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WSTĘP

Gminna  strategia  rozwiązywania  problemów  społecznych  na  lata  2015-2025  jest

dokumentem  przedstawiającym  działania  podejmowane  przez  Gminę  Pokój  w  zakresie

edukacji, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także

minimalizowania  bądź  niwelowania  negatywnych  zjawisk  społecznych,  które  w  danej

społeczności odbierane są  jako negatywne, marginalizujące.

Strategia  służy  koordynacji  działań,  a  także  rozwijaniu  i  umacnianiu  współpracy

różnych podmiotów realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia,

bezpieczeństwa  publicznego,  edukacji  oraz  kultury  i  sportu.  Nie  ma  bowiem możliwości

rozwiązywania problemów społecznych bez udziału gminnych zasobów instytucjonalnych,

aktywności lokalnej społeczności, organizacji pozarządowych czy instytucji działających na

polu polityki społecznej w Gminie Pokój. Strategia jest podstawą uwzględnienia jej zadań  

w planach budżetowych gminy, powiatu oraz województwa, a także pozyskiwania środków

finansowych z innych źródeł, zwłaszcza z funduszy Unii Europejskiej.

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

wykluczeniem społecznym, dzięki któremu możliwe stanie się podniesienie poziomu jakości

życia i bezpieczeństwa socjalnego, wyrównywanie szans rozwoju mieszkańców gminy oraz

integracja społeczności lokalnej. Realizacja założeń strategii wymaga współpracy wszystkich

partnerów,  których  określone  działania  i  przedsięwzięcia  w  efekcie  doprowadzą  do

osiągnięcia  zamierzonych celów.

I. ZGODNOŚĆ STRATEGII Z INNYMI DOKUMENTAMI

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2026  jest

zgodna ze Strategią Rozwoju Gminy Pokój (przyjętej Uchwałą Nr XXXVII/323/2014 z dnia 

7 listopada 2014 r.) i  kluczowymi dokumentami  strategicznymi na  szczeblu  europejskim,

ogólnokrajowym, regionalnym:

1. Strategią Lizbońską;

2. Strategią Polityki Społecznej;

3. Narodową Strategią Integracji Społecznej dla Polski;

4. Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego;

5. Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego;

6. Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

7. Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych. 
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Gminna  Strategia  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  kładzie  nacisk  na

wieloaspektowy rozwój gminy, a w szczególności na przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu

i uzależnieniom, wspieranie rodzin, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, pomoc osobom

starszym  i  niepełnosprawnym  oraz  umożliwienie  im  udziału  w  życiu  społecznym  oraz

pobudzanie i rozwój aktywności społecznej. Dokument stanowi element dialogu społecznego,

jest rozszerzeniem gminnego celu rozwoju dotyczącego zasobów ludzkich.

II. CHARAKTERYSTYKA GMINY POKÓJ

1. Położenie i dane administracyjne

Gmina wiejska Pokój, znajduje się w środkowej części województwa opolskiego w

powiecie  namysłowskim.  Jest  położona  na  terenie  Niziny  Śląskiej  w  odległości  31  km

od  Opola  (miasta  wojewódzkiego),  24  km  od  Namysłowa  (miasta  powiatowego),  35km

od Brzegu  i  36  km od  Kluczborka.  Sąsiaduje  z  gminami  Świerczów,  Popielów,  Murów,

Domaszowice, Wołczyn i Dobrzeń Wielki. 

Rysunek 1. Umiejscowienie gminy Pokój 

Źródło: strategia rozwoju gminy pokój na lata 2014 - 2020
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Centrum kulturalno-gospodarczym gminy jest miejscowość Pokój, w której mieści się

siedziba władz samorządowych. Przez gminę przebiega droga wojewódzka numer 454 relacji

Opole  –  Pokój  –  Namysłów.  Jest  to  jedyna  droga  na  terenie  gminy  o  znaczeniu

ponadlokalnym.

Gmina Pokój zajmuje powierzchnię około 133 km2  i  jest dziewiątą  pod względem

obszaru gminą wiejską w województwie opolskim i drugą w powiecie namysłowskim, tworzy

ją 18 miejscowości, w tym 13 sołectw i 5 przysiółków. 

Rysunek 2. Podział administracyjny gminy Pokój

        Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój, http://bip.gminapokoj.pl/. 
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Gmina Pokój obejmuje obszar 133 km2, co stanowi 17% powierzchni powiatu. Gminę

charakteryzuje  duża  lesistość  (prawie  dwukrotnie  wyższa  od  średniej  lesistości  w  kraju  

i województwie), licznie występujące stawy oraz bogato rozbudowana sieć rzeczna.  Niemal

połowa obszaru gminy pokryta jest lasami (49%), użytki rolne stanowią 41% powierzchni

gminy.  Olbrzymia  większość  lasów  (99%)  to  grunty  leśne  publiczne  Skarbu  Państwa  w

zarządzie  Lasów  Państwowych.  Na  terenie  gminy  prawnie  chroniony  jest  obszar

o powierzchni 12138 ha, z czego 75% zajmują parki krajobrazowe. 

Obszar  gminy  ma  bardzo  urozmaicony  system  hydrologiczny.  Gmina  posiada

rozbudowaną sieć rzeczną (przede wszystkim rzeki Stobrawa i Budkowiczanka). Występują

tu  również  liczne  stawy  hodowlane  o  dużej  powierzchni,  starorzecza,  oczka  wodne,

torfowiska  i  obszary  okresowo  podmokłe.  Stawy  nie  tylko  służą  hodowli  ryb  (głównie

karpia),  ale  stanowią  ostoję  rzadkich  gatunków  ptaków  i  roślin  oraz  są  przepięknym

elementem krajobrazu. 

W miejscowości Krogulno istnieje złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej na

obszarze 4,2 ha.  Zasoby geologiczne złoża wynoszą około 479 tys.  m3. Obecnie jest  ono

jednak nieeksploatowane. 

2. Sytuacja demograficzna

Gminę   zamieszkuje  5  814   mieszkańców  (stan  na  31.12.2015  r.),  w  roku  poprzednim

zamieszkiwało 5 226 mieszkańców (stan na 31.12.2014 r.).

Jak widać na poniższym wykresie liczba mieszkańców na przełomie lat 2014 – 2015

nieznacznie zmniejsza się

Wykres 1. Liczba mieszkańców Gminy Pokój w latach 2014 – 2015
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ewidencji Ludności
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Wykres 2. Demografia Gminy Pokój 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ewidencji Ludności

Z przedstawionych danych wynika, że na przestrzeni ostatnich 2 lat  zwiększyła się

zarówno liczba urodzeń, jak i liczba zgonów. 

Wykres 3  Liczba mieszkańców poszczególnych wsi w gminie Pokój w 2015 roku
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ewidencji Ludności

Powyższy wykres przedstawia liczbę ludności poszczególnych wsi na terenie gminy

Pokój. Najmniejsza miejscowość - Siedlice – w 2015 roku liczyła 45 mieszkańców, natomiast

największa – Pokój – 1 425 mieszkańców. Z powyższej analizy wynika, że na terenie gminy

Pokój  przeważają  miejscowości  liczące  od  201  –  500  mieszkańców  –  7  (Domaradz,
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Domaradzka Kuźnia, Fałkowice, Lubnów,  Krogulna, Ładza, Zawiść) dwie miejscowości –

Pokój  i  Zieleniec  maja  liczbę  mieszkańców  powyżej  500,  natomiast  w  pozostałych

8 miejscowościach liczba mieszkańców waha się od 45 w Siedlicach do 200 w Dąbrówce

Dolnej).

Wykres 4. Struktura wieku mieszkańców Gminy Pokoju w latach 2014-2015
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ewidencji Ludności

Dokonując analizy wieku ludności gminy wyróżniono jej trzy podstawowe kategorie,

istotne z punktu widzenia rynku pracy i zasobów siły roboczej:

I. Ludność w wieku przedprodukcyjnym, tj. w wieku 0 – 18 lat.

II. Ludność w wieku produkcyjnym, w tym:

a) Kobiety 19 – 59 lat,

b) Mężczyźni 19 – 64 lata.

III. Ludność w wieku poprodukcyjnym, w tym:

a) Kobiety powyżej 60 lat,

b) Mężczyźni powyżej 65 lat.

Na  przestrzeni  ostatnich  2  lat  zmniejszyła  się  ilość  mieszkańców  Gminy  Pokój

w wieku produkcyjnym. W roku 2014 ilość mieszkańców w wieku produkcyjnym  wynosiła

3 507, natomiast w 2014 roku już tylko 3 457.
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III. SYSTEM  ZABEZPIECZENIA  SPOŁECZNEGO  DLA  MIESZKAŃCÓW

GMINY POKÓJ

1. Pomoc społeczna i wybrane problemy społeczne

Działania z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Pokoju zwany dalej GOPS. GOPS wykonuje zadania statutowe wynikające z:

 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

 Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych

oraz zaliczce alimentacyjnej;

 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

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

 Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

 Ustawy z dnia 21.06.2001r o dodatkach mieszkaniowych;

 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne;

 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy; 

 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

pracy;

 Uchwał Rady Gminy Pokój.

1.1. Charakterystyka klientów pomocy społecznej

Do korzystania ze świadczeń przyznawanych przez GOPS są uprawnieni mieszkańcy

Gminy  Pokój,  w  tym:  osoby  posiadające  stałe  zameldowanie  na  terenie  gminy,  osoby

przebywające czasowo na terenie gminy, osoby bez zameldowania przebywające faktycznie

na terenie gminy, osoby bezdomne, dla których ostatnim miejscem zameldowania była Gmina

Pokój. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej

Na przestrzeni ostatnich lat liczba rodzin objętych pomocą i osób w tych rodzinach

utrzymuje się na zbliżonym poziomie. W 2014 roku przyznano pomoc 392 osobom w w 165

rodzinach. Ilość osób w rodzinach wynosiła 452 osoby. Natomiast w 2015 roku przyznano

pomoc 378 osobom w 169 rodzinach. Liczba osób w rodzinach wynosiła 429. 

Wykres  6. Rozkład  typów  rodzin  objętych  pomocą  społeczną  w  latach  2014  -  2015  
w stosunku  do ogólnej liczby rodzin korzystających z GOPS
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
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Ze  świadczeń  z  pomocy  społecznej  rokrocznie  korzysta  więcej  rodzin  z  dziećmi,

aniżeli osób samotnych. Liczba rodzin z dziećmi wyniosła w 2014 roku 89, natomiast w 2015

roku 76 natomiast liczba gospodarstw jednoosobowych w 2014 roku wyniosła 50, a w 2015

roku 60.  

