywnych 

z terenu miasta oraz osoby publiczne. 
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METODOLOGIA OPRACOWANIA DOKUMENTU 
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1.4. PRZESŁANKI WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW 

STRATEGICZNYCH 

 

Konstruując strategię integracji i rozwiązywania problemów społecznych 

miasta, należy pamiętać, że nie jest to jedyny dokument w obszarze polityki 

społecznej, którego skutki będą dotyczyły jej mieszkańców. Krytyczna analiza 

dokumentów programowych powstających na poziomie kraju, województwa czy 

powiatu pozwala na skuteczniejsze programowanie działań na poziomie lokalnym  

w taki sposób, by nie powielać pewnych działań, ale wpisywać się własnymi 

propozycjami programowymi w już funkcjonującą rzeczywistość formalnoprawną. 

 

1.4.1. NARODOWA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

  Narodowa Strategia Integracji Społecznej jest dokumentem, którego celem 

jest pomoc w procesie włączania się Polski w realizację drugiego z celów Strategii 

Lizbońskiej, stawiającego na modernizację europejskiego modelu socjalnego, 

inwestowanie w ludzi oraz zwalczanie wykluczenia społecznego.  

Działania w tym zakresie mają przyczynić się do: 

 dostosowania edukacji i szkolenia do wymogów życia i pracy  

w społeczeństwie opartym na wiedzy,  

 rozwijania aktywnej polityki zatrudnienia przyczyniającej się do tworzenia 

większej liczby lepszych miejsc pracy, 

 modernizacji systemu ochrony socjalnej, w tym systemów emerytalnych  

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

odpowiedniej koordynacji z celami polityki edukacyjnej i polityki zatrudnienia, 

 wspierania integracji społecznej, aby uniknąć pojawienia się trwale 

zmarginalizowanej klasy ludzi niezdolnych do funkcjonowania  

w społeczeństwie opartym na wiedzy.  

 W ramach kilkunastu obszarów życia społecznego wyznaczonych w Narodowej 

Strategii Integracji Społecznej sformułowano następujące priorytety: 

 wzrost uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym,  

 poprawa jakości kształcenia na poziomie gimnazjalnym i średnim,  
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 upowszechnienie kształcenia wyższego i jego lepsze dostosowanie do potrzeb 

rynku pracy,  

 rekompensowanie deficytów rozwoju intelektualnego i sprawnościowego 

dzieci, 

 radykalne ograniczenie ubóstwa skrajnego,  

 ograniczenie tendencji do wzrostu różnic dochodowych,  

 ograniczenie bezrobocia długookresowego,  

 zmniejszenie bezrobocia młodzieży, 

 zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych, 

 zwiększenie liczby uczestników w aktywnej polityce rynku pracy, 

 upowszechnienie kształcenia ustawicznego,  

 wydłużenie przeciętnego dalszego trwania życia w sprawności,  

 powszechne ubezpieczenie zdrowotne, 

 kobiety i dzieci objęte programami zdrowia publicznego,  

 wzrost dostępu do lokali (mieszkań) dla grup najbardziej zagrożonych 

bezdomnością, 

 dostęp do pracowników socjalnych, 

 rozwój pomocy środowiskowej – zwiększenie liczby osób objętych usługami 

pomocy środowiskowej,  

 zaangażowanie obywateli w działalność społeczną,  

 realizacja NSIS przez samorządy terytorialne,  

 dostęp do informacji obywatelskiej i poradnictwa.  

Należy przyjąć, że realizacja celów strategii przyczyni się także do osiągnięcia celów 

zakładanych w dokumencie. 

 

1.4.2. KRAJOWE DOKUMENTY STRATEGICZNE 

Krajowe dokumenty strategiczne tworzą warunki do podejmowania działań 

opartych na zasadzie pomocniczości państwa przy wykorzystaniu zasobów 

tkwiących w środowiskach lokalnych.  
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Raport Polska 2030 

Raport „Polska 2030- Wyzwania rozwojowe” stanowi podstawę diagnostyczną 

dla przygotowywanych strategii rozwoju. Wskazuje wyzwania w perspektywie do 

2030 roku:  

 wzrost i konkurencyjność,  

 sytuacja demograficzna,  

 wysoka aktywność zawodowa oraz adaptacyjność zasobów pracy,  

 odpowiedni potencjał infrastruktury,  

 bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne, 

 gospodarka oparta na wiedzy i rozwój kapitału intelektualnego,  

 solidarność i spójność regionalna,  

 poprawa spójności społecznej,  

 sprawne państwo, 

 wzrost kapitału społecznego Polski.  

Wskazuje się także na pięć kluczowych czynników rozwoju kraju w perspektywie 

roku 2030:  

 warunki dla szybkiego wzrostu inwestycji,  

 wzrost aktywności zawodowej i mobilności Polaków, 

 rozwój produktywności i innowacyjności, 

 efektywna dyfuzja rozwoju w wymiarze regionalnym i społecznym,  

 wzmocnienie kapitału społecznego i sprawności państwa.  

W aspekcie rozwoju kapitału społecznego, podkreśla się rosnące znaczenie 

usieciowienia społeczeństwa, niosące za sobą zmianę dotychczasowych więzi 

społecznych. Podkreślona jest rola nowoczesnych form komunikacji masowej 

rewolucjonizujących komunikację publiczną. Wzrost kapitału społecznego wymaga 

stymulowania wzrostu wzajemnego zaufania, naprawy infrastruktury instytucjonalnej 

państwa, zwiększenia troski o dobro wspólne, poprawy jakości przestrzeni i debaty 

publicznej, wspierania aktywności obywatelskiej – indywidualnej oraz 

zinstytucjonalizowanej – oraz zwiększenia roli potencjału kreatywnego  

i intelektualnego.  
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Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju.  

 Celem Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju (dalej DSRK) jest analiza oraz 

charakterystyka warunków niezbędnych dla rozwoju Polski w kluczowych obszarach 

na tle UE oraz procesów gospodarczych zachodzących w świecie. Na tej podstawie 

sformułowane są wnioski oraz ich przełożenie na konkretne decyzje oraz propozycje 

powiązanych z nimi projektów. W DSRK przedstawiono wizję rozwojową  

w perspektywie do roku 2030, identyfikuje się wyzwania stojące przed gospodarką  

i społeczeństwem oraz trzy obszary strategiczne: konkurencyjności i innowacyjności 

(modernizacji), równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski (dyfuzji) oraz 

efektywności i sprawności państwa. Celem jest rozwój mierzony poprawą jakości 

życia Polaków (wzrost PKB na mieszkańca w relacji do najbogatszego państwa UE  

i zwiększenie spójności społecznej) dzięki stabilnemu, wysokiemu wzrostowi 

gospodarczemu, co pozwala na modernizację kraju. W DSRK wskazano 11 celów 

strategicznych, od których zależy rozwój cywilizacyjny kraju oraz powiązane z nimi 

projekty do realizacji.  

W części dotyczącej kapitału społecznego znajdują się m.in.: 

 stworzenie sprawnego państwa jako modelu działania administracji publicznej, 

 wzrost społecznego kapitału rozwoju.  

Należy przyjąć, że realizacja celów strategii przyczyni się do osiągnięcia celów zakładanych 

w dokumencie.  

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020.  

 Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 (dalej ŚSRK 2020) jest elementem 

nowego systemu zarządzania rozwojem kraju, którego fundamenty zostały określone 

w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W dokumencie, odnosząc się do 

kluczowych decyzji zawartych w DSRK, wskazuje się strategiczne zadania państwa, 

których podjęcie jest konieczne w perspektywie najbliższych 10 lat, w celu 

wzmocnienia procesów rozwojowych. Dokument stanowi bazę dla 9 strategii 

zintegrowanych.  

W perspektywie niniejszego dokumentu strategicznego szczególnie istotne są: 

 wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb  

i aktywności obywatela,  

 rozwój kapitału ludzkiego,  

 integracja społeczna,  
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 zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych.  

Należy przyjąć, że realizacja celów strategii przyczyni się do osiągnięcia celów zakładanych 

w dokumencie.  

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020.  

Dokument obejmuje zagadnienia partycypacji społecznej i aktywności 

obywatelskiej. W ramach tego obszaru mają być realizowane działania zmierzające 

do poprawy mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie 

publiczne. Przyjmuje się, że proces wdrożenia strategii będzie obejmował takie 

działania jak: 

 projekty realizowane przez organizacje społeczne w zakresie edukacji 

obywatelskiej,  

 upowszechnienie i wdrażanie rozwiązań zwiększających kontrolę społeczną 

nad działaniami administracji publicznej wszystkich szczebli, 

 stałe podnoszenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli organizacji 

pozarządowych (zarządy, pracownicy) w zakresie zarządzania organizacją,  

a w szczególności zarządzania zasobami ludzkimi i finansami,  

 różnorodne formy zachęcania obywateli do zwiększania swojej aktywności na 

forum publicznym, 

 rozwijanie i promocja indywidualnej filantropii, wolontariatu, jak i społecznej 

odpowiedzialności biznesu, 

 wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej i innych form 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu, w tym 

różnorodnych form samopomocy,  

 stworzenie rozwiązań zmierzających do wypracowania i wdrożenia systemu 

wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego,  

 ułatwienie działalności organizacji obywatelskich,  

 wsparcie dla ruchów społecznych, grup nieformalnych.  

Należy przyjąć, że realizacja celów strategii przyczyni się także do osiągnięcia celów zakładanych  

w dokumencie.  
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1.4.3. STRATEGIA WOJEWÓDZKA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  

DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

Strategia Województwa Mazowieckiego w Zakresie Polityki Społecznej do 

roku 2020 została przyjęta Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 

03.11.2014 r. – Nr.218/14. Ze względu na swój dalekosiężny charakter strategia 

budowana na poziomie lokalnym musi uwzględniać i brać pod uwagę przesłanki 

zawarte w dokumentach strategicznych podmiotów, z którymi gmina współpracuje na 

zasadzie partnerstwa. Strategia Wojewódzka w Zakresie Polityki Społecznej planuje 

działania województwa w taki sposób, aby przeciwdziałać najistotniejszym 

zagrożeniom społecznym przy aktywnym udziale samorządów lokalnych i organizacji 

pozarządowych. Strategia określa główne działania samorządu województwa  

z zakresu pomocy społecznej. 

Misją Strategii Województwa Mazowieckiego w Zakresie Polityki Społecznej do roku 

2020 jest: „podnoszenie jakości życia wśród tych mieszkańców regionu, którzy ze 

względu na trudną sytuację życiową nie są w stanie samodzielnie zaspokoić 

podstawowych potrzeb bytowych, a przez to nie mogą uczestniczyć lub mają 

ograniczy udział w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym”.  

Celem pośrednim jest stworzenie spójnego systemu realizacji zadań polityki 

społecznej.  

Cele strategiczne i operacyjne dla województwa mazowieckiego w zakresie polityki 

społecznej są następujące:  

1) Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia.  

2) Pomoc rodzinom w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych.  

3) Przeciwdziałanie i łagodzenie negatywnych skutków marginalizacji grup 

społecznych.  

4) Zmniejszenie spożycia alkoholu i używania środków psychoaktywnych oraz 

ograniczanie ich negatywnych skutków wśród mieszkańców województwa. 

5) Tworzenie warunków równego dostępu osób niepełnosprawnych do życia 

zawodowego i społecznego. 

6) Podniesienie bezpieczeństwa społecznego i socjalnego wśród osób starszych.  

Należy przyjąć, że realizacja celów strategii przyczyni się także do osiągnięcia celów zakładanych  

w dokumencie. 
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1.4.4. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA GARWOLINA 

W Strategii Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2016- 2023,  

w oparciu o ustalenia, które były poczynione na warsztatach strategicznych, 

wykorzystując diagnozę układu lokalnego opracowaną przez zespół konsultantów, 

została stworzona wizja Garwolina w następującym brzmieniu: „Garwolin – miastem 

nowoczesnej gospodarki, bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców oraz 

przedsiębiorców, ze zaktywizowanym społeczeństwem kultywującym lokalne tradycje 

kulturowo-historyczne i atrakcyjnym do zamieszkania”.  

Diagnoza układu lokalnego oraz przeprowadzona analiza SWOT dla miasta 

Garwolin doprowadziły w efekcie do sformułowania wizji rozwoju miasta, co z kolei 

stało się podstawą sformułowania celów strategicznych i operacyjnych "Strategii 

Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2016-2023" Przyjęto cztery cele o charakterze 

strategicznym:  

1) POPRAWA SFERY FUNKCJONALNOPRZESTRZENNEJ  

2) SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA  

3) ZACHOWANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI ŚRODOWISKA 

PRZYRODNICZEGOI KULTUROWEGO 

4) KONKURENCYJNA GOSPODARKA  

Ich realizację zapewni osiągnięcie zaplanowanych celów operacyjnych. Łącznie 

opracowano 11 celów operacyjnych przyporządkowanych do powyższych celów 

strategicznych.  

W odniesieniu do I celu strategicznego sformułowano trzy cele operacyjne:  

1) Poprawa dostępności komunikacyjnej  

2) Rewitalizacja oraz poprawa ładu przestrzennego na terenie miasta  

3) Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej  

W odniesieniu do II celu strategicznego sformułowano następujące trzy cele 

operacyjne:  

1) Wysokiej jakości infrastruktura usług społecznych  

2) Wzmocnienie integracji społecznej i aktywności obywatelskiej  

3) Zapewnienie spójności społecznej poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu  

W odniesieniu do III celu strategicznego sformułowano następujące trzy cele 

operacyjne:  

1) Bezpieczeństwo ekologiczne  
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2) Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego  

3) Zwiększenie potencjału kulturotwórczego Miejsko-Powiatowej Biblioteki 

Publicznej  

W ostatnim, IV celu strategicznym przyjęto dwa cele operacyjne: 

1) Poprawa konkurencyjności inwestycyjnej  

2) Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości  

Należy przyjąć, że realizacja celów strategii przyczyni się także do osiągnięcia celów zakładanych  

w dokumencie. 
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2. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA 

 

Część diagnostyczna zawiera diagnozę problemów społecznych miasta. Diagnoza 

została oparta na badaniu źródeł zastanych oraz analizie wieloletniej Oceny zasobów 

Pomocy Społecznej przy współpracy z przedstawicielami podmiotów działających na rzecz 

rozwiązywania problemów społecznych w mieście Garwolin. W jego skład weszli 

przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele instytucji zajmujących się pomocą 

społeczną oraz rynkiem pracy (Powiatowy Urząd Pracy), przedstawiciele szkół, Policji, 

przedstawiciele organizacji społecznych, organizacji pozarządowych, charytatywnych  

z terenu miasta oraz osoby publiczne. 
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2.1.CHARAKTERYSTYKA MIASTA 

Garwolin jest gminą miejską, położoną w południowo-wschodniej części 

województwa mazowieckiego, w odległości ok. 60 kilometrów od Warszawy. Zajmuje 

powierzchnię 22,08 km2 (cały obszar miasta otoczony jest terenem gminy wiejskiej 

Garwolin) i liczy ok.17 tys.  mieszkańców.  

Miasto leży nad rzeką Wilgą, która połączona jest z Wisłą specjalnie 

utworzonym kanałem. Nad rzeką Wilgą znajduje się kompleks rekreacyjno-sportowy. 

Obejmuje on ścieżki spacerowe i rowerowe, tereny parkowo-ogrodowe, plac zabaw 

dla dzieci, kąpielisko, wzgórze saneczkowo-widokowe, stanowiska wędkarskie, 

zbiornik retencyjny oraz amfiteatr. Teren ten stanowi miejsce wypoczynku i spotkań 

mieszkańców miasta oraz centrum życia kulturalnego. Bogatą ofertę kulturalną 

posiada Centrum Sportu i Kultury. 

       Miasto Garwolin jest siedzibą władz powiatowych. Miasto posiada wiele atutów, 

które w najbliższych latach mogą stać się atrakcyjne dla przyszłych inwestorów.  

Do atutów tych należą:  

1) atrakcyjna lokalizacja; 

2) ulgi inwestycyjne dla inwestorów w postaci zwolnień podatkowych; 

3) duże zasoby czystej, dobrej jakości, wody; 

4)potencjał ludzki w postaci młodych i wykształconych mieszkańców. 

Przez miasto Garwolin przebiegają  następujące ciągi komunikacyjne:  

1) droga krajowa -   Nr 17 Warszawa - Lublin w ciągu, której wybudowana została 

 obwodnica       miasta o parametrach drogi ekspresowej S 17 (na kierunku północ 

południe); 

2) droga krajowa -   Nr 76 Łuków - Garwolin – Wilga ( na kierunku wschód - zachód); 

3) linia kolejowa – Nr 7 Warszawa  Wschodni - Dorohusk.  

W latach 2017-2022 planowana jest przebudowa drogi krajowej Nr 17 i linii kolejowej 

Nr 7. 

Garwolin to  również ośrodek przemysłowo-usługowy, w którym rozwija się 

przemysł maszynowy, środków transportu, spożywczy (mleczarski i mięsny), 

odzieżowy, skórzany, materiałów budowlanych, meblowy i kosmetyczny. 
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2.2. MARGINALIZACJA I WYKLUCZENIE W PERSPEKTYWIE 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

Na syndrom głębokiego ubóstwa składa się bezrobocie połączone z niskim 

poziomem wykształcenia głowy gospodarstwa domowego, wielodzietność oraz fakt 

zamieszkania w małych ośrodkach miejskich oraz na wsi, szczególnie na obszarach 

dotkniętych bezrobociem strukturalnym. Wzrost skali ubóstwa w ostatnich latach 

dokonał się przy poprawie przeciętnej sytuacji materialnej ogółu społeczeństwa, co 

świadczy o rosnących w społeczeństwie nierównościach w sytuacji dochodowej 

i poziomie życia. 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych. 

Pomoc społeczna ma więc pomagać osobom i rodzinom w pokonywaniu trudnych 

sytuacji życiowych, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, ale 

również ma wspierać osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających 

godności człowieka, zapobiegać trudnym sytuacjom i aktywizować 

świadczeniobiorców, korzystających z pomocy. 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka (art. 3. 1). Ustawa o pomocy społecznej 

stwierdza, że udziela się pomocy osobom i rodzinom w szczególności z powodu:  

1. ubóstwa; 

2. sieroctwa; 

3. bezdomności; 

4. bezrobocia; 

5. niepełnosprawności; 

6. długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

7. przemocy w rodzinie; 

8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 
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10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 

wielodzietnych; 

11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali  

w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą; 

12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

13. alkoholizmu lub narkomanii; 

14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

15. klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Jednostką organizacyjną, która na szczeblu gminy (w tym przypadku gminy 

miejskiej Garwolin) odpowiada za pomoc społeczną jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej (MOPS) w Garwolinie. Ośrodek zatrudnia 20 osób na 18,75 etatach,  

w tym 9 pracowników socjalnych.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy 

społecznej na terenie miasta Garwolina.  

Do jego obowiązków należy: 

 prowadzenie diagnostyki jednostkowej i środowiskowej; 

 bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń (w tym organizowanie 

opieki i usług domowych); 

 współpraca z organizacjami i instytucjami, a zwłaszcza z samorządem 

lokalnym; 

 aktywizowanie środowiska lokalnego. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Garwolinie (raporty MPiPS-03, Ocena zasobów Pomocy 

Społecznej) 

 

Ośrodek udziela szerokiej pomocy m.in. w formie: zasiłków pieniężnych; 

pomocy w naturze; pomocy w formie usług: opiekuńczych, specjalistycznych usług 

opiekuńczych, obiadowych, wypożyczania i naprawy sprzętu rehabilitacyjnego, 

transportowych dla osób niepełnosprawnych; poradnictwa prawnego; poradnictwa 

psychologicznego; pracy socjalnej. Główne problemy społeczne wśród mieszkańców 

miasta to: ubóstwo, starzenie się społeczeństwa i związana z nim 

niepełnosprawność, długotrwałe i przewlekłe choroby fizyczne  

i psychiczne, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, nadużywanie 

alkoholu, bezrobocie, niska aktywność społeczeństwa, niewystarczająca współpraca 

lokalnych instytucji. Dodatkową trudność przysparza fakt, iż większość tych 

problemów nie występuje w izolacji od siebie, lecz jest ze sobą silnie sprzężona. 

Liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną ulega stopniowemu 

wzrostowi, co jest niepokojącym zjawiskiem z punktu widzenia rosnącego 
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zapotrzebowania na pomoc społeczną. W 2010 r. liczba gospodarstw domowych 

korzystających z pomocy społecznej wynosiła 361, podczas gdy w 2015 r. było to już 

427 gosp. domowych (wzrost o 18%, dane BDL). Podobnie wygląda sytuacja 

dotycząca osób w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej 

bowiem w 2010 r. ich liczba wynosiła 1007, zaś w 2015 r. już 1169 os. (wzrost  

o 16%, wg danych BDL).  

Jak wynika ze sprawozdań MPiPS-03 sporządzanych przez MOPS liczba 

świadczeń przyznanych (wydanych decyzji przyznających pomoc osobom) w ramach 

zadań zleconych i zadań własnych gminy w 2013 roku wynosiła 753 (389 rodzin),  

a w 2015 r. - 902 (519 rodzin). Spośród wydanych decyzji w 2015 r. większość (624) 

udzielonych świadczeń miało charakter pieniężny, aniżeli świadczenia niepieniężne 

(308). Najczęstsze formy pomocy to zasiłki celowe i w naturze (469), posiłki (270), 

zasiłki okresowe (107), zasiłki stałe (48), usługi opiekuńcze (22).  

Zauważalny jest wzrost wszystkich podstawowych wskaźników związanych  

z udzielaniem pomocy społecznej w latach 2013-2015. W przypadku pomocy 

społecznej interpretacja wyników (wzrost wskaźników) nie jest jednak tak 

jednoznaczna jak w innych płaszczyznach. W pierwszej kolejności należy 

odczytywać to jako wzrost zapotrzebowania na tego typu pomoc nie zaś wzrost 

możliwości pomocowych w ogóle przez MOPS. Świadczy to o postępującej 

pauperyzacji społeczeństwa i braku zaradności.  

Wzrost liczby przyznanych świadczeń, w sytuacji malejącej liczby 

bezrobotnych, wskazuje na wykluczenie społeczne pewnych grup społecznych ze 

względu na ich postępującą pauperyzację i uzależnienie od stałej pomocy. Rosnąca 

liczba osób objętych świadczeniami pomocy społecznej powoduje, iż obejmuje ona 

już ok. 7% ogółu populacji miasta (dwa lata wcześniej udział ten był o 1% mniejszy). 

Średnioroczny przyrost rzędu kilkunastu rodzin jest niepokojącym zjawiskiem, 

bowiem grono osób wykluczonych społecznie nie maleje, a wręcz rośnie. 

Przeciętna liczba osób zamieszkujących w gospodarstwach domowych 

korzystających z pomocy społecznej w ostatnich latach pozostaje na podobnym 

poziomie i wynosi 2,7 osób. Najliczniejsza grupa rodzin objętych pomocą społeczną 

to gospodarstwa jednoosobowe (ok. 190), najczęściej emeryci i renciści. Liczną 

grupę stanowią również gospodarstwa 2- i 3-osobowe (po ok. 110-140 gosp.). Liczba 

pozostałych rodzin sukcesywnie spada wraz ze wzrostem liczby osób w gosp. 

domowych, co wynika po prostu z mniejszej liczby takich rodzin w ogóle. W 2015 
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rodzin 4-osobowych objętych pomocą społeczną było 77, rodzin 5-osobowych - 40,  

zaś 6-osobowych i więcej - 20.  

Decydujący wpływ na korzystanie z systemu pomocy społecznej w Polsce 

mają regulacje prawne zawarte w ustawie o pomocy społecznej oraz innych aktach 

normatywnych. Podstawową przesłanką przyznania świadczeń jest kryterium 

dochodowe osoby i rodziny. Od dnia 1 października 2015 r. dla osoby samotnie 

gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 634 zł, natomiast dla 

osoby w rodzinie – kwota 514 zł.  

Większość świadczeń jest przyznawana w drodze decyzji administracyjnej. 

Beneficjenci niezadowoleni z uzyskanej pomocy mają prawo odwołać się do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które w trybie administracyjnym może 

decyzję MOPS-u utrzymać w mocy, uchylić w części lub całości albo przekazać do 

ponownego rozpoznania. 

Ustawa o pomocy społecznej zawiera zamkniętą listę powodów, dla których każdy 

mieszkaniec ma prawo skorzystać z systemu pomocy społecznej. Podstawową 

przesłanką przyznawania pomocy jest spełnienie wspominanego wcześniej kryterium 

dochodowego, informującego o istotnym braku środków do życia, zarówno  

w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jak i całej rodziny. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Garwolinie (raporty MPiPS-03) 

. 