Wykres 7.  Powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej w latach 2014- 2015
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej

Tabela  1.  Liczba  i  udział  %  osób  korzystających  ze  świadczeń  z  pomocy  społecznej  w  stosunku  do
mieszkańców z podziałem na poszczególne sołectwa w 2013 roku

MIEJSCOWOŚĆ

LICZBA
MIESZKAŃCÓW

LICZBA  RODZIN
KORZYSTAJĄCYCH  ZE
WSZYSTKICH  FORM/
LICZBA
KORZYSTAJĄCYCH  Z
POMOCY 

STOSUNEK  %  LICZBY
MIESZKAŃCÓW  DO
LICZBY  OSÓB  Z
RODZIN
KORZYSTAJĄCYCH  ZE
WSZYSTKICH  FORM
POMOCY

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Dąbrówka Dolna 209 200 2
 

5
3 6 2,39 3,00

Domaradz 268 260 9 26 10 29 9,70 11,15
Domaradzka

Kuźnia
220 216 13 34 16 37 15,45 17,13

Fałkowice 319 321 7 19 6 15 5,69 4,67
Jagienna 165 167 11 37 10 26 22,42 15,57
Kopalina 193 198 4 5 4 8 2,59 4,04
Kozuby 194 187 9 20 12 27 10,31 14,44
Krogulna 274 272 10 15 7 13 5,47 4,78

Krzywa Góra 97 100 5 14 6 19 14,43 19
Lubnów 281 275 13 31 11 33 11,03 12,00
Ładza 385 380 6 13 8 19 3,38 5,00
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Paryż 80 78 2 3 3 5 3,75 6,41
Pokój  1 428 1 425 40 79 36 60 5,53 4,21

Siedlice 44 45 4 8 3 5 18,18 11,11
Świercowskie 65 63 9 26 10 27 40,00 42,86

Zawiść 286 282 5 9 3 5 3,15 1,77
Zieleniec 623 627 13 35 11 28 5,62 4,47
Żabiniec 95 88 7 18 6 16 18,95 18,18

RAZEM 5 226 5 184 169 397 165 378 7,60 7,29
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ewidencji Ludności i Ośrodka Pomocy Społecznej

Ze  wszystkich  form  pomocy  społecznej  (m.in.  umieszczenie  w  domu  pomocy

społecznej,  posiłki,  zasiłki  celowe  specjalne,  stałe,  okresowe)  korzysta  ok  7,50  %

mieszkańców Gminy Pokój. 

1.2. Charakterystyka świadczeń oraz wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

Tabela 2. Świadczenia i wydatki na pomoc społeczną w latach 2014-2015

NAZWA
ZADANIA

ROK LICZBA
RODZIN

LICZBA
ŚWIADCZEŃ

KOSZT
BUDŻET
U  GMINY
W ZŁ

KOSZT
BUDŻETU
WOJEWODY
W ZŁ

Domy  pomocy
społecznej

2014 5 52 112 224 0
2015 7 64 127 843 0

Składki  na
ubezpieczenie
zdrowotne

2014 14 153 0 5 825  
2015 16 169 0 6 490

Zasiłki  celowe  i
specjalne  celowe,
zdarzenie losowe

2014 120 516 86 573 0
2015 127 458 31 975 0

Zasiłki okresowe 2014 101 772 - 265 988
2015 109 776 - 248 498

Zasiłki stałe 2014 15 162 0 67 081
2015 18 218 0 87 395

Usługi  opiekuńcze
i  specjalistyczne
usługi opiekuńcze

2014 0 0 0 0
2015 0 0 0 0

Pomoc  państwa  w
zakresie dożywiania
Posiłki  dla  dzieci  i
zasiłki na żywność

2014 117 dzieci
92 rodziny

13 525
392

40 315 161 258

2015 130 dzieci
113 rodzin

14 201
449

33 843 135 373

Schronienie 2014 0 0 0 0
2015 1 153 3 325 0

Sprawienie
pogrzebu

2014 1 1 2 538 0
2015 1 1 2 400 0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej
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1.3. Charakterystyka  pozostałych  świadczeń  z  zakresu  zabezpieczenia

społecznego

Tabela  3.  Wydatki  na  świadczenia  rodzinne  i  pielęgnacyjne  finansowane  z  dotacji  celowej  budżetu
państwa oraz liczba świadczeń 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE
WYDATKI W ZŁ.

LICZBA
ŚWIADCZEŃ

2014 2015 2014 2013
1. Zasiłki rodzinne 398 872 359 998 4 005 3 509

2.
Dodatki  do  zasiłków  rodzinnych  w  tym  z
tytułu:

197 723 171 062 1 871 1 663

2.1. Urodzenia dziecka 20 000 17 000 20 17

2.2.
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z
urlopu wychowawczego

19 173 9 120 50 23

2.3.
Samotnego  wychowania  dziecka  i  utraty
prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek
upływu ustawowego okresu jego pobierania

0 0 0 0

2.4. Samotnego wychowywania dziecka 43 570 38 500 245 212

2.5.
Kształcenia  i  rehabilitacji  dziecka
niepełnosprawnego

16 060 13 360 212 169

2.5.1.
Kształcenia i  rehabilitacji  dziecka do 5 roku
życia

2 700 1 960 45 32

2.5.2.
Kształcenia  i  rehabilitacji  dziecka
niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia

13 360 11 400 167 137

2.6. Rozpoczęcia roku szkolnego 24 300 23 900 243 239

2.7.
Rozpoczęcia  przez  dziecko  nauki  w  szkole
poza miejscem zamieszkania

26 700 27 132 502 486

2.8.
Na  pokrycie  wydatków  związanych  z
zamieszkaniem  w  miejscowości,  w  której
znajduje się szkoła

3 600 3 510 40 38

2.9.
Na  pokrycie  wydatków  związanych  z
dojazdem do miejscowości, w której znajduje
się szkoła

23 100 23 622 462 448

2.10.
Wychowywania  dziecka  w  rodzinie
wielodzietnej

47 920 42 050 462 448

3. Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2) 596 565 531 060 5 876 5 172
4. Zasiłki pielęgnacyjne 233 478 219 402 1 526 1 434
5. Świadczenia pielęgnacyjne 140 920 212 400 209 177
6. Świadczenia opiekuńcze 13 087 23 938 26 48

7.
Jednorazowa  zapomoga  z  tytułu  urodzenia
dziecka

37 000 37 000 37 37

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Tabela 4 . Wydatki na fundusz alimentacyjny finansowane z dotacji celowej budżetu państwa oraz liczba
świadczeń alimentacyjnych

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE

WYDATKI  W

ZŁ.

LICZBA

ŚWIADCZEŃ

2014 2015 2014 2015

1.
Wypłacone  świadczenia  z  funduszu

alimentacyjnego
143 300 140 767,73 293 285

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
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Tabela 5. Wydatki na dodatki mieszkaniowe z dotacji celowej budżetu państwa oraz liczba świadczeń

lp. WYSZCZEGÓLNIENIE
WYDATKI W ZŁ.

LICZBA
ŚWIADCZEŃ

2014 2015 2014 2015
1. Wypłacone dodatki mieszkaniowe 8 229,24 4 201,06 25 12

                         Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Tabela 6.  Wydatki na stypendia szkolne oraz zasiłki  szkolne  z dotacji  celowej budżetu państwa oraz
budżetu gminy oraz liczba uprawnionych uczniów

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKI W ZŁ LICZBA UCZNIÓW

2014 2015 2014 2015
1. Wypłacone stypendia szkolne 76 688 67 123 80 50
2 Wypłacone zasiłki szkolne 0 0 0 0

                         Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Tabela  7.  Wydatki  na  finansowanie  pobytu  dzieci  w  placówkach  opiekuńczo  –wychowawczych      i
rodzinach zastępczych  z budżetu gminy oraz liczba umieszczonych dzieci

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE
WYDATKI W ZŁ

LICZBA
UMIESZCZONYCH
DZIECI

2014 2015 2014 2015

1.
Placówki  opiekuńczo-
wychowawcze

2 441 29 590 2 3

2 Rodziny zastępcze 6 151 12 542 3 4
                         Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Tabela 8. Wydatki na finansowanie pobytu mieszkańców Gminy Pokój w domach pomocy społecznej oraz
liczba osób

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE
WYDATKI W ZŁ

LICZBA
UMIESZCZONYCH
OSÓB

2014 2015 2014 2015

1. Domy Pomocy Społecznej
112
224

127 843 5 7

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
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IV. DIAGNOZA I ANALIZA WYBRANYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

W GMINIE POKÓJ

1. Ubóstwo

Ubóstwo  nie  posiada  jednoznacznej  definicji.  Określa  się  je  zwykle  jako  „stan”,

w którym jednostce, czy grupie społecznej brakuje środków na zaspokojenie podstawowych

potrzeb,  uznawanych w danej  społeczności  za niezbędne.  Do tych podstawowych potrzeb

zaliczamy poza wyżywieniem, którego nikt nie kwestionuje – takie potrzeby, jak ubranie,

mieszkanie,  zachowanie  zdrowia,  uzyskanie  wykształcenia,  uczestnictwo  w  kulturze,

a  ogólnie  biorąc  możliwość  godnego  życia.  Identyfikacja  sfery  ubóstwa  jest  jednym

z  najważniejszych,  ale  i  najtrudniejszych  zadań  diagnostycznych  polityki  społecznej.

Ubóstwo  jest  bowiem zjawiskiem wielowymiarowym i  złożonym,  posiadającym zarówno

aspekty ilościowe (np. wskaźnik dochodu uzyskiwanego przez gospodarstwa domowe), jak

i  jakościowe  (np.  inne  wskaźniki  sytuacji  materialnej  –  posiadanie  rozmaitych  dóbr,

dostępność do takich społecznie istotnych wartości,  jak:  wykształcenie,  opieka medyczna,

możliwość  korzystania  z  różnych  form  wypoczynku,  rozrywki,  itp.).  W  efekcie  trudno

znaleźć  jakieś  jednoznaczne,  podstawowe  kryterium  kwalifikujące  dane  osoby,  czy  całej

rodziny, jako ubogie. Wszelkie określenia ubóstwa oraz jego rozmiarów mają zatem charakter

względny  i  zależą  od  przyjętej  definicji  ubóstwa  oraz  formułowanych  na  jej  podstawie

kryteriów. 