Struktura najczęstszych powodów przyznania pomocy jest podobna jak  

w innych jednostkach w kraju i są to: ubóstwo (317 osób, którym przyznano 
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świadczenie), bezrobocie (261), długotrwała lub ciężka choroba (184), 

niepełnosprawność (139), bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

(95),alkoholizm (52) oraz potrzeba ochrony macierzyństwa (46). Ponadto występują 

też: trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego (9), 

narkomania (7), bezdomność (5), czy przemoc w rodzinie (5). Struktura powodów 

przyznania świadczeń od kilku lat pozostaje niezmienna.  

 

Świadczenia rodzinne przyznane przez MOPS w 2015 roku 

 
 

Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie. 

 

Zgodnie z ustawą, świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny i dodatki do 

tego zasiłku, świadczenia opiekuńcze w postaci zasiłku pielęgnacyjnego  

i świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 
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zasiłek rodzinny

dodatek do zasiłku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

zasiłek pielęgnacyjny

dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

świadczenie pielęgnacyjne

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka

świadczenie opiekuocze - specjalny zasiłek opiekuoczy



STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA GARWOLIN 
30 

oraz zapomoga wypłacana przez gminy z tytułu urodzenia się dziecka. W 2015 roku 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie przyznał ogółem: 

 9.653 zasiłki rodzinne dla 604 rodzin, 

 1.591 dodatków do zasiłku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej dla 123 rodzin, 

 3.369 zasiłki pielęgnacyjne dla 280 osób, 

 576 dodatków do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 334 osób, 

 308 dodatków do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania  

z urlopu wychowawczego dla 25 osób, 

 350 dodatków do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 30 osób, 

 774 dodatki do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego dla 76 osób, 

 205 dodatki do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania dla 27 osób, 

 780 świadczeń pielęgnacyjnych dla 65 osób, 

 165 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka dla 165 osób, 

 65 dodatki do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka dla 65 osób, 

 1 specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby. 

W 2015 roku MOPS wypłacił wymienione świadczenia rodzinne na kwotę 

3 093 109 zł dla 604 rodzin. 

 

W 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie przyznał 

również zaliczki alimentacyjne na łączną kwotę 564.905 zł dla 82 rodzin, w tym  

131 osób uprawnionych.  

W MOPS Garwolin w 2015 roku było 189 dłużników alimentacyjnych, z czego  

89 dłużników to osoby zamieszkałe na terenie działania organu wykonawczego tj. na 

terenie miasta Garwolina, pozostałych 100 dłużników zamieszkuje w innych 

miejscowościach na terenie kraju. 

 

2.3. KWESTIA DZIECKA 

 

Polityka społeczna zajmuje się dziećmi jako grupą wymagającą szczególnej 

troski i ochrony. Działalność na rzecz dzieci polega przede wszystkim na ochronie ich 
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praw, wyrównywaniu szans życiowych poprzez ułatwienie dostępu do oświaty, służby 

zdrowia, wypoczynku oraz asekurowaniu w obliczu ryzyka życiowego. 

System opieki nad dziećmi potrzebującymi wsparcia organizują instytucje 

państwowe, samorządy, organizacje pozarządowe.  

Na system ten składają się: 

 domy pomocy społecznej dla dzieci specjalnej troski, 

 pogotowia opiekuńcze, 

 domy dziecka, 

 ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży, 

 ogniska wychowawcze, 

 placówki środowiskowe zapobiegające niedostosowaniu społecznemu  

i osamotnieniu dzieci i młodzieży oraz zapewniające pomoc rodzicom 

mającym trudności w wychowaniu dzieci, 

 wioski dziecięce, 

 ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, 

 rodziny zastępcze, 

 rodzinne domy dziecka, 

 młodzieżowe ośrodki wychowawcze. 

Wszystkie te placówki wyrównują szanse dzieci i młodzieży, niemniej dziecko, 

dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości, powinno wychowywać się 

w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia. 

MOPS Garwolin realizuje ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 poz. 332). 

W 2015 r. MOPS w Garwolinie współfinansował pobyt 6 dzieci w placówce 

opiekuńczo – wychowawczej oraz 7 dzieci w rodzinie zastępczej. 1 dziecko zostało 

umieszczone w ZOL-u (koszt za jeden miesiąc 1 760,90 zł). Wydatki poniesione to 

46 064 zł. 

 Przy współpracy z pedagogami szkół zostały określone problemy uczniów, które 

powstają głównie ze względu trudnej sytuacji materialno-bytowej rodzin oraz 

dysfunkcji występujących w domu, odnoszą się m.in. do niewydolności opiekuńczo-

wychowawczej (niewystarczające zainteresowanie dzieckiem ze strony rodziców)  

i uzależnień rodziców od alkoholu. Ponadto pedagodzy podkreślali znaczenie 
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negatywnych skutków występowania w środowisku uczniów takich problemów, jak 

agresja i przemoc, uzależnienie od tytoniu i gier komputerowych.  

Według niektórych pedagogów na terenie miasta są rejony wymagające 

szczególnej interwencji ze względu na sytuację młodzieży i dzieci. Do takich miejsc 

gdzie może wystąpić zagrożenie patologią (alkohol, narkotyki) zaliczono: piwnice  

i klatki w blokowiskach, tereny, na których stoją garaże, dworzec PKS-u, park i jego 

okolice na tzw. „Działkach”, bar nad rzeką w okresie letnim i jesiennym (tzw. 

„Kwadrat”), Al. Legionów (tzw. „Koszary”) oraz ul. Targową w okolicach CORY . 

 

  Szkoły podejmują działania profilaktyczne i naprawcze zgodnie  

z przyjętymi programami wychowawczym i profilaktycznym. Działania te prowadzone 

są w formie spotkań z policjantami, pogadanek, treningów (np. na temat uzależnień, 

agresji i przemocy, rozwijania umiejętności społecznych), zajęć terapeutycznych, 

spektakli profilaktycznych. Podejmowane są również działania o charakterze 

wczesnej interwencji, informacyjne, edukacyjne, zapobiegawcze i korygujące, mające 

na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w szkole. Jednocześnie przedstawiciele 

niektórych szkół sygnalizowali potrzebę rozszerzenia zakresu monitoringu, 

dofinansowania wycieczek i biwaków oraz zwiększenia udziału rodziców we 

współpracy ze szkołą. 

Ponadto uznano za konieczne zwiększenie pomocy finansowej i rzeczowej dla 

rodzin ubogich, przystosowanie bazy szkoły do funkcjonowania klas integracyjnych, 

zwiększenie monitoringu w mieście oraz wzmożenie patroli policyjnych w miejscach 

publicznych, zwłaszcza w miejscach sprzedaży alkoholu. 

 

2.4. KWESTIA OSÓB BEZROBOTNYCH 

 

Bezrobotnym, zgodnie z definicją ustawową, jest osoba pozostająca bez 

pracy, ale jednocześnie zdolna i gotowa do jej podjęcia w pełnym wymiarze czasu.  

       W mieście Garwolin w 2015 roku zarejestrowanych było 960 osób bezrobotnych, 

co stanowi ok. 17% ogółu bezrobotnych w całym powiecie garwolińskim. Jak wynika 

z analizy danych w ostatnich czterech latach utrzymuje się trend spadkowy liczby 

bezrobotnych. Kulminacyjnym punktem był rok 2012 kiedy to w mieście było 

zarejestrowanych 1068 bezrobotnych, tj. ponad 100 osób więcej niż obecnie.  
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W podziale na płeć przeważają bezrobotni mężczyźni, których jest 555, co 

stanowi ok. 58% ogólnej liczby bezrobotnych (wg stanu na koniec grudnia 2015 r.).  

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Garwolinie pod względem posiadanego wykształcenia najliczniejszą grupę 

stanowią osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe, którzy łącznie 

stanowią 33,7% (wg stanu na koniec 2015 r.). 

          Statystyki dotyczące bezrobocia w znacznym stopniu zniekształcają obraz 

zjawiska ze względu na duży stopień tzw. bezrobocia utajonego oraz powszechności 

„pracy na czarno”. W latach 2012- 2013 małżonkowie oboje mogli być zarejestrowani 

w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne. Po 2013 roku statystyki 

zmieniają się ze względu na to, że jeden z małżonków jest zarejestrowany w PUP , 

natomiast drugi z małżonków jest zarejestrowany przy nim ze względu na kwestię 

ubezpieczenia, w związku z czym jest nadal osobą nie aktywną zawodowo, 

poszukującą pracy. 

        Bezrobocie powoduje, iż standard życia wielu ludzi stale się obniża i rozszerza 

się obszar patologii społecznej.  

Bezrobocie, przyczyniając się do zubożenia materialnego, w bezpośredni sposób 

wpływa na poziom życia rodzin, wywierając negatywne skutki, zwłaszcza w postaci: 

 dezintegracji rodziny, 

 zmniejszenia siły wsparcia emocjonalnego i solidarności pomiędzy 

członkami rodziny, 

 zwiększenia ryzyka zaistnienia patologii życia społecznego. 

Długookresowe bezrobocie ma wpływ na ekonomiczną i psychospołeczną 

sferę życia człowieka bezrobotnego oraz jego rodzinę. Jednym z pierwszych skutków 

utraty pracy jest obniżenie standardu życia rodziny, także wtedy, gdy otrzymywane 

są świadczenia kompensujące płacę. Sytuacja materialna osób dotkniętych 

bezrobociem zależy od ich standardu życia w czasie trwania zatrudnienia,  

a zwłaszcza od posiadanych dóbr trwałego użytku, oszczędności i długów.  

Duże znaczenie ma poziom, od którego zaczyna się proces degradacji 

ekonomicznej i społecznej. W najbardziej dramatycznej sytuacji są rodziny 

świadczeniobiorców pomocy społecznej, które od dawna korzystały z systemu 

wsparcia socjalnego z powodu np. niskich dochodów, wielodzietności, inwalidztwa. 

Trudności finansowe w takich rodzinach prowadzą do drastycznych ograniczeń 

wydatków nawet na podstawowe potrzeby bytowe. 
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Problem bezrobocia dotyczy nie tylko osoby nim dotkniętej, lecz także całej 

rodziny. Pogorszenie stanu funkcjonowania rodziny jest proporcjonalne do okresu 

pozostawania bez pracy, co przejawia się problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 

przemocą czy zanikiem autorytetu rodzicielskiego. Może także prowadzić do rozpadu 

rodziny. W tych okolicznościach pojawia się również groźba przyjmowania przez 

dzieci negatywnych wzorów osobowych, a w konsekwencji dziedziczenia statusu 

bezrobotnego. 

Praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych to między innymi 

pomoc w planowaniu nowych koncepcji życia zawodowego, rozbudzanie motywacji 

do działania ukierunkowanego na zatrudnienie oraz technika kontraktu socjalnego, 

która pozwala na uzależnienie pomocy – formy, wysokości i okresu wypłacania 

świadczenia – od aktywności bezrobotnego i jego rodziny.  

Niepokojący jest wpływ bezrobocia na zachowania patologiczne. Szczególnie 

niebezpiecznym zjawiskiem staje się przemoc w rodzinie. Długie pozostawanie bez 

pracy stymuluje procesy dezintegracji życia rodzinnego. Przymusowa bezczynność 

zawodowa i nieuregulowany tryb życia wyzwalają zachowania dewiacyjne, 

skierowane na rodzinę i lokalne środowisko społeczne. Negatywne emocje związane 

z sytuacją bezrobocia przenoszone są na najbliższych – ofiarami przemocy i złego 

traktowania są najczęściej kobiety i dzieci. Długotrwałe bezrobocie, z jego 

negatywnymi konsekwencjami psychospołecznymi, wymaga stosowania 

odpowiednich form oddziaływań. 

Powrót do pracy jest tym trudniejszy, im dłuższy jest okres pozostawania poza 

zatrudnieniem. Brak pracy może powodować nieodwracalne szkody nie tylko 

ekonomiczne, ale przede wszystkim społeczne, łącznie z daleko idącą demoralizacją 

i wykluczeniem osób pozostających bez zatrudnienia, stąd tak ważne w ich 

przypadku są: poradnictwo zawodowe, praca socjalna oraz kluby integracji 

społecznej. 