Ustawa  o  pomocy  społecznej  definiuje  ubóstwo  na  podstawie  kwalifikowania  się

dochodu rodziny lub osoby w tzw. minimum socjalnym. Ośrodek Pomocy Społecznej jest

zobowiązany do pomocy osobom i  rodzinom,  których miesięczny dochód nie  przekracza

kryterium dochodowego wyznaczonego na podstawie minimum socjalnego.  Ustalenie linii

ubóstwa, a więc osób, które z tego powodu kwalifikują się do uzyskania pomocy z systemu

pomocy społecznej, opiera się na oszacowaniu bieżących dochodów danego gospodarstwa.

Sytuację osób pozostających w ubóstwie obrazuje wykres 8 i tabela 9.
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Wykres 8. Gospodarstwa domowe ze współwystępującym czynnikiem ubóstwa korzystające ze świadczeń
pomocy społecznej w latach 2014 - 2015
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Analiza  porównawcza  danych  wskazuje,  że  ubóstwo  jest  głównym  powodem

ubiegania się przez rodziny o pomoc finansową. Na ogólną liczbę 169 rodzin korzystających

z pomocy społecznej w 2014 roku, aż 122 rodziny (72,19%) zgłosiły się po pomoc z uwagi na

czynnik ubóstwa. W roku 2014  również ten czynnik stanowi znaczny powód zgłaszania się

po pomoc finansową. Analogicznie przedstawia się sytuacja w 2015 roku, gdzie z powodu

ubóstwa ze  świadczeń pomocy społecznej  korzystało   71,52 % korzystających  z  pomocy

społecznej.  Zatem  większość  rodzin  korzystających  z  pomocy  społecznej  znajduje  się

w niedostatku.

Ubóstwo  jest  główną  przyczyną  przyznania  pomocy  społecznej,  jest  problemem

wieloaspektowym, nie tylko ekonomicznym, wpływa bowiem negatywnie na wszystkie sfery

ludzkiego  życia.  Najczęściej  pozostaje  w  korelacji  z  bezrobociem,  niepełnosprawnością,

niskim poziomem wykształcenia.

Na terenie Gminy Pokój poziom ubóstwa nie jest równomierny, wielkość, odległość

od ciągów komunikacyjnych nie  ma wpływu na rozmieszczenie ubóstwa na ternie  gminy

Pokój. Sytuację  tę obrazuje tabela 9
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Tabela 9. Liczba i udział % osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w stosunku do

mieszkańców z podziałem na poszczególne miejscowościach

MIEJSCOWOŚĆ
LICZBA
MIESZKAŃCÓW

LICZBA  RODZIN
KORZYSTAJĄCYCH   Z
POMOCY  Z  POWODU
UBÓSTWA/LICZBA
KORZYSTAJĄCYCH  Z
POMOCY 

STOSUNEK  %
LICZBY
MIESZKAŃCÓW
DO  LICZBY
OSÓB  Z  RODZIN
KORZYSTAJĄCY
CH  ZE
WSZYSTKICH
FORM POMOCY

2014 2015 2014 2015 2014 2015
Dąbrówka Dolna 209 200 1 4 1 4 1,91 2,00
Domaradz 268 260 7 20 6 20 7,46 7,69
Domaradzka
Kuźnia

220 216 10 26 13 30 11,82 13,89

Fałkowice 319 321 7 27 8 13 8,46 4,05
Jagienna 165 167 9 25 8 24 15,15 14,37
Kopalina 193 198 3 4 3 10 2,07 5,05
Kozuby 194 187 6 16 7 17 8,25 9,09
Krogulna 274 272 7 20 5 16 7,29 5,88
Krzywa Góra 97 100 2 7 2 6 7,22 6,00
Lubnów 281 275 10 28 9 26 9,96 9,45
Ładza 385 380 6 11 5 9 2,86 2,37
Paryż 80 78 2 3 3 5 3,75 6,41
Pokój  1 428 1 425 22 50 20 39 3,50 2,74
Siedlice 44 45 2 4 1 3 9,09 6,67
Świercowskie 65 63 9 23 9 26 35,38 41,27
Zawiść 286 282 3 7 2 3 2,45 1,06
Zieleniec 623 627 10 20 11 22 3,21 3,51
Żabiniec 95 88 6 19 5 5 20,00 5,68

RAZEM 5 226 5 184 122 314 118 278 6,01 5,36

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ewidencji Ludności i Ośrodka Pomocy Społecznej

*Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej o ubóstwie mówimy wówczas, gdy dochód na osobę w rodzinie nie

przekracza kwoty 514 zł, a dochód osoby samotnej kwoty 634 zł netto. 

Z  powodu  ubóstwa   ze  świadczeń  pomocy  społecznej  w  latach  2014  -  2015

skorzystało   średnio  ok   5,70  %    mieszkańców  Gminy  Pokoju  z  tendencją  spadającą.

Największy odsetek w stosunku do ogółu mieszkańców danej  wsi w 2014 roku korzystało z

pomocy  w  miejscowościach:  Świercowskie   (35,35%),  Żabiniec  (20,00%),  Jagienna

(15,15%),  Domaradzka  Kuźnia   (11,82%).  W  roku  2015  największy  odsetek  osób

korzystających z pomocy był w miejscowościach – Świercowskie (41,27 %), Jagienna (14,37

%) oraz Domaradzka Kuźnia (13,89 %)  Natomiast najmniejszy odsetek osób korzystających

z pomocy społecznej z powodu ubóstwa był w miejscowościach: w 2014 roku -  Dąbrówka

Dolna, Kopalina, Zawiść, Ładza, w 2015 roku -  Zawiść, Dąbrówka Dolna, Ładza i Pokój. 
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2. Bezrobocie

Bezrobocie jawne i  ukryte  jest  jednym z najważniejszych problemów społeczno –

ekonomicznych  gminy.  Niskie  wykształcenie,  słabe  kwalifikacje  zawodowe  bezrobotnych

wynikają z wielu czynników kształtujących bezrobocie strukturalne. Przedłużający się brak

pracy w dalszym ciągu stanowi jedną z głównych przyczyn trudnej sytuacji osób i rodzin

wymagających wsparcia na terenie Gminy Pokój. Jest ono jedną z najbardziej powszechnych

przyczyn  wykluczenia  społecznego.  Wywołuje  ono  negatywne  skutki  zarówno  w  sferze

ekonomicznej, jak i  psychospołecznej. Można rozpatrywać je z dwóch punktów widzenia:

jednostki  dotkniętej  bezrobociem  oraz  społeczeństwa.  Następuje  degradacja  ekonomiczna

jednostki  i  rodziny,  wzrost  biedy  oraz  rozszerzenie  strefy  ubóstwa,  a  co  za  tym  idzie

konieczność poszukiwania wsparcia w pomocy społecznej. Przedłużający się brak pracy to

podstawowy czynnik rodzenia się nowego ubóstwa, tj. pauperyzacji rodzin, które do tej pory

radziły sobie w sferze zaspokajania podstawowych potrzeb.  Dochodzi do osłabienia więzi

społecznych, do izolacji od środowiska i wzrostu konfliktów z otoczeniem oraz rodzinnych

(spadek autorytetu w rodzinie, kłopoty wychowawcze, rozwody).

Na dzień 31.12.2015 roku stopa bezrobocia w powiecie namysłowskim wynosiła 12,7

% i był to piąty co do  wielkości odsetek wśród powiatów w województwie opolskim (powiat

prudnicki  15,20  %,  nyski  14,3,  głubczycki  14,20%,  brzeski  14,00  %).  Stopa  bezrobocia

w województwie opolskim na dzień 31.12.2015 r wyniosła 10,20 %. 

Sytuację  tę  przedstawiają  poniższe  wykresy  charakteryzujące  rynek  pracy

w powiecie namysłowskim.
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Wykres 9. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiecie Namysłowskim  w latach 2014-2015
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Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie: Statystyki PUP Namysłów – poziom i stopa bezrobocia w powiecie
namysłowskim

Jak wynika z powyższego wykresu bezrobotne kobiety wciąż stanowią znaczną grupę

osób  bezrobotnych  (w  2014  r  55,16  %,  w  2015  r.  56,96  %  w  stosunku  do  ogółu

zarejestrowanych bezrobotnych). 

Wykres 10. Ilość osób bezrobotnych w tym do 25 roku życia i powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w
Powiecie Namysłowskim w latach 2014-2015
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Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie: Statystyki PUP Namysłów – poziom i stopa bezrobocia  w powiecie
namysłowskim.
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Z analizy danych przedstawionych  w wykresie  10  wynika,  że  większe  bezrobocie

dotyczyło grupy wiekowej powyżej 50 roku życia. Jeśli weźmiemy pod uwagę  łącznie osoby

bezrobotne   zarejestrowane  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Namysłowie  na  dzień

31.12.2014 r. to wśród  nich osoby młode  do 25 roku stanowią 16,72 % ogółu bezrobotnych.

Liczniejszą  grupę w strukturze bezrobocia  stanowią osoby w wieku 50 i więcej lat: 31,28 %.

Grupa ta wykazuje  największe problemy  ze znalezieniem zatrudnienia. Generalnie można

powiedzieć, że tak jak w przypadku kobiet, osoby po 50 roku życia znajdują się w gorszej

sytuacji niż inni zarejestrowani. Wygląda na to, że rynek pracy preferuje raczej mężczyzn

oraz osoby w młodszym wieku.

Wykres 11. Struktura bezrobotnych ze względu na wykształcenie w  powiecie namysłowskim, w latach
2014 - 2015

0

100

200

300

400

500

600

700

800 714 738

254

439

162

491 491

164

327

164

rok 2014

rok 2015

Źródło danych : Opracowanie własne na podstawie: Statystyki PUP Namysłów – poziom i stopa bezrobocia  w powiecie
namysłowskim

Z  analizy  danych  wynika,  że  w  niewielkim  stopniu  rośnie  liczba  bezrobotnych

posiadających  wykształcenie  wyższe  i  średnie,  maleje  natomiast  liczba  bezrobotnych

z wykształceniem zawodowym i bez wykształcenia.

Jednakże  nadal  do  najliczniejszej  grupy  zarejestrowanych  bezrobotnych

w  powiecie  namysłowskim  należy  zaliczyć  osoby  z  wykształceniem  zasadniczym

zawodowym  oraz  osoby z  wykształceniem gimnazjalnym  i  bez  wykształcenia.  Osoby  te

w 2015 r. stanowiły 59,95 % (w 2014 r.: 62,91 %) ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.

Nieadekwatne do potrzeb rynku pracy wykształcenie lub jego brak znacznie obniża szanse

tych osób na znalezienie zatrudnienia. Osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym,
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średnim zawodowym  i policealnym w 2015 r. stanowiły 29,98 %  (w 2014- 30,03%) ogółu

zarejestrowanych  bezrobotnych.  Najmniej  liczna  grupę  stanowią  osoby z  wykształceniem

wyższym.

Wykres 12. Poziom bezrobocia w powiecie namysłowskim oraz Gminie Pokój w latach 2014-2015

bezrobotni w powiecie namysłowskim berobotni w gminie Pokój
0

500

1000

1500

2000

2500

2038

1273

315
165

1638

933

252
139

rok 2014

rok 2015

 Źródło danych : Opracowanie własne na podstawie: Statystyki PUP Namysłów  – poziom i stopa bezrobocia w powiecie
namysłowskim 

Wykres 13. Rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w tym korzystające ze świadczeń z 
powodu braku możliwości zatrudnienia w latach 2014- 2015
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
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W latach 2014-2015 Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie realizował następujące  projekty

aktywizujących bezrobotnych:

Program „JOB czyli jak opuścić bezrobocie”

Program „Zamknij drzwi wykluczeniu”

Program „Sieć możliwości”

W  2014  roku  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Namysłowie  na  aktywne  formy

przeciwdziałania bezrobociu dysponował  kwotą 5 763 300 zł, natomiast w roku 2015 była to

kwota mniejsza o 516 500 zł. Szczegółowy wykaz środków przedstawia tabela 10.

Tabela 10. wykorzystanie środków na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz
aktywizacji zawodowej  w latach 2014 i 2015 w PUP w Namysłowie

LP RODZAJ AKTYWNEJ FORMY
KWOTA W ZŁ

2014 2015

1. Prace interwencyjne 15 100 133 000
2. Roboty publiczne 362 000 382 400
3. Staże 2 697 500 2 358 700
4. Dotacje 754 800 899 500

5.
Ref.  kosztów  dopoosaż.  stanowiska
pracy

211 400 250 000

6.
Dofinansowania  wynagrodzenia  za
zatrudnienie bezrob. po 50 r.ż.

0 55 300

7. Bony stażowe  0 163 800

8. Bony na zatrudnienie 0 219 600
9. Bony szkoleniowe 0 53 900
10. Bony na zasiedlenie 0 2 500
11. Szkolenia 492 100 81 000
12. Rezerwy celowe MPiPS 1 408 800 708 600

RAZEM 5 763 300 5 246 800
Źródło danych :opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie 

Jak wynika z powyższej  tabeli  najwięcej  środków zarówno w 2014 (46,80 %) jak

i  w 2015 roku  (44,96 %)  Powiatowy Urząd  Pracy w Namysłowie  przeznaczył  na  staże.

Kolejnym  zadaniem  pochłaniającym  największe  środki  były  dotacje  na  rozpoczęcie

działalności gospodarczej oraz refundacje dla pracodawców na utworzenie nowych stanowisk

pracy. Stanowiły one kwotę 966 200  zł, czyli 16,76 %  budżetu w 2014 oraz 1 149 500 zł

(21,91) % w 2015 roku. 

3. Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych 

Bezradność  w  sprawach  opiekuńczo  -  wychowawczych  objawia  się  poprzez

pojawiające  się  problemy  w  pełnieniu  ról  rodzicielskich  i  wychowawczych  związanych

z jednej strony z prezentowaniem przez dzieci agresywnych zachowań, łamaniem obyczajów
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i  norm społecznych,  z  drugiej  zaś,  brakiem  ze  strony  rodziców  właściwej  i  adekwatnej

postawy  wobec  tych  zachowań.  Często  przyczyną  pojawiania  się  problemów  natury

wychowawczej w rodzinach jest nadużywanie alkoholu, przemoc w rodzinie, niezaradność,

bezrobocie  oraz  problemy dzieci  w szkole.  Społecznym skutkiem występowania  zjawiska

bezradności opiekuńczo-wychowawczej są konflikty rodzinne, przemoc i agresja, problemy w

nauce, słaby start edukacyjny, wzrost przestępczości dzieci i młodzieży, przenoszenie złych

wzorców na bieżące i przyszłe zachowania młodych ludzi.

Wykres 14. Ogólna liczba rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz  liczba rodzin
objętych pomocą społeczną z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych  w latach
2014-2015
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kiedy problemy w rodzinie powodują, iż wypełniane przez nią funkcje i opieka nad

jej  członkami  ulegają  zachwianiu,  w  takim  stopniu,  że  rodzina  staje  się  niewydolna

wychowawczo,  nie  zapewnia prawidłowo opieki  nad swoimi dziećmi,   rodziny mogą być

objęte pomocą asystenta rodziny lub decyzją sądu objęte jego kuratelą, w celu wspierania jej

działań i nadzoru nad podejmowanymi przez rodzinę czynnościami. 

Również  działania  szkół  w tym zakresie  nakierowane  są  na  pomoc uczniom oraz

rodzicom  w  przezwyciężeniu  przejawów  negatywnych  zachowań.  Szkoły  współpracują  

w tym zakresie z policją, kuratorami społecznymi, poradnią Psychologiczno-pedagogiczną,
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z  GOPS-em.  W  szkołach  zatrudniony  jest  psycholog  i  prowadzone  są  indywidualne

konsultacje z uczniami oraz z rodzicami.

Na dzień 31.12.2104 roku oraz 31.12.2015  roku objętych pomocą asystenta rodziny

było 11 rodzin. W analogicznym okresie kuratorzy Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu

Rejonowego w Kluczborku sprawowali  nadzór  w 2014 roku w 11 oraz  w 2015 roku 13

rodzinach.

4. Niepełnosprawność oraz osoby starsze 

Zgodnie  z  ustawą  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnieniu  osób

niepełnosprawnych  ,  definicja osoby niepełnosprawnej brzmi:  „Niepełnosprawność oznacza

stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy, który trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza, bądź

uniemożliwia  samodzielną  egzystencję,  wypełnianie  zadań  życiowych  i  ról  społecznych

zgodnie  z  przyjętymi  normami.  Biorąc  pod  uwagę  klasyfikację  osób  niepełnosprawnych,

mówimy tu o grupie osób niepełnosprawnych intelektualnie, chorych psychicznie, przewlekle

chorych, z uszkodzeniami narządu ruchu, głosu, mowy, słuchu i wzroku, z chorobami układu

oddechowego  i  krążenia,  pokarmowego,  moczowo-płciowego,  chorób  neurologicznych

a także osoby niepełnosprawne z uwagi na wiek.”

W  związku  z  brakiem  danych  na  temat  pełnej  liczby  osób  niepełnosprawnych

zamieszkujących  teren  Gminy  Pokój  niniejsza  analiza  przedstawia  jedynie  osoby,

korzystające  z  różnego  rodzaju  form  wsparcia  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej

w Pokoju. Z szacunkowych danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

wynika,  iż  poziom  niepełnosprawności  na  terenie  powiatu  namysłowskiego  waha  się  w

granicach 5,71 % populacji mieszkańców powiatu (źródło:  Program działań na rzecz osób

niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim  na lata 2016– 2023). Przedkładając te dane

na liczby należy uznać,  iż  na  terenie  Gminy Pokój  zamieszkuje  ok  300 osób w różnym

stopniu niepełnosprawnych.

Zasiłek  pielęgnacyjny przysługuje:  niepełnosprawnym  dzieciom  poniżej

16.  roku  życia,  starszym  osobom  niepełnosprawnym,  jeżeli  posiadają  orzeczenie

o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności  lub  umiarkowanym  jeżeli  niepełnosprawność

powstała  przed  ukończeniem 21.  roku  życia),  a  także  osobom w wieku  powyżej  75  lat.

Zasiłek  pielęgnacyjny  przysługuje  bez  względu  na  sytuację  materialną  osoby

niepełnosprawnej. 
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Tabela 11. Struktura wieku osób niepełnosprawnych pobierających zasiłek pielęgnacyjny  w Gminie Pokój
w latach 2014-2015

ROK 2014 2015

Ilość  osób niepełnosprawnych  poniżej  16
roku życia

20
22

Ilość osób niepełnosprawnych  powyżej 16
roku życia

105 98

Ilość  osób  otrzymujących  zasiłek
pielęgnacyjny  z  powodu  ukończenia  75
roku życia

2 1

RAZEM 127 121
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zasiłki  z  pomocy  społecznej  przysługują  m.in.  osobom  ubogim   z  powodu

niepełnosprawności lub długotrwałej choroby. Ilość osób korzystających z pomocy społecznej

z powodu niepełnosprawności  lub  długotrwałej  choroby w latach 2014-2015 przedstawia

wykres 15.

Wykres 15. Ogólna liczba rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz  liczba rodzin
objętych pomocą społeczną z powodu niepełnosprawności i długotrwałej choroby w latach 2014-2015

liczba roodzin korzystających z pomocy w tym z powodu choroby
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dużym problemem dla osób niepełnosprawnych są również bariery architektoniczne

w  miejscu  zamieszkania,  dostęp  do  placówek  służby  zdrowia  i  użyteczności  publicznej,

ograniczone  możliwości  rehabilitacji,  oprotezowania  i  zakupu  sprzętu  ułatwiającego

komunikowanie się i samoobsługę. 

Jak  wynika  z   Programu  działań  na  rzecz  osób   niepełnosprawnych  w  Powiecie

Namysłowskim na lata 2016 – 2023 (przyjętego Uchwałą Nr XVI/132/2016 Rady Powiatu
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Namysłowskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r) celem priorytetowym programu jest aktywizacja

osób  niepełnosprawnych  i  członków  ich  rodzin.  Zadanie  to  będzie  realizowane

w trzech obszarach:

1. rozwój systemu informacji społecznej w zakresie problemów osób niepełnosprawnych

2. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych

3. wspieranie  edukacji  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnej  oraz  dorosłych  osób

niepełnosprawnych. 

 Uchwałą nr XXXI/285/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 marca 2014 roku przyjęta

została Strategia Gminy Pokój w sferze senioralnej, w której zostały zawarte wizja, szanse

oraz obszary działania polityki senioralnej w Gminie Pokój.

5. Rodziny niepełne i wielodzietne

Rodzina  niepełna – rodzina,  w której dziecko (lub  dzieci) jest  wychowywane przez

jedną  osobę  dorosłą,  na  której  spoczywa  odpowiedzialność  za  gospodarstwo  domowe.

Z  danych  Narodowego  Spisu  Powszechnego  z  2011  r.  w  Polsce  24  % dzieci  do  lat  24

wychowuje się w rodzinie niepełnej, w tym na wsi odsetek ten wynosi 18 %. 