 

2.5. KWESTIA UZALEŻNIEŃ 

 

Problemy wynikające z picia alkoholu i zażywania narkotyków stanowią 

obecnie jedną z poważniejszych kwestii społecznych. Zjawisko to ma istotny wpływ 

zarówno na poczucie bezpieczeństwa społecznego (wzrasta liczba nieletnich 
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nietrzeźwych sprawców przestępstw, ale również nieletnich nietrzeźwych ofiar), jak 

również ogólny stan zdrowia populacji, zdolność do konkurencji na coraz bardziej 

wymagającym rynku pracy, a także na relacje interpersonalne z rówieśnikami  

i środowiskiem rodzinnym. 

Definiując problem alkoholizmu, przyjmuje się, że jest to całokształt 

problemów związanych z używaniem napojów alkoholowych. Rozumie się przez to 

zarówno upośledzenie decyzji dotyczących rozpoczynania picia alkoholu, jak  

i polegających na niemożności przerwania picia alkoholu. Problem alkoholizmu 

rozpatrywany jest w dwóch płaszczyznach: 

 jako choroba alkoholowa (utrata kontroli picia, niemożność utrzymania się 

w abstynencji); 

 jako zagadnienie spożycia napojów alkoholowych i akceptowanych przez 

społeczeństwo wzorów picia, co stwarza konieczność poszukiwania alkoholu. 

Aby eliminować niekorzystny wpływ alkoholizmu na społeczność miasta, 

konieczne jest prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym oraz różnych form 

promocji zdrowego stylu życia. Ważną rolę odgrywają w tym procesie uchwalane 

corocznie programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

podejmowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w ramach przysługujących jej uprawnień działania. 

 

Do najważniejszych zadań MKRPA należy: 

 Inicjowanie działań realizacji zadań własnych samorządu związanych  

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych; 

 Podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania osoby 

uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego; 

 Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów 

alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży  

z uchwałami Rady Miasta, o których mowa w art. 12 ust, 1 i 2 ustawy (limit 

u lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje 

alkoholowe); 

 Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na 

sprzedaż lub podawania napojów alkoholowych. 
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Wielkość środków przeznaczanych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów 

alkoholowych w mieście Garwolin rosła z roku na rok. W 2014 roku wyniosła  

488.094 zł, w roku następnym wzrosła do 490.019 zł. 

 

 

 

 

2.6. KWESTIA PRZEMOCY W RODZINIE 

 

Przemoc rodzinna według ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie to 

„jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające 

prawa lub dobra osobiste, w szczególności narażające na niebezpieczeństwo utraty 

życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym 

seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także 

wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą” . 

Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Garwolinie działa zgodnie z Ustawą z dnia  

24 sierpnia 2015 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1390).  

W skład Zespołu weszli przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Garwolinie, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policji, 

oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorskiej służby 

sądowej. Spotkania Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb. Zespół 

rozpowszechniał informacje o swojej działalności oraz o instytucjach, osobach  

i możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym w przypadku wystąpienia 

przemocy w rodzinie. Informacje na ten temat mieszkańcy mogli znaleźć w MOPS 

Garwolin. Ulotki i broszury informacyjne były rozpowszechniane w miejscach ogólnie 

dostępnych na terenie gminy oraz w instytucjach działających w obszarze przemocy 

w rodzinie . Na posiedzeniach Zespołu były rozpatrywane przypadki występowania 

przemocy w rodzinie zgłoszone w oparciu o procedurę „ Niebieskiej Karty”.  

Z roku na rok zjawisko przemocy w rodzinie wzrasta. W 2014 roku do Zespołu 

wpłynęły 94 Niebieskie Karty, a w 2015 roku 104 NK. Stosownie do zapisów  

art. 9a ust.9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obsługę organizacyjną  

i techniczną zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Członkowie 
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Zespołu i grup roboczych spotykali się na spotkaniach grup roboczych w trybie 

interwencyjnym celem niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych. Skład 

członków spotkań był ruchomy i zależał od potrzeb rodziny. Członkowie Zespołu oraz 

grup roboczych ustalali dla każdej z rodzin indywidualny plan pomocy rodzinie w tym 

porady prawne psychologiczne, socjalne. Ponadto MZI współpracował z wieloma 

instytucjami tj. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Sądem Rejonowym, Prokuraturą Rejonową, szkołami, Niepublicznymi 

Zakładami Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej itp. 

 

2.7. STAROŚĆ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. 

 

W rozumieniu ustawy o pomocy społecznej niepełnosprawność oznacza stan 

fizyczny, psychiczny lub umysłowy, powodujący trwałe lub okresowe utrudnienie, 

ograniczenie bądź uniemożliwienie samodzielnej egzystencji. Tymczasem obecnie 

niepełnosprawność jest również rozumiana jako wynik barier społecznych, 

ekonomicznych oraz fizycznych, jakie jednostka napotyka w środowisku 

zamieszkania. W związku z tym polityka społeczna powinna promować aktywne 

działania na wszystkich szczeblach życia społecznego oraz aktywnie wspierać 

wszelkie działania na rzecz równouprawnienia osób niepełnosprawnych, a także 

przeciwdziałać ich dyskryminacji i tworzyć mechanizmy wyrównujące szanse życiowe 

oraz warunki do korzystania z przysługujących im praw. 

Według szacunków GUS subpopulacja osób niepełnosprawnych prawnie pod 

koniec 2009 roku wynosiła prawie 4,2 mln Polaków, w tym blisko 184 tys. dzieci do 

lat 16 z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, tak więc orzeczenie  

o niepełnosprawności posiadał co 9 Polak niezależnie od płci. Co trzeci 

niepełnosprawny prawnie posiadał orzeczenie o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, a kolejne 30% osób posiadło orzeczenie o znacznym i lekkim 

stopniu niepełnosprawności. Dzieci do 16 roku życia stanowiły 4,4% ogółu populacji 

osób niepełnosprawnych prawnie. W przypadku osób niepełnosprawnych 

szczególnych wysiłków wymaga ich rehabilitacja społeczna i zawodowa, tj. m.in.: 

promocja dostępu osób niepełnosprawnych do zatrudnienia oraz budowa systemu 

wsparcia dla osób chorych psychicznie, których systematycznie przybywa. 
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Wspomniane działania stwarzają możliwość integracji tej grupy osób z pozostałą 

częścią społeczeństwa. Jednocześnie nadal powinny być konsekwentnie 

likwidowane bariery architektoniczne, komunikacyjne oraz transportowe, utrudniające 

osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie. Integracja społeczna 

osób niepełnosprawnych przez pracę stanowi w Polsce bardzo wymagające i trudne 

do realizacji zadanie. Istnieje wiele czynników wpływających niekorzystnie na 

zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Po stronie podażowej są to (poza relatywnie 

niskimi kwalifikacjami osób niepełnosprawnych): słabe motywacje i liczne bariery 

instytucjonalno-infrastrukturalne, a po stronie popytu na pracę: niechęć pracodawców 

i w konsekwencji znaczny koszt ich motywowania oraz ogólnie trudny rynek pracy, 

charakteryzujący się słabą dynamiką tworzenia miejsc pracy.  

Niepokojącym zjawiskiem jest również wzrost odsetka osób starszych na terenie 

miasta Garwolina. 

Ważny obszar działań realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który 

wspiera usługami opiekuńczymi osoby w wieku senioralnym. Liczba osób objętych 

usługami opiekuńczymi w mieście Garwolin w 2013 roku wynosiła 17 osób. W latach 

2014 – 2015 było tą formą pomocy objętych 22 osoby. Z tytułu niepełnosprawności 

wsparcie finansowe otrzymało w 2014 roku-138 osób, a w 2015 roku 139 osób- dane 

MOPS. 

 Wobec osób które wymagają całodobowej opieki stosuje się skierowanie do 

Domu Pomocy Społecznej. Dobór placówki zależny jest od potrzeb osoby tam 

kierowanej i zawsze jest rozwiązaniem ostatecznym, kiedy wszystkie metody pracy 

środowiskowej okazują się niewystarczające. W 2015 roku MOPS skierował do 

Domu Pomocy Społecznej 2 osoby. 

 Szczególnych wysiłków wymaga rehabilitacja społeczna i zawodowa osób 

niepełnosprawnych, tj. m.in.: promocja dostępu osób niepełnosprawnych do 

zatrudnienia oraz budowa systemu wsparcia dla osób chorych psychicznie, których 

systematycznie przybywa. Wspomniane działania stwarzają możliwość integracji tej 

grupy osób z pozostałą częścią społeczeństwa. Jednocześnie nadal powinny być 

konsekwentnie likwidowane bariery architektoniczne, komunikacyjne oraz 

transportowe, utrudniające osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie  

w społeczeństwie. 

 Kwestia osób niepełnosprawnych związana jest mocno z seniorami, wraz  

z wiekiem wzrasta liczba osób o ograniczonej sprawności. W działaniach dla tej 
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grupy ważne są zarówno kwestie właściwej opieki - wystandaryzowane usługi 

opiekuńcze, jak i formy aktywizacji, tj. możliwość spotkań, aktywności ruchowej  

i kulturalnej. 

 

2.8. ANALIZA SWOT 

 

Bardzo użyteczną metodą przy określaniu priorytetów rozwojowych jest coraz 

powszechniej stosowana w pracach nad strategią analiza SWOT. Nazwa SWOT jest 

akronimem angielskich słów: Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), 

Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu). Analiza 

SWOT jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron organizacji oraz 

badania szans i zagrożeń, jakie stoją przed organizacją. Analizę tę można  

z powodzeniem zastosować do dowolnego przedsięwzięcia, włącznie  

z programowaniem strategicznym.  

Wnikliwe opracowanie SWOT jest istotnym etapem procesu planowania 

strategicznego. Przy właściwym opracowaniu stanowi punkt wyjściowy dla określania 

celów strategicznych oraz projektów socjalnych. 

Analiza SWOT została przygotowana w miejscowym Ośrodku Pomocy 

Społecznej. Przedstawione poniżej czynniki obejmują: 

 siły – wewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na sytuację 

społeczną, 

 słabości – wewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na 

sytuację społeczną, 

 szanse – zewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na realizację 

celów, 

 zagrożenia – zewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na 

realizację celów.  

Wynik prac obrazują prezentowane poniżej zestawienia. Dodać należy, że 

w analizie SWOT odniesiono się wyłącznie do kwestii społecznych. 
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Kwestia osób bezrobotnych 

 

Mocne strony 

 wzrost znaczenia wykształcenia jako wartości, 

 podnoszenie kwalifikacji przez osoby bezrobotne długotrwale, 

 funkcjonowanie organizacji pozarządowych pomagających osobom bezrobotnym,  

z którymi współpracują władze lokalne, 

 dobre przygotowanie pracowników pomocy społecznej do pracy z osobami 

bezrobotnymi. 

 

Słabe strony 

 wysoka skala bezrobocia utajonego na terenie miasta, 

 bezrobocie długotrwałe wśród kobiet i mężczyzn, 

 występowanie zjawiska dziedziczenia bezrobocia, 

 niski poziom wykształcenia osób bezrobotnych długotrwale. 

 

Szanse 

 współpraca władz lokalnych z partnerami społecznymi w ramach rozwiązywania 

problemów osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych, 

 przestrzeganie zasad partnerstwa w zakresie współpracy między władzami 

miasta, a organizacjami pozarządowymi, 

 powiązanie programów dla bezrobotnych długotrwale z programami rozwoju 

zasobów ludzkich, przekwalifikowań i reorganizacji, 

 

Zagrożenia 

 rozwój zjawiska wykluczenia społecznego w niektórych grupach społecznych, 

 brak wzrostu mobilności zawodowej, 

 istnienie zjawiska osłabienia instytucji rodzinnych w zbiorowościach dotkniętych 

długotrwałym bezrobociem, 

 istnienie zjawiska nielegalnego zatrudnienia. 
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Kwestie dzieci, młodzieży i rodziny 

 

Mocne strony 

 dostateczna ilość środków finansowych, 

 współpraca pomiędzy instytucjami zajmującymi się problematyką dzieci  

i młodzieży, 

 dobra komunikacja pomiędzy pracownikami sfery samorządowej i pozarządowej, 

 aktywna działalność pracowników służb społecznych na rzecz pomocy dzieciom  

i młodzieży, 

 wspieranie przez samorząd organizacji pozarządowych i grup nieformalnych 

pracujących na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny, 

 prowadzenie przez samorząd działań zapobiegających dysfunkcjom rodziny, 

 istnienie na terenie miasta placówek resocjalizacyjnych, 

 odpowiednie warunki do prowadzenia skutecznej pracy socjalnej, 

 zabezpieczanie dzieciom i młodzieży dostępu do różnorodnych form spędzania 

czasu wolnego. 