Przyczyny,  dla których osoby samotnie wychowują dzieci są różne; poczynając od

śmierci  jednego z  rodziców po rozwód,  porzucenie  przez  jednego z  rodziców,  świadoma

decyzja  kobiety  posiadania  dziecka  bez  małżeństwa,  przedwczesne  macierzyństwo.  Bez

względu  na  przyczynę  sytuacja  ekonomiczna  rodzin  niepełnych  jest  na  ogół  gorsza,  niż

sytuacja przeciętnej pełnej rodziny polskiej.

Głowy  gospodarstw  domowych  tworzących  rodziny  niepełne  mogą  napotykać

i napotykają wiele trudności w wejściu oraz utrzymaniu się na rynku pracy ze względu na

problemy  zapewnienia  opieki  nad  dzieckiem,  przeciążenie  obowiązkami  i  niską

dyspozycyjność,  czy  cechy  demograficzno-społeczne  (np.  feminizacja  rodzin  niepełnych,

wykształcenie).  To  utrudnia  ich  aktywizację  zawodową.  Dojście  kolejnych  problemów:

kłopotów  zdrowotnych,  niepełnosprawności  członka  rodziny  lub  przejściowych,  czy

długookresowych  trudności  z  wychowaniem  dzieci  naraża  te  rodziny  na  dysfunkcje

w  większym  stopniu  niż  w  wypadku  rodzin  pełnych  oraz  generuje  potrzebę  działań

osłonowych.

Do  działań  osłonowych  można  zaliczyć,  m.in.  świadczenia  z  pomocy  społecznej,

świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego,  dodatki  do  świadczeń  rodzinnych  z  tytułu

samotnego wychowywania dziecka.
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Wykres 16. Ogólna liczba rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz  liczba rodzin
objętych pomocą społeczną z powodu samotnego wychowywania dzieci w latach 2014-2015

liczba rodzin korzystających ogółem w tym rodziny niepełne
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Tabela 12. Ilość świadczeń wypłaconych  z tytułu samotnego wychowywania dziecka w latach 2014-2015 

FORMA  POMOCY  DLA  OSÓB
SAMOTNIE  WYCHOWUJĄCYCH
DZIECI

ROK 2014 ROK 2015

Ilość  wypłaconych  świadczeń  z  funduszu
alimentacyjnego

355 384

Ilość  wypłaconych  dodatków do zasiłku  rodzinnego z
tytułu samotnego wychowywania dziecka

245 212

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rodzina wielodzietna - obecnie jest to rodzina, w której wychowuje się co najmniej 3 dzieci.

Wg raportu Głównego Urzędu Statystycznego rodziny wielodzietne stanowią grupę

najbardziej  zagrożoną  ubóstwem,  poniżej  tzw.  minimum egzystencji  żyje  blisko  10 proc.

rodzin wychowujących troje dzieci i aż 26,6 mających ich czworo lub więcej. Największy

odsetek  tych  rodzin  nie  jest  w  stanie  zaspokoić  odpowiednich  potrzeb  żywnościowych

(mięso,  ryby,  owoce),  edukacyjnych  (zakup  podręczników,  dodatkowych  płatnych  zajęć

uzupełniających  i  nadobowiązkowych),  w  zakresie  ochrony  zdrowia  (płatnych  wizyt

stomatologicznych  i  innych  lekarzy  specjalistów,  zakup  witamin  i  odżywek),  w  zakresie

wypoczynku i rekreacji (udziału w wyjściach i imprezach szkolnych, wycieczkach, zakupu

sprzętu rekreacyjnego, gier i zabawek).    

Mimo iż w większości tych rodzin jeden z rodziców pracuje zawodowo, to jednak

wsparcie  finansowe  państwa  i  samorządu  jest  niezbędne.  Poziom  wsparcia  dla  rodzin

wielodzietnych przedstawiają poniższe zestawienia. 
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Wykres 17. Ogólna liczba rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz  liczba rodzin
objętych pomocą społeczną z powodu wielodzietności w latach 2014-2015

liczba rodzin ogólem w tym wielodzietne
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Tabela 13.  Liczba wypłaconych dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w
latach 2014-2015 

RODZAJ ŚWIADCZENIA ROK 2014 ROK 2015

Ilość wypłaconych dodatków do zasiłku rodzinnego z
wychowywania  dziecka  w  rodzinie  wielodzietnej
(wypłacany na 3 i kolejne dziecko)

517 599

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

6. Uzależnienia i  przemoc w rodzinie

Największymi  zagrożeniami  wewnętrznymi,  tkwiącymi  w  samej  rodzinie

i niszczącymi ją są uzależnienia i związane z nimi konsekwencje dla wszystkich członków

rodziny. Uzależnieniem, które dotyka wielu mieszkańców Gminy Pokój jest alkoholizm. Jest

on problemem nie tylko naszej gminy, ale i kraju, często ściśle powiązanym ze  zjawiskiem

przemocy w rodzinie. Nadużywanie alkoholu samo w sobie jest formą przemocy społecznej,

zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Przemoc w różnej postaci przenika do życia rodzinnego,

środowiska  szkolnego  i  otoczenia  społecznego.  Nadużywanie  alkoholu  jest  przyczyną

powstawania  innych  problemów,  przede  wszystkim:  zdrowotnych,  materialnych,

wychowawczych.  Prowadzi  do  dezintegracji  rodziny,  zaburzeń  relacji  między  członkami

rodziny.  W rodzinach  z  problemem  alkoholowym  najbardziej  bezbronne,  a  jednocześnie

najbardziej  poszkodowane  są  dzieci.  Sytuacja  zmusza  je  do  odgrywania  różnych  ról

i  przyjęcia  określonej  „strategii”  postępowania,  której  celem jest  ukrywanie  alkoholizmu

jednego  lub  obojga  rodziców.  Dominującą  postawą  członków  rodziny  alkoholika  jest
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ukrywanie problemu,  zaprzeczanie obecności  alkoholu co prowadzi  do współuzależnienia.

Podobnie jest z przemocą niezależnie od tego czy powoduje ja alkohol, czy też inne czynniki.

Korzystanie z pomocy rodzin dotkniętych alkoholizmem i przemocą ogranicza się najczęściej

do interwencji pracowników socjalnych GOPS, pedagogów szkolnych, policji, ewentualnie

sądu  lub  kuratora.  Bardzo  rzadko  rodziny  korzystają  z  pomocy  terapeutycznej,  leczenia

odwykowego,  czy  procedury  „Niebieskiej  Karty”.  Skala  problemowa  wynikająca

z uzależnienia od narkotyków jest trudna do ustalenia w Gminie Pokój. Problem narkomanii

dotyczy  głównie  dzieci  i  młodzieży,  ale  konkretnych  przypadków  uzależnienia

i ewentualnego leczenia nie odnotowano.

Gmina Pokój, zgodnie z zapisami przepisów prawa prowadzi szeroki zakres działań

mających na  celu  profilaktykę,  zapobieganie  i  przeciwdziałanie  zjawiskom patologicznym

występującym na jej  terenie.  Prowadzą je placówki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej,  Policja,  Gminna Komisja  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych i  Zespół

Interdyscyplinarny.  Placówki  oświatowe  organizują  szerokie  spektrum  działań

profilaktycznych i wychowawczych skierowanych do dzieci i młodzieży. Przede wszystkim

określa  je  podstawa  programowa  dla  poszczególnych  etapów  kształcenia  i  są  wplecione

w tematykę zajęć lekcyjnych. W ramach zadań statutowych szkoły realizują też programy

wychowawcze i programy profilaktyki. W ramach tych zadań pedagodzy organizują zajęcia

z  wykorzystaniem  specjalistycznych  programów,  zajęcia  kół  zainteresowań,  „pogadanki”,

apele  tematyczne  z  występami  artystycznymi  uczniów,  spotkania  z  policjantami,

psychologami, opracowują tematyczne gazetki ścienne. Ponadto pedagodzy są pierwszymi,

którzy dostrzegają problemy uczniów, udzielają wsparcia, zgłaszają pracownikom GOPS lub

Policji niepokojące symptomy lub nasilone objawy zachowań wskazujących na zaburzenia w

rodzinie. Działania GOPS to codzienna praca z rodzinami i ich problemami, której szeroki

zakres ujmuje strategia.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapewnia mieszkańcom

gminy  możliwości  uzyskania  wsparcia  oraz  profesjonalnej  pomocy  w  rozwiązywaniu

problemów  wynikających  z  nadużywania  alkoholu  oraz  realizuje  zadania  profilaktyczne

skierowane do dzieci i młodzieży.  Realizację zadań Komisji prezentuje tabela 14.
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Tabela  14.  Liczba  osób  korzystających  z  pomocy  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych w latach 2014 - 2015

DZIAŁANIE
ROK

2014

ROK

2015

Liczba osób zgłoszonych na Komisję 14 14
Liczba osób, które zgłosiły się na wezwanie 7 6
Liczba osób, które podjęły leczenie dobrowolnie 1 1
Liczba osób skierowanych na przymusowe leczenie 0 0
Liczba osób przebadanych przez biegłych 7 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zespół Interdyscyplinarny zajmujący się problemami przemocy w rodzinie na terenie

Gminy  Pokój,  powołany  został  na  mocy  art.  9a,  ust.  2  ustawy z  dnia  29  lipca  2005  r.

o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 ze zm.). Zespół

realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy  oraz  zadania  wynikające  z  założeń  Krajowego  Programu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Działania w/w Zespołu prezentuje tabela 15. 

Tabela 15. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz grup
roboczych w latach 2014-2015

DZIAŁANIE
ROK

2014

ROK

2015

Liczba założonych „ Niebieskich Kart” 18 12
Liczba ofiar przemocy, które wstawiły się na zaproszenie i
podjęły współpracę

15 8

Liczba sprawców przemocy, którzy wstawili się na wezwanie 9 5
Liczba zawiadomień do prokuratury 0 8
Liczba zawiadomień do sądu rodzinnego 0 6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

7. Żłobki, przedszkola, szkoły

Polityka społeczna zajmuje się dziećmi jako grupą wymagającą szczególnej troski i

ochrony.  Działalność  na  rzecz  dzieci  polega  przede  wszystkim  na  ochronie  ich  praw,

wspomaganiu rozwoju oraz wyrównywaniu szans życiowych poprzez organizowanie opieki

nad dziećmi do lat  3,  wychowania przedszkolnego i  edukacji  szkolnej  oraz różnych form

zajęć pozaszkolnych i wypoczynku.

Wykres  18.  Ilość  dzieci  w poszczególnych kategoriach  wiekowych zamieszkujących  na terenie  Gminy
Pokój w latach 2014-2015                    
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źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ewidencji Ludności.  

7.1. Opieka nad dziećmi do lat 3

System opieki na dzieckiem do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad

dziećmi w wieku do lat 3 oraz rozporządzenia wykonawcze. Ustawa ta ma za zadanie pomóc

rodzicom w godzeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych. W ramach opieki  winna być

realizowana funkcja: opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna.  Ustawa określa cztery formy

opieki nad dziećmi: żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun, niania. 

ŻŁOBEK  -  organizuje  opiekę  nad  dzieckiem  w  wieku  od  ukończenia  20  tyg.  życia

w wymiarze do 10 godz. dziennie.

KLUB DZIECIĘCY – organizuje opiekę nad dzieckiem w wieku od ukończenia 1 roku życia

w wymiarze do 5 godz. dziennie.

Do zadań żłobka i klubu dziecięcego należy w szczególności:

1)   zapewnienie  dziecku  opieki  w  warunkach  bytowych  zbliżonych  do  warunków

domowych;

2)  zagwarantowanie  dziecku  właściwej  opieki  pielęgnacyjnej  oraz  edukacyjnej,  przez 

prowadzenie  zajęć  zabawowych  z  elementami  edukacji,  z  uwzględnieniem

indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie  zajęć  opiekuńczo-wychowawczych  i  edukacyjnych,  uwzględniających

rozwój  psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:
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1)    gminy,

2)    osoby fizyczne,

3)    osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

DZIENNYM  OPIEKUNEM może  być osoba  fizyczna  zatrudniana  przez   gminy,  osoby

fizyczne,  osoby prawne  i  jednostki  organizacyjne  nieposiadające  osobowości  prawnej,  na

podstawie  umowy  o  świadczenie  usług  sprawująca  opiekę  nad  dzieckiem  w  wieku  od

ukończenia 20 tyg. życia. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem

dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego

roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem

dzieci

Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności: 

1)  zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2)  zagwarantowanie  dziecku  właściwej  opieki  pielęgnacyjnej  oraz  edukacyjnej, 

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3)  prowadzenie  zajęć  opiekuńczo-wychowawczych  i  edukacyjnych,  uwzględniających

rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

NIANIĄ jest  osoba  fizyczna  sprawująca  opiekę  nad  dziećmi  na  podstawie  umowy

o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy

dotyczące zlecenia, zwanej „umową uaktywniającą”. Niania sprawuje opiekę nad dziećmi w

wieku od ukończenia  20  tygodnia  życia.  Umowa uaktywniająca  jest  zawierana  w formie

pisemnej między nianią a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowującym dziecko.

Za nianię, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie

zdrowotne, opłaca: 

1)  Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych  –  od  podstawy  stanowiącej  kwotę  nie  wyższą  niż

wysokość  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  zgodnie  z  przepisami

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

2)  rodzic  (płatnik  składek)  –  od  podstawy  stanowiącej  kwotę  nadwyżki  nad  kwotą

minimalnego wynagrodzenia na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń

społecznych  oraz  w  przepisach  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze

środków publicznych.

Jak wynika z wykresu nr 18 na dzień 31 grudnia 2015 roku na terenie Gminy Pokój

zamieszkiwało 125 dzieci do lat 3, i wielkość ta zmalała w stosunku do roku 2014 o 9 dzieci 

Z kolei tabela 16 przedstawia ilość świadczeń wypłaconych z tytułu opieki nad dzieckiem w

okresie korzystania z urlopu wychowawczego w latach 2014 – 2015.
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Tabela 16. Ilość świadczeń wypłaconych z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego w latach 2014-2015

RODZAJ ŚWIADCZENIA ROK 2014 ROK 2015

Ilość  świadczeń wypłaconych w formie dodatku
do  zasiłku  rodzinnego  z  tytułu  opieki  nad
dzieckiem  w  okresie  korzystania  z  urlopu
wychowawczego

171 222

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej

Do roku 2015 mieszkańcy Gminy Pokój nie zgłaszali potrzeby zorganizowania przez Gminę

opieki nad dzieckiem do lat 3. W domach funkcjonowała tradycyjna opieka, którą najczęściej

sprawowała babcia lub matka.  Obecnie, brak profesjonalnej opieki nad dziećmi jest jedną z

głównych barier utrudniających powrót rodziców, a szczególnie matek na rynek pracy. 

7.2. Wychowanie przedszkolne

Pierwsze lata życia dziecka decydują o jego rozwoju i  dalszych losach. Większość

wrodzonych predyspozycji rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym, dotyczy to także

zdolności  uczenia  się.  Działania  edukacyjne,  stymulowanie  rozwoju  intelektualnego

i społecznego dziecka przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w okresie przedszkolnym. Jest to

także  najlepszy okres  na  zapobieganie  ewentualnym trudnościom w nauce  -  niwelowanie

dysharmonii  rozwojowych,  terapię  zaburzeń,  wyrównywanie  zaniedbań  środowiskowych.

Umiejętności,  które  małe  dzieci  wynoszą  z  przedszkola,  procentują  w  szkole  lepszymi

wynikami  w  nauce,  a  w  dorosłym  życiu  lepszym  funkcjonowaniem  społecznym  i

zawodowym.

Zapewnienie lepszego dostępu najmłodszych dzieci do edukacji to najskuteczniejszy

sposób  na  wyrównywanie  szans  edukacyjnych.  Dlatego  tak  ważne  jest  inwestowanie  w

edukację małych dzieci.

Na terenie Gminy Pokój wychowanie przedszkolne realizowane jest w placówkach:

 Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Pokoju

 Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu

33



Tabela 17. Ilość oddziałów i ilość dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Pokój  w
latach 2014-2015

NAZWA

PLACÓWKI

ROK SZKOLNY

2013/2014 2014/2015
Ilość oddziałów Ilość dzieci Ilość oddziałów Ilość dzieci

Zespół  Szkolno
-Przedszkolny w Pokoju 
(oddziały przedszkolne)

4 98 4 85

Szkoła  Podstawowa  z
oddziałem  Przedszkolnym
w Domaradzu
(oddziały przedszkolne) 

3 74 2 50

Razem: 7 174 6 135
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Pokój

Z analizy powyższej  tabeli  wynika,  iż  w roku szkolnym 2013/2014 wychowaniem

przedszkolnym  objęto  174  dzieci,  natomiast  w  roku  szkolnym  2014/2015  wychowaniem

przedszkolnym objęto 135 dzieci. 

Jak  wynika  z  raportu  MEN  w  Polsce  wskaźnik  upowszechnienia  wychowania

przedszkolnego  wzrósł  w  ostatnich  latach.  W  roku  szkolnym  2013/2014  wychowaniem

przedszkolnym objętych było ogółem 1 297,2 tys. (75,3 %)  dzieci w wieku 3-6 lat. Na wsi

odsetek ten wynosił  58,60 %. Z przedstawionych wykresów i tabeli wynika,  iż na terenie

Gminy Pokój wskaźnik ten w  roku szkolnym 2013/2014 roku wyniósł 75 %. Zatem można

uznać, iż na terenie Gminy Pokój  wskaźnik upowszechniania wychowania przedszkolnego

jest bardzo zbliżony średniej krajowej, jednakże znacznie wyższy niż na wsiach. Natomiast w

roku szkolnym 2014/2015 wskaźnik upowszechniania wychowania przedszkolnego na terenie

gminy znacznie obniżył się  i wyniósł 63,68 %.

Przedszkolaki  od  najmłodszych  lat  uczą  się  aktywnego  uczestnictwa  w  życiu

społeczności  lokalnych  poprzez  uświetnianie  uroczystości  występami  artystycznymi,

udziałem  w  festynach,  kiermaszach  świątecznych,  konkursach,  olimpiadach  sportowych

przedszkolaków.

7.3. Szkolnictwo podstawowe

Zgodnie  z  podstawą  programową  kształcenia  ogólnego  dla  szkół  podstawowych

w Polsce kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia – szkoła

łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny,

etyczny,  emocjonalny,  społeczny  i  fizyczny.  Kształcenie  to  dzieli  się  na  dwa  etapy

edukacyjne:

1) I etap edukacyjny, obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna;

34



2) II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV-VI szkoły podstawowej.

Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:

1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad,

teorii  i  praktyki,  dotyczących  przede  wszystkim  tematów  i  zjawisk  bliskich

doświadczeniom uczniów;

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie

we współczesnym świecie. 

Na  terenie  Gminy Pokój  obecnie  funkcjonują  2  szkoły  podstawowe –  Zespól  Szkolno  –

Przedszkolny w Pokoju oaz Szkoła Podstawowa z oddziałem Przedszkolnym w  Domaradzu. 

W roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało do nich łącznie 246 uczniów, a w roku szkolnym

2014/2015 269 uczniów. Ilość uczniów w poszczególnych szkołach przedstawia tabela 18 i

19.

Tabela 18.  Ilość uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych  na terenie Gminy Pokój  w roku
szkolnym 2013/2014

NAZWA

PLACÓWKI
KLASA

I
KLASA II

KLASA
III

KLASA
IV

KLASA
V

KLASA
VI

RAZEM

Zespól  Szkolno  –
Przedszkolny w Pokoju

22 17 14 19 27 18 117

Szkoła  Podstawowa  z
oddziałem
Przedszkolnym  w
Domaradzu. 

35 13 27 17 13 24 129

RAZEM: 57 30 41 36 40 42 246
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Pokój

Tabela 19. Ilość uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych  na terenie Gminy Pokój  w roku
szkolnym 2014/2015

NAZWA
PLACÓWKI

KLASA

I

KLASA
II

KLASA
III

KLASA
IV

KLASA
V

KLASA

VI
RAZEM

Zespól  Szkolno  –
Przedszkolny w Pokoju

33 20 15 15 20 27 130

Szkoła  Podstawowa  z
oddziałem
Przedszkolnym  w
Domaradzu. 

43 32 13 23 15 13 139

RAZEM:
7

6

5

2

2

8

3

8
35 40 269

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Pokój

35



Uczniowie szkół z terenu Gminy Pokój aktywnie uczestniczą w życiu społeczności

lokalnych poprzez uświetnianie uroczystości występami artystycznymi, udział w festynach,

kiermaszach świątecznych. Biorą również udział w akcjach charytatywnych mających na celu

uwrażliwienie na los osób słabszych, niepełnosprawnych. Działania te realnie wpływają na

zdobyte umiejętności i osiągnięcia dzieci, a ich miernikiem jest ilość dzieci wyróżnionych,

zakwalifikowanych do stypendiów oraz wynik z ogólnopolskiego sprawdzianu szóstoklasisty.