 

Słabe strony 

 deficyt domów dla samotnych matek oraz ośrodków wsparcia dla rodzin  

w kryzysie, 

 niski poziom aktywności w poszukiwaniu środków pozabudżetowych, 

 ograniczona działalność w zakresie upowszechniania idei wolontariatu wśród 

dzieci i młodzieży. 

Szanse 

 wzrost znaczenia organizacji pozarządowych w pracy na rzecz pomocy dzieciom 

i młodzieży, 

 członkostwo Polski w Unii Europejskiej szansą na poprawę polityki społecznej 

wobec dzieci, młodzieży i rodziny, 

 sprzyjająca udzielaniu pomocy społecznej dzieciom i młodzieży decentralizacja 

władzy, 

 prowadzenie przez szkoły programów profilaktycznych. 
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Zagrożenia 

 rozpad więzi społecznych i zanik kontroli społecznej, 

 występowanie zagrożeń funkcjonowania rodziny: uzależnień, rozpadu więzi 

rodzinnych, bezrobocia, przemocy w rodzinie i ubóstwa, 

 niski poziom współpracy pomiędzy rodziną a szkołą, 

 niewystarczająca opieka medyczna w szkołach, 

 brak stabilności prawnej w dziedzinie pomocy społecznej dziecku i rodzinie. 

 
 

Kwestia osób uzależnionych 

 

Mocne strony 

 odpowiednie przygotowanie kadry do pracy z osobami uzależnionymi, 

 funkcjonowanie bazy lecznictwa odwykowego, 

 dysponowanie stałymi środkami finansowymi na profilaktykę i rozwiązywanie 

problemów alkoholowych, 

 prawidłowe wykorzystywanie środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, 

 funkcjonowanie organizacji pozarządowych zajmujących się osobami 

uzależnionymi, z którymi współpracują władze lokalne i regionalne, 

 dobry przepływ informacji pomiędzy organizacjami działającymi w obszarze 

uzależnień, 

 włączanie się społeczności lokalnej w działania pomocowe, 

 

Słabe strony 

 nieodpowiednio przygotowana baza lokalowa, 

 deficyt miejsc pobytu dla ofiar przemocy, 

 brak wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami zajmującymi się 

uzależnieniami. 
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Szanse 

 traktowanie uzależnień jako problemu społecznego, 

 współpraca pomiędzy fachowcami różnych dziedzin na rzecz przeciwdziałania 

uzależnieniom, 

 lepsze wykorzystywanie systemu informacji. 

 

Zagrożenia 

 niemożność sprostania potrzebom w zakresie uzyskiwania pomocy w dziedzinie 

uzależnień, 

 brak systemu wsparcia dla osób i rodzin wymagających specjalistycznej pomocy, 

 niska skuteczność i efektywność działań podejmowanych na rzecz osób 

uzależnionych, 

 oznaki zmęczenia, bezsilności i bezradności w społeczeństwie. 

 

 

Kwestia ludzi starszych 

 

Mocne strony 

 istnienie określonego standardu usług dla osób starszych, 

 dostateczny dostęp osób starszych do jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, 

 profesjonalne przygotowanie kadry w świadczeniu pomocy osobom starszym; 

wystarczająca ilość kadry zajmującej się problematyką tych osób, 

 prawidłowy obieg informacji o formach pomocy społecznej, 

 wykorzystywanie w pracy opracowań społecznych. 

 

Słabe strony 

 niski poziom życia osób starszych; wzrost liczby świadczeniobiorców pomocy 

społecznej, 

 marginalizowanie problemów osób starszych, 

 brak w mieście małych form pomocy społecznej dla osób starszych, 

 słaba dostępność domów pomocy społecznej z uwagi na wysoki koszt pobytu, 
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 wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców 

miasta, 

 niemożność kontynuowania przez osoby starsze aktywności zawodowej, 

 brak możliwości realizowania się przez osoby starsze w organizacjach 

samopomocowych, 

 brak działań w kierunku poprawiania sfery technicznej ułatwiającej codzienne 

życie osób starszych, 

 brak wolontariuszy w dziedzinie pomocy osobom starszym. 

 

Szanse 

 wpływ postępu medycyny na poprawę sytuacji zdrowotnej osób starszych. 

 

Zagrożenia 

 brak szkoleń dla kadry realizującej pomoc osobom starszym, 

 brak działań w zakresie uwrażliwiania systemu oświaty na problem osób 

starszych oraz dostosowywania standardów usług do wymogów Unii Europejskiej, 

 wzrost liczby osób samotnych, 

 niedostosowana do osób starszych infrastruktura, 

 nieskoordynowanie działań podmiotów na rzecz osób starszych, 

 brak dokładnego rozpoznania potrzeb osób starszych, 

 występowanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, 

 migracja ludzi młodych na inne tereny, 

 

Kwestia osób niepełnosprawnych 

 

Mocne strony 

 funkcjonowanie w sferze niepełnosprawności aktywnie działających organizacji 

pozarządowych, z którymi współpracują instytucje samorządowe, 

 zaangażowanie środowiska osób niepełnosprawnych w działalność samopomocy. 
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Słabe strony 

 słaby przepływ informacji pomiędzy podmiotami pomocowymi, 

 brak działań w zakresie upowszechniania w środowisku lokalnym pozytywnych 

wzorców postaw filantropijnych i charytatywnych, 

 istnienie barier utrudniających pełen udział osób niepełnosprawnych w życiu 

społecznym, 

 nierównomierna i niewystarczająca oferta pomocy osobom niepełnosprawnym, 

 niedostateczna baza rehabilitacyjna i oferta opieki nad osobami 

niepełnosprawnymi, 

 niepełne rozpoznanie liczby osób niepełnosprawnych. 

 

Szanse 

 wzrost społecznej akceptacji osób niepełnosprawnych, 

 prowadzenie edukacji o rozumieniu potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 dalsza współpraca sektora publicznego z sektorem pozarządowym w dziedzinie 

pomocy osobom niepełnosprawnym, 

 likwidowanie barier architektonicznych. 

 

Zagrożenia 

 nierównomierne korzystanie ze środków pozabudżetowych i pomocowych, 

 niesprzyjająca pomocy osobom niepełnosprawnym sytuacja ekonomiczno-

gospodarcza kraju, 

 brak działań w zakresie upowszechniania w mediach problematyki 

niepełnosprawności w celu kształtowania pozytywnych postaw, 

 spadek liczby miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, 

 wzrost zapotrzebowania na placówki opieki stacjonarnej, usługi opiekuńcze  

i stacjonarne. 
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Rozwój kadr i służb pomocowych 

Mocne strony 

 pomoc Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozwiązywaniu lokalnych 

problemów społecznych, 

 posiadanie wyspecjalizowanej kadry pracowników pomocy społecznej, 

 prowadzenie działań socjalnych z rodziną. 

 

Słabe strony 

 brak wyspecjalizowanych pracowników kompleksowo zajmujących się rodzinami  

z różnymi problemami, 

 przeciążenie pracowników socjalnych liczbą zadań, 

 

Szanse 

 odpowiednie do potrzeb rynku przygotowanie zawodowe absolwentów szkolnictwa  

w zakresie służb pomocy społecznej, 

 stałe doskonalenie zawodowe pracowników pomocy społecznej, 

 współpraca z jednostkami pomocy społecznej prowadzonymi przez inne 

podmioty. 

 

Zagrożenia 

 niewystarczająca, w stosunku do potrzeb, ilość wykwalifikowanej kadry. 

 

Inne mocne i słabe strony lokalnego systemu polityki społecznej 

 

Mocne strony 

 dobra współpraca pomiędzy organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami  

i samorządem lokalnym, 

 funkcjonowanie placówki dziennego pobytu – świetlicy profilaktyczno-

wychowawczej „Przystań” dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, 

 funkcjonowanie placówki dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych. 
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Słabe strony 

 niewystarczające zainteresowanie mediów promowaniem działań 

profilaktycznych, 

 niechęć mieszkańców do współpracy z policją i organami sprawiedliwości, 

 niska skuteczność zwalczania narkomanii wśród młodzieży szkolnej, 

 brak wolontariatu wśród osób dorosłych, 

 brak ośrodka interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy, 

 

 

 

2.9. ZASOBY UMOŻLIWIAJĄCE ROZWIĄZYWANIE 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

 

Zasobami umożliwiającymi rozwiązywanie problemów społecznych określamy 

instytucje znajdujące się na terenie miasta lub obejmujące swym zasięgiem działania 

jej mieszkańców, które funkcjonują w obszarze polityki społecznej i rozwiązują dane 

problemy. Są to zarówno jednostki samorządowe, jak i niepubliczne, na przykład 

organizacje pozarządowe. 

 

2.9.1. Instytucje OFERUJĄCE POMOC I WSPARCIE 

 

Instytucje oferujące pomoc i wsparcie prezentujemy w formie kart 

informacyjnych, które najtrafniej oddają możliwości udzielania wsparcia i pomocy 

mieszkańcom miasta. Karty zasobów zostały opracowane w ramach prac nad 

strategią i wskazują także pojawiające się w jednostkach potrzeby i możliwości 

rozwoju. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin. 

1. Podmiot prowadzący: 

Gmina Miasto Garwolin. 
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2. Co oferuje (zakres usług): 

Ośrodek, realizując zadania wynikające m.in. z ustaw o pomocy społecznej, 

świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz 

zaliczce alimentacyjnej, koordynuje rozwiązywanie problemów społecznych  

w mieście. Kadrę jednostki stanowi kierownik, 9 pracowników socjalnych i 11 innych 

pracowników. 

3. Do kogo skierowana jest oferta jednostki (kategorie i liczba klientów): 

Oferta jednostki skierowana jest do mieszkańców miasta, którzy znajdują się  

w trudnej sytuacji materialno-bytowej i zdrowotnej. 

4. Udział w szkoleniach kadry zatrudnionej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej: 

Kadra zatrudniona w MOPS-ie uczestniczy w licznych formach dokształcania  

i podnoszenia swoich kwalifikacji, wśród których należy wymienić następujące 

szkolenia i konferencje: „Świadczenia rodzinne – kodeks postępowania 

administracyjnego, zaliczka alimentacyjna”, „Świadczenia rodzinne realizowane 

przez gminy – zmiany przepisów prawnych”, „Świadczenia rodzinne i zaliczka 

alimentacyjna”, szkolenie w zakresie finansów i rachunkowości ośrodków pomocy 

społeczne oraz szkolenia i warsztaty dotyczące– uzależnienienia od alkoholu, 

narkotyków i środków chemicznych”, „Dziecko w sieci uzależnień – narkotyki, 

komputery, depresje „Razem przeciw przemocy”, szkolenie dla kadry pomocy 

społecznej, „Praktyczne opracowanie i realizacja kontraktu socjalnego; modelowe 

przykłady działań z wybranymi rodzinami problemowymi” itp.  

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

Miętne, 08-400 Garwolin. 

1. PODMIOT PROWADZĄCY: 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Oddziału Województwa Mazowieckiego  

w Warszawie za pośrednictwem Zarządu Oddziału TPD w Siedlcach. 

2. CO OFERUJE (ZAKRES USŁUG): 

Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez: 

 ogólne usprawnianie, 

 umiejętność wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności 

osobistej, 

 zastosowanie różnych technik terapii zajęciowej, 
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 rozwijanie umiejętności specjalistycznych zawodowych. 

3. DO KOGO SKIEROWANA JEST OFERTA JEDNOSTKI (KATEGORIE I LICZBA KLIENTÓW): 

Oferta jednostki skierowana jest do dorosłych osób niepełnosprawnych według 

wskazania w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.  

 

Pogotowie Opiekuńcze 

Izdebno 44, 08-450 Łaskarzew. 

1. PODMIOT PROWADZĄCY: 

Powiat garwoliński. 

2. CO OFERUJE (ZAKRES USŁUG): 

 całodobowa opieka nad dziećmi umieszczonymi w placówce interwencyjnej, 

 opracowanie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, 

 kształcenie dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dzieci w ZSzS przy 

Pogotowiu Opiekuńczym w Izdebnie, 

 zajęcia w kołach zainteresowań, zajęcia specjalistyczne, organizacja czasu 

wolnego. 

3. DO KOGO SKIEROWANA JEST OFERTA JEDNOSTKI (KATEGORIE I LICZBA KLIENTÓW): 

Oferta jednostki skierowana jest do dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, 

mających problemy szkolne, zagrożonych demoralizacją oraz dzieci  

z postanowieniami Sądu Rejonowego. 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

ul.Staszica 18, 08-400 Garwolin. 

1. PODMIOT PROWADZĄCY: 

Powiat Garwoliński. 

2. CO OFERUJE (ZAKRES USŁUG): 

Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w tym pomocy 

logopedycznej): 

 dzieciom w wieku od urodzenia oraz młodzieży, 

 pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, 

 rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej  

z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 
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Poradnia realizuje zadania w szczególności przez: diagnozę, konsultację, terapię, 

psychoedukację, rehabilitację, doradztwo, mediację, interwencję w środowisku 

ucznia, działalność profilaktyczną i działalność informacyjną. 

 

Do zadań poradni należy w szczególności: 

 wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia 

się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania 

konfliktów  

i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, 

 profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka, 

 terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, 

 pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu  

i planowania kariery zawodowej, 

 prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

 pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych 

możliwości oraz mocnych stron uczniów. 

3. DO KOGO SKIEROWANA JEST OFERTA JEDNOSTKI (KATEGORIE I LICZBA KLIENTÓW): 

Oferta jednostki skierowana jest do dzieci w wieku od urodzenia i młodzieży oraz 

rodziców i nauczycieli. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin. 

1. PODMIOT PROWADZĄCY: 

Powiat garwoliński. 

2. CO OFERUJE (ZAKRES USŁUG): 

 prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, 

 organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, 

 zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo 

pozbawionym opieki rodziców, 

 przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie 

nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
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 pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu 

się do życia, 

 prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu 

ponadgminnym, 

 prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, 

 prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, 

 udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, 

 pomoc uchodźcom, 

 prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków, wsparcie dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

 pomoc osobom niepełnosprawnym, 

 dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny  

i środki pomocnicze oraz likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu 

się, 

 dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

 orzecznictwo pozarentowe – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  

i o niepełnosprawności, 

 finansowanie w części lub całości kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii 

zajęciowej. 

3. DO KOGO SKIEROWANA JEST OFERTA JEDNOSTKI (KATEGORIE I LICZBA KLIENTÓW): 

Oferta jednostki skierowana jest do: 

 rodzin zastępczych i naturalnych, 

 dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki, 

 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych, rodzin zastępczych itp., 

 osób niepełnosprawnych. 

 

2.9.2. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 

W mieście Garwolin funkcjonują organizacje pozarządowe oraz są 3 parafie 

Kościoła rzymskokatolickiego. Pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym 
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istnieje dobry przepływ informacji dotyczący podopiecznych korzystających  

z pomocy.  

Każda społeczność, w której istnieją silne więzi społeczne, winna organizować 

współpracę między samorządem a organizacjami pozarządowymi, aby współdziałać 

w kierunku uzupełnienia i usprawnienia instytucjonalnego form pomocy. Poniżej 

prezentowane są organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Garwolin. 

Ważniejsze stowarzyszenia działające w Garwolinie: 

 Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” – biuro porad obywatelskich,  

 Stowarzyszenie „Trzeźwymi Bądźcie” – pomoc w uzależnieniach,  

 Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom – świetlica profilaktyczno-

wychowawcza, 

 Stowarzyszenia Calos Cagathos – głównie teatr,  

 Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego,  

 Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca „Orłów”, 

 Polski Czerwony Krzyż – krwiodawstwo,  

 Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja 

Skautingu Europejskiego,  

 Stowarzyszenie Przedsiębiorczości Ziemi Garwolińskiej,  

 Stowarzyszenie Imago Mundi,  

 Towarzystwo Oświatowo-Wychowawcze im. Wandy Bekierskiej  

w Garwolinie, 

 Stowarzyszenie "Przyszłość",  

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,  

 Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Powiatu Garwolińskiego Razem 

Łatwiej, 

 Stowarzyszenie dla Garwolina,  

 Fundacja "PP Promotion",  

 Stowarzyszenie Kreatornia,  

 Fundacja "Tętniące Życiem",  

 Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Handlowców "Zieleniak", a także 

ochotnicze straże pożarne i szereg innych. 
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W zakresie sportu w mieście działa szereg klubów i stowarzyszeń w tym:  

 Garwoliński Klub Sportowy „Wilga” Garwolin – piłka nożna  

i lekkoatletyka,  

 Międzyszkolny Klub Sportowy – badminton,  

 Międzyszkolny Gimnastyczno-Taneczny Uczniowski Klub Sportowy  

„No Name” – gimnastyka, cheerleading  

 Garwolińskie Towarzystwo Sportowe „Wilga” – piłka siatkowa  

 Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki 4CV – piłka siatkowa,  

 Uczniowski Klub Tenisowy Garwolin 2012 – tenis ziemny,  

 Uczniowski Klub Sportowy „Delfin” – pływanie, 

 Klub Sportowy „Zdrowie” Garwolin – piłka nożna plażowa,  

 Młodzieżowy Klub Sportowy „Piorun” Leszczyny Garwolin – piłka 

nożna,  

 Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego – 

pływanie, kolarstwo.  

 Ośrodek Sportów Walki - kicboxing 

 

2.10. PODSUMOWANIE CZĘŚCI DIAGNOSTYCZNEJ 

 

Zespół dokonujący diagnozy problemów społecznych na terenie miasta 

Garwolin korzystał z szeregu możliwości pozyskania informacji od jednostek 

organizacyjnych samorządu terytorialnego, jednostek pozarządowych oraz instytucji 

współdziałających w szeroko rozumianym obszarze polityki społecznej.  

Sumując uzyskane informacje i nakładając wyniki diagnozy na zakres 

możliwości kompetencyjnych samorządu, możemy wskazać najważniejsze obszary 

problemowe, których rozwiązanie powinno stać się przedmiotem działań samorządu 

lokalnego, a jest treścią części programowej niniejszego dokumentu.  

Zespół przygotowujący dokument uznał, iż problemami, dla których  

w pierwszej kolejności należy zaprogramować działania, są dysfunkcje występujące 

w rodzinach. Rodzinę należy wzmocnić tak, aby w skuteczniejszy sposób mogła 

opierać się kryzysom powodowanym przez czynniki i kwestie zewnętrzne, takie jak 

np. bezrobocie czy też czynniki wewnętrzne, powodujące rozpad pożycia,  

np. problem alkoholowy. Równie ważne jest przeciwdziałanie ubóstwu, głównie  
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z powodu bezrobocia, które stwarza zagrożenie bezdomnością, oraz udzielenie 

odpowiedniego wsparcia osobom starszym i niepełnosprawnym – grupom 

szczególnie podatnym na marginalizację i wykluczenie społeczne. W pośredni 

sposób na funkcjonowanie lokalnej społeczności wpływa również kondycja  

i działalność organizacji pozarządowych oraz system monitorowania i oceny 

pojawiających się problemów społecznych. Samorząd miejski powinien nadal 

rozwijać współpracę z sektorem pozarządowym, aby móc w skuteczny sposób 

realizować nowatorskie rozwiązania i występować o fundusze wspomagające 

rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych. 

Tworząc politykę społeczną na poziomie lokalnym, zgodnie z zasadami 

pomocniczości i partycypacji społecznej, nie sposób nie dostrzec w dokumencie 

programowym powyższych kwestii i wskazać dla nich właściwych możliwości 

rozwoju. W dalszej części niniejszego dokumentu zaprezentowano najważniejsze dla 

miasta Garwolin kwestie problemowe, których rozwiązywanie powinno być 

przedmiotem szczególnej troski ze strony instytucji miejskich i ich społecznych 

partnerów. 
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ZWIĄZEK ZIDENTYFIKOWANYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

Z PROGRAMOWANIEM DZIAŁAŃ 

 

 

 

 

 

Powyższy wykres przedstawia związek zidentyfikowanych w procesie 

badawczym problemów społecznych z czynnikami, które należy brać pod uwagę 

w programowaniu działań służących rozwiązywaniu problemów społecznych 

środowiska lokalnego. Oczywiście wpływ poszczególnych czynników jest złożony 

i niejednorodny. Największe znaczenie przy projektowaniu działań mają możliwości 

kompetencyjne samorządu lokalnego oraz warunki finansowe, nieco mniejsze, choć 

także istotne, inne dokumenty strategiczne omówione w części wstępnej. 
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                                  3. CZĘŚĆ PROGRAMOWA 

 

W tej części dokumentu przedstawiono najistotniejsze założenia polityki 

społecznej miasta na najbliższe lata. Zostały one ujęte w formie misji, celów 

strategicznych, celów operacyjnych i kierunków działań.  
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3.1. MISJA  

 

 

 

 

 

 

Garwolin miastem silnych rodzin  

i aktywnych mieszkańców solidaryzujących 

się  

z grupami zagrożonymi wykluczeniem  

i marginalizacją społeczną 
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3.2. CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE, KIERUNKI DZIAŁAŃ 

 

 

 

Garwolin miastem silnych rodzin  

i aktywnych mieszkańców solidaryzujących się  

z grupami zagrożonymi wykluczeniem  

i marginalizacją społeczną 

 
BEZPIECZNA SOCJALNIE RODZINA 

 

SPRAWNY SYSTEM POMOCY  

W ZASPOKAJANIU PODSTAWOWYCH 

POTRZEB OSÓB ZAGROŻONYCH 

MARGINALIZACJĄ 

 
ROZWÓJ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ 

MISJA 

CELE 

STRATEGICZNE 
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Kierunki działań do celu operacyjnego 1. 

 

1. Podnoszenie jakości i dostępności realizowanego systemu świadczeń 

rodzinnych. 

2. Włączenie rodziców do współpracy z placówkami oświatowymi  

i wychowawczymi w procesach edukacyjnych i wychowawczych, m.in. 

poprzez promowanie aktywnych postaw społecznych celem zwiększenia 

uczestnictwa rodziców w przedsięwzięciach poszczególnych placówek. 

3. Rozwój sieci placówek edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjno-sportowych 

dla dzieci i młodzieży, m.in. zwiększenie dostępności bazy już istniejącej, 

organizowanie czasu wolnego (zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, 

imprezy kulturalno-rozrywkowe, kluby, boiska, miejsca zabaw). 

Cel strategiczny 1. 

BEZPIECZNA SOCJALNIE RODZINA 

1. Wzmacnianie pozycji rodziny i dziecka  

w środowisku lokalnym 

2. Pomoc w likwidacji przyczyn dysfunkcji 

oraz wspieranie i usprawnianie systemu 

wsparcia dla rodziny, m.in. 

psychologicznego, prawnego, socjalnego 

 
3. Zapewnienie dzieciom i młodzieży  

odpowiednich warunków do życia 

i rozwoju zgodnie z ich potrzebami  

oraz przysługującymi im prawami 

 
4. Współpraca z instytucjami i organizacjami 

zajmującymi się opieką i pomocą rodzinie 

 

Cele operacyjne 
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Kierunki działań do celu operacyjnego 2. 

 

1. Wspieranie materialne rodzin z systemu pomocy społecznej. 

2. Zintensyfikowanie i rozwój form pracy socjalnej ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci ze środowisk niewydolnych wychowawczo. 

3. Podjęcie współpracy z samorządem powiatowym w zakresie utworzenia na 

terenie miasta Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

 

Kierunki działań do celu operacyjnego 3. 

 

1. Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych 

problemami ubóstwa i bezrobocia: 

 organizowanie i finansowanie dożywiania w trakcie nauki w szkole, 

 zapewnienie odzieży i wyposażenia w artykuły szkolne, 

 organizowanie i finansowanie wypoczynku letniego i zimowego, 

 organizowanie akcji charytatywnych dla pozyskiwania środków na pomoc 

dzieciom. 

2. Podjęcie działań w kierunku zwiększenia liczby przedszkoli na terenie miasta. 

3. Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kadry specjalistów do pracy z rodziną 

i dziećmi. 

4. Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów specjalistów do spraw interwencji 

w sytuacjach zagrażających dzieciom i młodzieży. 

5. Rozwój nowych form działań osłonowo-aktywizujących na rzecz dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej. 

6. Opracowywanie i realizacja programów specjalnych na rzecz dziecka  

i rodziny. 

 

Kierunki działań do celu operacyjnego 4. 

 

1. Wykorzystanie potencjału partnerów społecznych w realizacji pomocy dziecku  

i rodzinie. 

2. Zintegrowanie działań na rzecz dziecka i rodziny ze środowiskiem lokalnym,  

w szczególności z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami  

i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, zakładami opieki 

zdrowotnej, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami 
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społecznymi. 