Tabela 20. Wyniki ogólnopolskiego sprawdzianu szóstoklasisty  w poszczególnych szkołach podstawowych
na terenie Gminy Pokój w latach 2013-2014- średnia ilość punktów

NAZWA PLACÓWKI ROK SZKOLNY 2013/2014 ROK SZKOLNY 2014/2015
Zespól Szkolno – Przedszkolny w

Pokoju
20,3 pkt 65,96 %

Szkoła  Podstawowa  z  oddziałem

Przedszkolnym w  Domaradzu. 
20,85  pkt 69,47 %

Średnia Gminy Pokój 20,85  pkt 67,72  %
Średnia woj. opolskiego 25,20 pkt 70,00 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Pokój

7.4. Gimnazja

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń kontynuuje kształcenie ogólne na III i IV

etapie  edukacyjnym.  III  etap  edukacyjny  realizowany  jest  w  gimnazjum,  zaś  IV  etap

edukacyjny realizowany jest w szkole ponadgimnazjalnej.

Kształcenie  ogólne  na  III  i  IV  etapie  edukacyjnym,  choć  realizowane  w  dwóch

różnych szkołach,  tworzy programowo spójną  całość  i  stanowi  fundament  wykształcenia,

umożliwiający  zdobycie  zróżnicowanych  kwalifikacji  zawodowych,  a  następnie  ich

późniejsze  doskonalenie  lub  modyfikowanie,  otwierając  proces  kształcenia  się  przez  całe

życie.

Zgodnie  z  podstawą  programową  kształcenia  ogólnego  dla  gimnazjum  celem

kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym jest:

1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii

i praktyk;

2)  zdobycie  przez  uczniów umiejętności  wykorzystania  posiadanych  wiadomości  podczas

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

3)  kształtowanie  u  uczniów  postaw  warunkujących  sprawne  i  odpowiedzialne

funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

Na  terenie  Gminy  Pokój  działa   Zespól  Szkół  Gimnazjalnych  w  Pokoju,  które  swym

zasięgiem obejmuje cały teren gminy. 
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W roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało do gimnazjum  łącznie 182 uczniów, a w

roku szkolnym 2014/2015 łącznie 180 uczniów. Ilość uczniów w poszczególnych klasach

przedstawia  poniższy wykres.

Wykres 19.  Ilość uczniów gimnazjum w podziale na poszczególne klasy

Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.
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Wykres 20. Wyniki egzaminów gimnazjalnych uczniów PG w Pokoju na tle województwa i kraju w roku
szkolnym 2013-2014 wyrażone w %
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Źródło danych: Opracowanie własne dane Urzędu Gminy

Wykres 21. Wyniki egzaminów gimnazjalnych uczniów PG w Pokoju na tle województwa i kraju w roku
szkolnym 2014-2015 wyrażone w %
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Źródło danych: Opracowanie własne dane Urzędu Gminy
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8. Kultura, port i rekreacja

Główną instytucją prowadzącą działalność kulturalną w Gminie Pokój  jest Gminny

Ośrodek  Kultury,  Sprtu  i  rekreacji.  Celem  działania  Ośrodka  jest  prowadzenie

wielokierunkowej  działalności  w  zakresie  rozwijania  i  zaspakajania  potrzeb  kulturowych

mieszkańców  gminy,  współtworzenie  jej  wartościi  wszechstronne  działania  w  zakresie

kultury  mające  na  uwadze  rozumianą  edukację  kulturalną,  upowszechnianie  kultury  i

czytelnictwa na rzecz mieszkańców gminy. 

W Gminie  Pokój  funkcjonuje  obecnie   9   świetlic  wiejskich  w  których  GOKSiR

organizuje  różnego  rodzaju  zajęcia  dla  mieszkańców  gminy.  Prowadzone  są  zajęcia

z rzeźbiarstwa, tańca, muzyki, florystyki, cherleeadingu. Zatrudnieni zostali wykwalifikowani

instruktorzy odpowiedzialni za prowadzenie zajęć mających na celu rozwój  zainteresowań,

umiejętności  i  procesów  twórczych  mieszkańców  gminy  Pokój,  w  szczególności  dzieci

i  młodzieży.  GOKSiR  organizuje  regularnie  turniej  szachowy  w  Pokoju.  (informacje  ze

Strategii Rozwoju Gminy Pokój na lata 2014 - 2020)

W Pokoju działa również Biblioteka Publiczna, która ma dwie filie w Fałkowicach

oraz w Dąbrówce Dolnej. Działalność bibliotek utrudniają niekorzystne warunki lokalowe.

Głowna  siedziba  biblioteki  w  Pokoju  zmaga  się  z  problemem  zbyt  małej  powierzchni

w  stosunku  do  swoich  potrzeb.  Filia  biblioteki  w  Fałkowicach  mieści  się  w  budynku

Ochotniczej  Straży  Pożarnej.  Jest  ona  jednak  często  nieaktywna,  szczególnie  w  okresie

zimowy z  braku możliwości  ogrzania  budynku oraz  w okresie  letnim z  uwagi  na  urlopy

pracowników. Filia biblioteki w Dąbrówce Dolnej mieści obecnie w budynku po Ośrodku

Zdrowia. Jako jedyna posiada dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych. 

W gminie funkcjonuje  Stobrawskie Centrum Dziedzictwa Kulinarnego z siedzibą w

świetlicy wiejskiej  w Zawiści. Centrum organizuje spotkania oraz warsztaty kulinarne dla

mieszkańców  wsi  Kopalina  oraz  Zawiść.   Swoja  działalność  prowadzi  również  Lokalna

Grupa Rybacka Opolszczyzna, która działa na terenie kilkunastu gmin województwa. Do tych

inicjatyw zaliczyć można dwukrotne zorganizowanie Święta Karpia w Pokoju.

W gminie Pokój funkcjonuje jeden klub sportowy „Orzeł”. Zrzesz on 60 zawodników

trenujących piłkę nożna w wieku od 5 do 34 lat w trzech kategoriach wiekowych – orliki,

trampkarze i seniorzy. 

W Pokoju  znajduje  się  kompleks  sportowy „Moje  Boisko  –  Orlik  2012”  ,  który

obejmuje  boisko  piłkarskie  oraz  wielofunkcyjne  boisko  do  koszykówki,  siatkówki,  piłki

ręcznej. Podobne boisko tzw. Orlik znajduje się również w Domaradzu. 
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W gminie Pokój działają szkółki wędkarskie.  W maju 2013 roku powstała szkółka

wędkarska „Karpik” w Domaradzu,  a  w listopadzie 2013 roku  szkółka „Tinca Tinca” w

Pokoju. W gminie dział również klub szachowy. Zajęcia odbywają się co tydzień w świetlicy

wiejskiej, natomiast zawodnicy uczestniczą w turniejach krajowych i w lidze wojewódzkiej. 

V. ANALIZA SWOT

Dokonując diagnozy problemów społecznych występujących na terenie Gminy Pokój

została opracowana analiza SWOT. Jest to metoda służąca do badania otoczenia organizacji

oraz analizy jej wnętrza. Analiza SWOT oparta jest na prostym schemacie klasyfikacyjnym,

w którym czynniki wpływające dzielimy na:

1. Wewnętrzne pozytywne – mocne strony (Strengths)

2. Wewnętrzne negatywne – słabe strony (Weeknesses)

3. Zewnętrzne pozytywne  - szanse (Opportunities)

4. Zewnętrzne negatywne – zagrożenia (Threats)

Ocena potencjału w aspekcie słabych i mocnych stron pozwala na określenie siły i słabości

gminy w zakresie analizowanych sfer  społecznych.  Silny potencjał  to baza umożliwiająca

budowanie  strategii,  słabość  to  problemy  i  ograniczenia  do  pokonania.  Zagrożenia  to

ostrzeżenie przed niepożądanym rozwojem warunków zewnętrznych,  szanse to  wsparcie  i

inspiracje dla lokalnej polityki społecznej.

Na  potrzeby  niniejszego  dokumentu  analiza  została  przeprowadzona

w następujących obszarach:

1. Rodzina, dzieci i młodzież,

2. Bezrobocie, ubóstwo, 

3. Uzależnienia i przemoc w rodzinie,

4. Osoby starsze i niepełnosprawne,

5. Kapitał społeczny i aktywność obywatelska.
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OBSZAR 1. RODZINA, DZIECI, MŁODZIEŻ

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

1) dobre  funkcjonowanie  oraz  wykształcona kadra
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
2) funkcjonowanie  rodzin  wielopokoleniowych
(opieka dziadków nad wnukami),
3)  dostęp do opieki przedszkolnej w gminie,
4) dostępność  szkół  podstawowych
i gimnazjalnych w gminie,
5) oferta zajęć pozalekcyjnych w szkole,
6)  dostęp  mieszkańców  do  bibliotek,  obiektów
kulturalnych i sportowych,
7) oferta  spędzania  czasu  wolnego  dzieci
i młodzieży,
8) zatrudnienie asystenta rodziny.

1) dostęp do opieki nad dziećmi do lat 3,
2)oferta zajęć pozalekcyjnych w szkole

3) ograniczona  przez   częstotliwość  kursowania
autobusów,

4)dostęp do psychologów, prawników, mediatorów,
5) dostęp  do  placówek  wsparcia  dla  dzieci  

i  młodzieży w gminie,
6) niewystarczająca  oferta  dla  młodzieży  w  zakresie

spędzania  czasu  wolnego  (  np.  zajęcia  sportowe,
muzyczne),

7) brak  skoordynowanych  działań  w  zakresie
organizacji  spędzania  czasu  wolnego  dla
mieszkańców.

8) zapewnianie  rodzinom  dostępu  do  pedagoga,
poradnictwa specjalistycznego,

SZANSE ZAGROŻENIA

1) skoordynowane  działania  instytucji
wspierających rodziny, dzieci i młodzież,
2) wielopokoleniowość rodzin,

3) wprowadzenie  na  terenie  Gminy Karty  Dużej
Rodziny, oraz Karty Rodziny i Seniora

1) brak  warunków  do  prowadzenia  efektywnej  pracy
socjalnej

2) rozległość obszarowa gminy,
3) zbyt duża biurokracja i niespójność przepisów,
4) brak wolontariatu,
5) utrzymująca się liczba rodzin „dysfunkcyjnych”
6) - zjawisko „eurosieroctwa”.