3. Inicjowanie i rozwój różnych form integracji rodzin ze społecznością lokalną  

– wspieranie wypoczynku rodzinnego, organizowanie imprez integracyjnych  

i kulturalnych, festynów, spartakiad we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

4. Upowszechnianie informacji o podmiotach świadczących pomoc dziecku  

i rodzinie. 

 

Odpowiedzialni za realizację kierunków działań: 

 

Rada Miasta i Urząd Miasta, jednostki organizacyjne samorządu miejskiego, w tym 

szkoły oraz jednostki organizacyjne pomocy społecznej. 

 

Środki finansowe: 

 

Budżet samorządu lokalnego, środki pozyskane z funduszy zewnętrznych: 

rządowych, pozarządowych, programów celowych. 

 

Partnerzy: 

 

Instytucje rządowe, naukowe, samorządowe, organizacje społeczne, ze szczególnym 

uwzględnieniem organizacji pożytku publicznego. 
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Kierunki działań do celu operacyjnego 1. 

 

1. Zmniejszanie skutków ubóstwa poprzez systematyczną pomoc rzeczową  

i finansową, realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 

współpracujące z nim organizacje pozarządowe. 

2. Rozwijanie stałej współpracy jednostek Urzędu Miasta, organizacji 

pozarządowych i Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie monitorowania 

zjawiska bezrobocia na terenie miasta: 

 organizowanie stażów absolwenckich i przygotowania zawodowego, 

 organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych, 

 organizowanie prac społecznie użytecznych, 

Cel strategiczny 2. 

SPRAWNY SYSTEM POMOCY  

W ZASPOKAJANIU PODSTAWOWYCH 

POTRZEB OSÓB ZAGROŻONYCH 

MARGINALIZACJĄ 

1. Redukowanie zjawisk ubóstwa  

i bezrobocia stwarzających zagrożenie 

bezdomnością 

2. Budowa zintegrowanego systemu 

rozwiązywania problemów uzależnień  

i przemocy w rodzinie 

 

3. Wsparcie seniorów  

i osób niepełnosprawnych 

Cele operacyjne 



STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA GARWOLIN 
63 

 organizowanie szkoleń i kursów umożliwiających zmianę kwalifikacji 

zawodowych (ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 45 lat), 

 

3. Objecie pracą socjalną osób marginalizowanych, aby zachęcać je do 

systematycznego poszukiwania zatrudnienia. W szczególności należy dążyć 

do udzielenia im wszechstronnej pomocy w zakresie: poradnictwa  

i zapoznania z aktywnymi technikami poszukiwania pracy. 

4. Systematyczne dokształcanie pracowników socjalnych w zakresie wdrażania 

nowych instrumentów w pracy socjalnej – kontraktu socjalnego. 

5. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi, działającymi  

w obszarze i na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

6. Tworzenie sprzyjającego klimatu dla potencjalnych inwestorów tworzących 

nowe miejsca pracy, m.in. poprzez opracowanie i wdrożenie systemu 

dogodnych ulg podatkowych.  

7. Bieżący monitoring ofert programowych i ewentualne opracowanie projektów 

mających na celu rozwiązywanie problemu bezrobocia, w szczególności 

wśród kobiet i osób długotrwale bezrobotnych. 

8. Wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością m.in. poprzez pracę 

socjalną, udzielanie pomocy finansowej w opłacie czynszu (dodatki 

mieszkaniowe, zasiłki celowe) i rzeczowej, zapewnienie schronienia, 

opracowanie programu zapobiegania i wychodzenia z bezdomności, pomoc  

w uzyskaniu zatrudnienia socjalnego (wspieranego). 

 

Kierunki działań do celu operacyjnego 2. 

 

1. Monitorowanie problemu uzależnień na terenie miasta, w szczególności 

zjawiska narkomanii. 

2. Prowadzenie działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów 

alkoholowych. 

3. Zintensyfikowanie stosownych form profilaktyki alkoholowej i narkotykowej 

kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży. 

4. Promowanie zmiany zachowań i postaw mieszkańców wobec używek. 

5. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej w stosunku do 

osób łamiących prawo w tym zakresie. 
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6. Budowa międzyinstytucjonalnych koalicji służących rozwiązywaniu kwestii 

uzależnień. 

7. Zwiększanie świadomości społeczności lokalnej, z szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży, odnośnie zagrożeń wynikających ze 

stosowania używek. 

8. Zwiększenie skuteczności i dostępności leczenia i terapii osobom 

uzależnionym i współuzależnionym w zakresie nowoczesnych strategii  

i metod oraz wzmacnianie efektów leczenia. 

9. Przeciwdziałanie przemocy domowej i zaniedbaniom w rodzinach dotkniętych 

problemem uzależnień: 

 systematyczne diagnozowanie problemu, 

 rozwój i wdrażanie procedury „Niebieskiej Karty”, 

 prowadzenie działań interwencyjnych na rzecz ofiar przemocy, 

 wdrażanie programów pracy ze sprawcami przemocy, 

 wspieranie działań na rzecz ograniczania przemocy domowej, 

 opracowanie i realizacja miejskiego programu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, 

 podjęcie współpracy z samorządem powiatowym w zakresie utworzenia 

na terenie miasta ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 

 

Kierunki działań do celu operacyjnego 3. 

 

1. Systematyczny monitoring i analiza potrzeb mieszkańców będących w wieku 

poprodukcyjnym oraz niepełnosprawnych. 

2. Doradztwo i zachęcanie do rozwoju małych form pomocy dla osób starszych, 

takich jak rodzinne domy pomocy społecznej, domy dziennego pobytu. 

3. Podnoszenie jakości usług opiekuńczych, obejmujących pomoc  

w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę 

higieniczną, zalecaną przez lekarza, pielęgnację oraz zapewnienie kontaktu  

z otoczeniem  

4. Szkolenie profesjonalnych kadr zajmujących się opieką środowiskową. 

5. Współpraca z jednostkami ochrony zdrowia w zakresie rozszerzenia oferty 

pielęgnacyjno-opiekuńczej. 
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6. Podjęcie działań w kierunku utworzenia na terenie miasta Domu Dziennego 

Pobytu dla osób starszych. 

7. Podjęcie działań w kierunku utworzenia na terenie miasta Klubu Seniora. 

8. Rozwijanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez osoby starsze  

i niepełnosprawne, w tym organizowanie cyklicznych spotkań integracyjnych, 

zaspokajanie potrzeb kulturalno-społecznych i rekreacyjnych. 

9. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w realizacji programów na 

rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. 

10. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Państwowym 

Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier 

architektonicznych i komunikacyjnych m.in.: 

 umożliwienie pokonywania różnych poziomów w miejscach, w których 

występują różnice wysokości, 

 stosowanie różnych sposobów orientacji ułatwiających poruszanie się, 

 systematyczne przystosowywanie do potrzeb osób niepełnosprawnych 

obiektów użyteczności publicznej, 

11. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym 

Urzędem Pracy w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych. 

12. Rozpowszechnianie idei wolontariatu wśród społeczności lokalnej, ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, na rzecz opieki nad osobami 

starszymi i niepełnosprawnymi. 

13. W przypadku wyczerpania wszystkich możliwości zapewnienia opieki  

w środowisku, umieszczenie osób wymagających całodobowej opieki  

w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub w domach pomocy społecznej. 

 

Odpowiedzialni za realizację kierunków działań: 

 

Rada Miasta i Urząd Miasta, Rada Seniorów, jednostki organizacyjne samorządu 

miejskiego, w tym szkoły i jednostki organizacyjne pomocy społecznej, Miejska 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 

 



STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA GARWOLIN 
66 

Środki finansowe: 

 

Budżet samorządu lokalnego, środki pozyskane z funduszy zewnętrznych: 

rządowych, pozarządowych, programów celowych. 

 

 

Partnerzy: 

 

Instytucje rządowe, naukowe, samorządowe, organizacje społeczne, ze szczególnym 

uwzględnieniem organizacji pożytku publicznego. 
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Kierunki działań do celu operacyjnego 1. 

 

1. Wzmocnienie roli pracownika socjalnego jako profesjonalisty działającego na 

rzecz pełniejszej integracji społecznej osób ubogich i wykluczonych 

społecznie. 

2. Systematyczne dokształcanie pracowników socjalnych. 

3. Utrzymywanie liczby pracowników socjalnych do poziomu zgodnego z ustawą  

o pomocy społecznej. 

4. Ustawiczne motywowanie pracowników socjalnych do podwyższania swoich 

kwalifikacji zawodowych. 

 

Cel strategiczny 3. 

ROZWÓJ AKTYWNOŚCI 

OBYWATELSKIEJ 

1. Profesjonalizacja służb społecznych  

jako czynnik integracji lokalnej. 

2. Diagnozowanie potrzeb  

i problemów społeczności lokalnej. 

3. Wspieranie instytucji  

społeczeństwa obywatelskiego 

Cele operacyjne 
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Kierunki działań do celu operacyjnego 2. 

 

1. Systematyczna diagnoza i monitoring istniejących problemów społecznych. 

2. Systematyczna analiza zasobów finansowych przeznaczonych na realizację 

zadań własnych i zleconych. 

3. Coroczne informowanie radnych i decydentów o istniejących potrzebach  

i kwestiach społecznych. 

4. Analiza świadczonej pomocy ze względu na efektywność i właściwość 

adresatów. 

5. Systematyczny monitoring istniejących i rozpoczynających się programów 

celowych i funduszy, służący ewentualnemu pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych na rozwiązywanie lokalnych potrzeb społecznych. 

6. Doskonalenie systemu informacyjnego o możliwościach udzielania pomocy 

społecznej i wsparcia mieszkańcom miasta, np. poprzez Internet, lokalne 

mass media. 

7. Realizacja zadań dotyczących rozwiązywania problemów społecznych  

w mieście, w jak najszerszym zakresie, przez organizacje społeczne, kościół 

katolicki i inne kościoły, związki wyznaniowe, fundacje, stowarzyszenia, 

pracodawców, osoby fizyczne i prywatne.  

 

Kierunki działań do celu operacyjnego 3. 

 

1. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi; zwiększenie 

koordynacji współdziałania z ww. organizacjami. 

2. Wspomaganie inicjatyw społecznych i inspirowanie rozwoju idei samopomocy; 

mobilizowanie organizacji pozarządowych do podjęcia lub wzmożenia 

działalności na rzecz społeczności lokalnej. 

3. Wspieranie organizacyjne, prawne i lokalowe powstających i istniejących 

organizacji pozarządowych oraz świadczenie poradnictwa dla organizacji 
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pozarządowych w zakresie pozyskiwania grantów i dotacji, środków 

finansowych z innych źródeł niż samorządowe. 

4. Zwiększenie koordynacji działań organizacji pozarządowych już 

funkcjonujących na terenie miasta poprzez: systematyczny przepływ informacji 

o podejmowanych inicjatywach, regularne spotkania i wymianę doświadczeń. 

5. Rozwój wolontariatu. 

 

Odpowiedzialni za realizację kierunków działań: 

 

Rada Miasta i Urząd Miasta, jednostki organizacyjne samorządu miejskiego, w tym 

szkoły oraz jednostki organizacyjne pomocy społecznej. 

 

 

Środki finansowe: 

 

Budżet samorządu lokalnego, środki pozyskane z funduszy zewnętrznych: 

rządowych, pozarządowych, programów celowych. 

 

Partnerzy: 

 

Instytucje rządowe, naukowe, samorządowe, organizacje społeczne, ze szczególnym 

uwzględnieniem organizacji pożytku publicznego. 
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3.3. MONITORING I WDRAŻANIE STRATEGII 

 

3.3.1. MONITORING I EWALUACJA 

 

Monitoring i ewaluacja zapisów strategicznych polegają na systematycznej 

ocenie realizowanych działań oraz modyfikacji kierunków działania w przypadku 

istotnych zmian społecznych, które mogą pojawić się poprzez zmianę regulacji 

prawnych czy też narastanie poszczególnych dolegliwości społecznych. Całościowa 

ocena wymaga odpowiedzi na pytania o zgodność ocenianej polityki z przyjętymi 

wartościami i zasadami. Ewaluacja jest działalnością z natury normatywną, gdyż 

z jednej strony wykorzystuje się w niej istniejące normy, z drugiej zaś w jej wyniku 

mogą pojawić się propozycje wprowadzenia nowych norm i procedur. Jest także 

działalnością instrumentalną, ponieważ jej podstawowym celem jest dostarczenie 

podmiotom polityki społecznej praktycznej wiedzy potrzebnej przy podejmowaniu 

decyzji. 

Elementami skutecznego monitoringu i ewaluacji będą przede wszystkim: 

 Zespół wdrażający strategię. 

Zespół powinien zostać powołany przez burmistrza odrębnym zarządzeniem,  

a w jego skład mogą wejść m.in.: zastępca burmistrza, kierownik Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej oraz inne osoby wskazane przez burmistrza. 

 Roczna ocena wdrażania strategii. 

Zespół wdrażający strategię winien się zbierać przynajmniej raz w roku  

i ocenić poziom wdrażania poszczególnych celów i kierunków działań. Zespół swoją 

ocenę powinien przekazać burmistrzowi i radzie, sugerując przyjęcie proponowanych 

rozwiązań, np. programów celowych. 

 

3.3.2. WSKAŹNIKI STOPNIA EFEKTYWNOŚCI REALIZACJI STRATEGII 

 

W obszarze polityki społecznej dysponujemy stosunkowo szeroką gamą 

wskaźników społecznych, za pomocą których możemy skutecznie oceniać poziom 

wdrażanych w wybranym sektorze zmian. Zespół wdrażający strategię będzie mógł 

korzystać z szerokiego wachlarza wskaźników odzwierciedlających ważne wartości 

zakładane do osiągnięcia i ukierunkowujące proces rozwoju. 
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 W obszarze dotyczącym ludności: 

 przyrost naturalny na 1.000 osób, 

 saldo migracji na 1.000 osób. 

 W obszarze dotyczącym rynku pracy: 

 udział zarejestrowanych bezrobotnych w ogólnej liczbie czynnych 

zawodowo, 

 udział bezrobotnych do 30. roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych, 

 liczba poszukujących pracy na jedno wolne miejsce pracy. 

 W obszarze dotyczącym dochodów i wydatków ludności: 

 dochody do dyspozycji gospodarstw domowych, 

 dochody na 1 osobę w podstawowych typach gospodarstw domowych, 

 odsetek osób żyjących w ubóstwie, 

 głębokość ubóstwa, 

 udział gospodarstw domowych oceniających swoją sytuację jako złą lub 

bardzo złą. 

 W obszarze dotyczącym oświaty i wykształcenia: 

 liczba ludności z wykształceniem wyższym na 1.000 osób w wieku 25 lat 

i więcej, 

 liczba ludności z wykształceniem co najmniej średnim na 1.000 osób  

w wieku 20 lat i więcej. 

Dodajmy, że istnieją również wskaźniki – instrumenty polityki społecznej, 

za pomocą których cele mogą być osiągnięte lub które mogą wspomagać procesy 

osiągania celów. Są to m.in. procentowe udziały: 

 osób dotkniętych problemami alkoholowymi korzystających z pomocy w tym 

zakresie w ogóle osób dotkniętych tymi problemami, 

 osób dotkniętych problemami alkoholowymi należących do klubów AA itp. 

w ogóle osób dotkniętych tymi problemami, 

 młodzieży wyedukowanej w zakresie zagrożeń alkoholowych w ogóle 

młodzieży, 

 młodzieży wyedukowanej w zakresie zagrożeń związanych z narkotykami 

w ogóle młodzieży, 

 osób dotkniętych problemami narkomanii korzystających z pomocy w tym 

zakresie w ogóle osób dotkniętych tymi problemami, 
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 osób dotkniętych problemami ubóstwa korzystających z pomocy w tym 

zakresie w ogóle osób dotkniętych tymi problemami, 

 osób dotkniętych problemami dotyczącymi niepełnosprawności korzystających 

z pomocy w tym zakresie w ogóle osób dotkniętych tymi problemami. 

Powyższe wskaźniki są w większości dostępne w zbiorach statystyki 

publicznej oraz w zasobach informacyjnych instytucji zajmujących się pomocą 

społeczną. Część danych może być zbierana okresowo poprzez badania ankietowe 

wśród mieszkańców miasta oraz w kluczowych dla rozwiązywania problemów 

społecznych instytucjach. 

Ostateczny kształt systemu monitoringu powinien zostać skorelowany 

z projektami, które będą realizowane w ramach strategii. Najpowszechniej wskaźniki 

lokalnej efektywności osiąganych celów są pogrupowane wokół najważniejszych 

obszarów realizacyjnych strategii i odnoszą się do poszczególnych zagadnień. 

Podstawowymi wskaźnikami, jakie mogą być przyjęte dla pomiaru efektywności 

wdrażania strategii, są wskaźniki ekonomiczne i społeczne. 

 Ekonomiczne: stopień poniesionych nakładów, koszty jednostkowe 

uzyskania efektu, ilość środków finansowych przeznaczonych na realizację 

danego projektu. 

 Społeczne: liczba programów i projektów socjalnych zrealizowanych 

w odniesieniu do poszczególnych celów strategicznych, liczba uczestników 

szkoleń i warsztatów, ocena wartości merytorycznej realizowanych projektów, 

inicjatywy społeczne w obszarze aktywizacji i integracji społecznej, liczba osób 

usamodzielnionych.  

 

3.3.3. METODY REALIZACJI STRATEGII  

Poniżej zaprezentowano najbardziej typowe metody dla lokalnego rozwiązywania 

problemów społecznych. Metody te wykorzystano w formułowaniu konkretnych 

zadań wymienianych w ramach poszczególnych celów operacyjnych dokumentu. 

Wskazanie ich w tym miejscu uzupełnia proces metodologiczny oprawiania 

dokumentu i jest wskazówką dla przyszłych korekt dokumentu programowego, 

które mogą wyniknąć z procesu jego monitowania i ewaluacji. 

 Metody aktywizujące.  

Metody te pobudzają włączają osoby często z kategorii ryzyka socjalnego  

w proces zmiany swojej sytuacji życiowej. W procesie tym następuje 
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uświadomienie celu ich działania wraz z umotywowaniem potrzeby jego 

osiągnięcia. Poprzez pobudzenie aktywności, inteligencji, ale też przede 

wszystkim wyobraźni, emocji i pomysłowości dąży się do poprawy zaistniałej 

negatywnej sytuacji. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Garwolin na lata 2016 - 2026 98  

 Metody integrujące.  

Metody integrujące wzmacniają lokalne więzi społeczne w czasie wspólnych 

działań, czy to na rzecz osób z grup ryzyka, czy też na rzecz dobrych praktyk. 

Zamiast tłumienia konfliktu lub poszukiwania kompromisu, strony otwarcie próbują 

znaleźć rozwiązanie możliwe do przyjęcia dla wszystkich. Procesy integracyjne są 

kluczem do przełamywania braku spoistości społecznej. 

 Metody profilaktyczne.  

Profilaktyka jest działaniem, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się  

i rozwojowi danego zjawiska w konkretnej społeczności, jak też promowanie 

alternatywnych zjawisk w stosunku do tych, które usiłuje się wyeliminować. 

Metody profilaktyczne minimalizują przyczyny generujące trudne sytuacje 

życiowe. Istotnym elementem powodzenia tej grupy działań są ćwiczenia 

zachowań asertywnych. Metody profilaktyczne pogłębiają naszą świadomość 

dotyczącą przyczyn uzależnień, zagrożeń z nich wynikających oraz obrony przed 

uzależnieniami. Wskazują możliwości radzenia sobie z problemami związanymi  

z uzależnieniami oraz korzystania z pomocy i wsparcia innych.  

 Metody weryfikujące.  

Wskazują związki między teorią a praktyką, jednocześnie sprawdzając poziom 

realności przyjętych teorii. W celu zweryfikowania przyjętych założeń przewiduje 

się zaangażowanie społeczności lokalnej, której poglądy na dane zagadnie 

analizowane będą za pomocą ankiet. Metody przydane w procesie oceny 

realizowanych działań na przykład za pomocą badań ankietowych. 

 Metody wykluczające.  

Wykluczenie społeczne oznacza ograniczenie możliwości korzystania z dóbr, 

które powinny być dostępne wszystkim – w życiu gospodarczym, społecznym  

i obywatelskim. W metodach tych następuje izolacja niepożądanych osób, rodzin 

w środowisku lokalnym np. izolacja sprawców przestępstw. 
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 Metody niwelujące.  

Są to metody rozwiązujące problemy, zjawiska lub niepożądane sytuacje. Za 

pomocą różnego rodzaju akcji informacyjnych, władze gminy wraz z Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, przyczynią się do zahamowania szerzących na terenie 

gminy problemów społecznych. Stały monitoring jest gwarancją poprawy sytuacji 

oraz pozwala na niwelowanie ich w zarodku. 

 

3.3.4. CECHY PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 

 

Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych będzie skuteczna, 

o ile przedstawiciele samorządu lokalnego znajdą zasoby umożliwiające budowę 

i realizację programów celowych zgodnych z przyjętymi kierunkami działań. 

Programy można realizować w okresach rocznych, dłuższych lub krótszych,  

w zależności od charakteru danego projektu. Przy budowie projektów znaczenie 

będą miały środki, które Rada Miasta rocznie będzie przeznaczała na ten cel. 

Projekty winny być realizowane w ramach: 

 własnych zasobów samorządu, 

 poprzez organizacje pozarządowe, 

 poprzez inne instytucje zewnętrzne. 

Projekty i programy mogą być przyjmowane przez Radę Miasta stosownymi 

uchwałami, które winny przybierać formułę załączników do niniejszej strategii. 

Projekty i programy realizowane w ramach strategii powinny być zgodne z przyjętymi 

kierunkami działań. Ponadto powinny je cechować: efektywność, skuteczność 

i celowość. 

 Efektywność – jest to jedna z najbardziej pożądanych cech polityki 

społecznej i jednocześnie kryterium jej oceny. Stosowana jest w polityce 

społecznej w znaczeniach nadawanych jej przez ekonomię, prakseologię  

i socjologię. Jest to relacja między osiągniętymi bądź planowanymi celami 

(korzyściami) danego działania a ponoszonymi lub planowanymi nakładami. 

Można tego dokonać dwoma sposobami: osiągając maksymalny stopień 

realizacji celu przy danym nakładzie zasobów (zwiększenie wydajności) lub 

używając minimalnego nakładu środków, by w jak największym stopniu 

zbliżyć się do realizacji celu (oszczędzanie zasobów). Efektywne programy, 

realizowane w ramach strategii, rozwiązują jedną kwestię społeczną, nie 
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przyczyniając się do powstania nowych. Służą zachowaniu równowagi 

między interesami różnych grup społecznych oraz podnoszą poziom 

zaspokajania potrzeb społeczeństwa, oszczędnie i wydajnie dysponując 

posiadanymi środkami. 

 Skuteczność – jest to zgodność między stanem rzeczy, określanym jako 

skutek danego działania, a zakładanym celem. Skuteczność jest 

stopniowalna: za skuteczne uznaje się nie tylko działania, których skutki są 

tożsame z celem, ale i te, które zbliżają do jego osiągnięcia. Skuteczność jest 

oceną, dla której punktem odniesienia jest wzorzec stanu docelowego. Ten 

stan docelowy w polityce społecznej może być postrzegany bardziej 

konkretnie – jako pożądane i zaplanowane zmiany w jakiejś dziedzinie życia 

społecznego (np. ograniczanie obszarów biedy). 

 Celowość – jest to cecha oznaczająca dotarcie z danym programem do 

środowiska osób rzeczywiście go potrzebujących. Ocena celowości powinna 

się opierać na rzetelnie przeprowadzonej diagnozie problemu. 
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4. UWAGI KOŃCOWE 

 

Zapisy zawarte w strategii będą realizowane w ramach kierunków 

poszczególnych działań, w zależności od posiadanych przez samorząd  

i pozyskanych z zewnątrz środków finansowych. 

Autorzy niniejszego dokumentu pragną złożyć serdeczne podziękowania tym 

wszystkim, którzy przyczynili się do identyfikacji najważniejszych problemów 

społecznych środowiska lokalnego, a w szczególności za udostępnienie danych 

niezbędnych do rzetelnej oceny aktualnej sytuacji społecznej. oraz mają nadzieję na 

dalszą współpracę prowadzącą do zmiany społecznej. 

 

 

KIEROWNIK WRAZ Z PRACOWNIKAMI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE DZIĘKUJE WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZYCZYNILI 

SIĘ DO POWSTANIA NINIEJSZEGO DOKUMENTU, WYRAŻAJĄC 

JEDNOCZEŚNIE NADZIEJĘ NA DALSZĄ WSPÓŁPRACĘ W ROZWIĄZYWANIU 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA. 

 

 