OBSZAR 2. BEZROBOCIE, UBÓSTWO

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

1) organizowanie kursów umożliwiających nabycie
doświadczenia zawodowego i przekwalifikowanie 
zawodowe,
2) upowszechnianie ofert pracy oraz informacji  o 
wolnych miejscach pracy,
3) upowszechnianie informacji o usługach 
poradnictwa zawodowego i szkoleniach,
4) zapewnienie opieki przedszkolnej nad dzieckiem
dla matek powracających na rynek pracy,
5) pozyskiwanie przez PUP Namysłów środków 
finansowych z funduszy zewnętrznych na 
przeciwdziałanie bezrobociu.

1) utrzymujące się długotrwałe bezrobocie,
2) organizowanie  zatrudnienia  subsydiowanego
umożliwiających  nabycie  doświadczenia
zawodowego i przekwalifikowanie zawodowe,
3) częstotliwość kursowania komunikacji w gminie,
4) zapewnienie  opieki  nad  dziećmi  do  lat  3  dla
matek powracających na rynek pracy,
5) plan  zagospodarowania  przestrzennego
niesprzyjający  budownictwu  jednorodzinnemu  na
gruntach rolnych,
6) słaba promocja gminy,
7) niska aktywność społeczna bezrobotnych,
8) zbyt  małe  zasoby  mieszkań  komunalnych  w
gminie, w tym socjalnych i chronionych,
9) brak organizacji  pozarządowych działających na
rzecz osób bezrobotnych i ubogich.

SZANSE ZAGROŻENIA
1)  możliwość podejmowania pracy sezonowej,
2) położenie  gminy  sprzyjające  rozwojowi  sektora
turystycznego,

3) możliwość  ograniczenia  bezrobocia  w  gminie
dzięki  dostępowi  do  europejskich  rynków  pracy

1) słaba  aktywność  w  poszukiwanie  pracy  przez
bezrobotnych,
2) utrzymujący  się  wysoki  poziom  bezrobocia

w gminie; brak wolnych miejsc pracy,
3)  występowanie zjawiska dziedziczenia bezrobocia,
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oraz  środkom  finansowym  z  funduszy
zewnętrznych (m.in. z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej),

4) dostęp  do  nowych  miejsc  pracy  tworzonych
w gminach ościennych,

5) ulgi podatkowe dla nowopowstałych firm,
6) wzrost mobilności mieszkańców.- 

4)  ograniczony potencjał inwestorów w regionie,
5) brak podmiotów ekonomii społecznej w gminie,
6) migracja  mieszkańców  gminy  za  granicę  w  celach

zarobkowych,
7) poziom nielegalnego zatrudnienia,
8) zbyt  mała ilość  w regionie sektora pozarządowego

działającego na rzecz osób bezrobotnych,
9) postępujące  zjawisko  ubóstwa  wśród  mieszkańców

gminy

OBSZAR 3. UZALEŻNIENIA I PRZEMOC W RODZINIE

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
1)   działalność GKRPA,
2)  zapewnianie rodzinom dotkniętym problemami

uzależnień  i  przemocy  w  rodzinie  dostępu  do
pomocy terapeutycznej,

3) prowadzenie  poradnictwa  i  interwencji
w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie,
4)prowadzenie  wśród  rodziców,  nauczycieli
i  sprzedawców  napojów  alkoholowych  działań
edukacyjno-szkoleniowych w zakresie uzależnień i
przeciwdziałania przemocy                   w rodzinie,
5)podejmowanie  działań  w  ramach  zespołu
interdyscyplinarnego  ds.  przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,
6)dostęp do poradni odwykowej,
7)wzrost  świadomości  społecznej  związanej

z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie.

1)  dostęp  rodzin  dotkniętych  problemami  uzależnień  i
przemocy w rodzinie do wsparcia psychospołecznego i
prawnego,
2)brak sieci jednostek pomocowych (instytucje  i grupy
wsparcia) dla osób uzależnionych i współuzależnionych
oraz dotkniętych przemocą w rodzinie –
3)brak grup wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy w
rodzinie,
4)  brak  modelu  efektywnej  współpracy  między
instytucjami  działającymi  na  rzecz  przeciwdziałania
przemocy,
5)  zbyt  słabe  zaangażowanie  we  współpracę  służb
medycznych, jednostek powiatowych, 
6)  brak  organizacji  pozarządowych  działających
w obszarze  uzależnień  i  przeciwdziałania  przemocy w
rodzinie.

SZANSE ZAGROŻENIA
1) zwiększająca się świadomość społeczna, w tym
dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli na temat
problemów uzależnień i przemocy
2) istnienie  w regionie  organizacji  pozarządowych
działających w obszarze problemów uzależnień    i
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
3) liczba osób wyleczonych z uzależnień w gminie.

1) obniżanie się wieku inicjacji alkoholowej                   i
narkotykowej,
2) rosnące  zagrożenie  uzależnieniem  od  alkoholu,
narkotyków, Internetu, gier hazardowych,
3) zwiększająca  się  liczba  rodzin  wymagających
interwencji z powodu przemocy w rodzinie,
4) rosnąca  liczba  osób,  w stosunku do których  istnieje
potrzeba podjęcia działań interdyscyplinarnych,
5) zwiększająca się liczba osób dotkniętych przemocą w
rodzinie  wymagających  umieszczenia  w  ośrodkach
wsparcia,
6) rosnąca  liczba  osób  wymagających  działań
korekcyjno-edukacyjnych.

OBSZAR 4. OSOBY STARSZE I NIEPEŁNOSPRAWNE 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
1) możliwości  kontynuowania  przez  osoby  starsze
aktywności,

2) współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi
działającymi na rzecz osób starszych (reaktywowanie
kół  Związku  Emerytów  i  Rencistów,  Parafialnych

1)  istnienie  w  gminie  grup  wsparcia  i  instytucji
działających na rzecz osób starszych, 
2) dostęp osób starszych do opieki geriatrycznej       i
specjalistycznej,
3) usługi opiekuńcze
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Kół CARITAS),
3) ulgi dla seniorów w komunikacji PKS, 
4) integracja osób starszych z osobami młodszymi,
5) funkcjonowanie rodzin wielopokoleniowych
6) zapewnianie  przez  gminę dostępu  do kształcenia
integracyjnego  –  dowóz  do  przedszkoli
integracyjnych, szkół z klasami integracyjnymi,
7) upowszechnianie  wśród  osób  niepełnosprawnych
ofert pracy i informacji o wolnych miejscach  pracy,

8) posiadanie  strategii  Gminy  Pokój  w  sferze
polityki senioralnej na lata 2014 – 2020 

4) ograniczona oferta spędzania czasu wolnego dla osób
starszych w niektórych rejonach gminy
5) działania prozdrowotne wśród osób starszych,
6) brak grup wsparcia i instytucji działających na rzecz
osób niepełnosprawnych, 
7)  podejmowanie  współpracy  z  organizacjami
pozarządowymi  działającymi  na  rzecz  osób
niepełnosprawnych,
8) możliwość skorzystania przez osoby starsze           i
niepełnosprawne z pomocy wolontariuszy.

SZANSE ZAGROŻENIA

1) możliwość uzyskanie przez osoby starsze pomocy
ze strony rodziny,
2) dostępność domów pomocy społecznej
3) rosnąca  społeczna  akceptacja  osób
niepełnosprawnych,
4) istnienie  w  regionie  organizacji  pozarządowych
działających na rzecz osób starszych                          i
niepełnosprawnych,
5) udział  osób  starszych  w  działaniach
prozdrowotnych,
6) aktywność  osób  starszych  w  wydarzeniach
kulturalnych, sportowych.

1) zwiększająca się liczba osób starszych                     i
niepełnosprawnych w gminie,

2) niezadowalający poziom życia osób starszych,
3) niewystarczająca  dla  potrzeb  osób  starszych

infrastruktura techniczna,
4) słabo  rozwinięty  w  regionie  sektor  pozarządowy

działający na rzecz osób starszych,
5) istnienie  w gminie barier  utrudniających  codzienne
życie osobom niepełnosprawnym,
6) zanik więzi międzypokoleniowej,
7) zrzucanie  odpowiedzialności  za  opiekę  nad  osobą

starszą / niepełnosprawną na instytucje,
8) pogłębiające się zjawiska marginalizacji problemów i
potrzeb osób starszych                               i
niepełnosprawnych.

OBSZAR 5. KAPITAŁ SPOŁECZNY I AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
1) dobrze wykwalifikowana kadra zatrudniona       w
przedszkolach, szkołach, GOPS, GOKSiR
2) posiadanie  wiedzy  na  temat  problemów
społecznych występujących w gminie,
3) sieć  placówek  oświatowych,  kulturalnych
i pomocy społecznej w gminie.

1) niedysponowanie  odpowiednią  do  potrzeb  liczbą
pracowników socjalnych,
2) zbyt niski budżet
3) brak w gminie wolontariatu,
4) niewystarczająca oferta spędzania wolnego czasu dla
mieszkańców,
5) zbyt  słaba  aktywność  obywateli  w  organizacjach
pozarządowych.

SZANSE ZAGROŻENIA
1) wykorzystanie potencjału  istniejących  w gminie
organizacji pozarządowych,

2) włączanie  się  przedstawicieli  kościołów
i związków wyznaniowych w działania pomocowe,
3)duży  potencjał  kapitału  ludzkiego  w  gminie
z którego istnieje  możliwość wyłonienia liderów
aktywnie społecznych,

4)wzrost  udziału  mieszkańców  gminy
w  rozwiązywaniu  lokalnych  problemów
społecznych.

1) zwiększająca  się  liczba  beneficjentów  systemu
pomocy  społecznej  przypadających  na  jednego
pracownika socjalnego 
2) niewłaściwie  finansowany  system  pomocy

społecznej
3) zbyt słaby wizerunek sektora pomocy społecznej.

4) brak  platformy  połączenia  działań  trzech
sektorów.
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Przeprowadzona w powyższych  obszarach diagnoza sytuacji społecznej w Gminie Pokój

stanowiła,  po  nałożeniu  jej  wyników na  kompetencje  samorządu  gminnego,  podstawę  do

sformułowania  misji  oraz  wyznaczenia  celów  strategicznych,  i  kierunków  działań

niezbędnych do podjęcia w latach 2016-2026.

VI. MISJA

WSPÓŁDZIAŁANIE OSÓB INSTYTUCJI I

ORGANIZACJI W CELU PODNIESIENIA JAKOŚCI

ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ GMINY POKÓJ

I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU

SPOŁECZNEMU

VII. ZAŁOŻENIA , CELE I KIERUNKI STRATEGICZNE

Celem Strategii są działania długookresowe i długofalowe, polegające na inwestycji

w kapitał ludzki, system edukacji, aktywność obywatelską, poprawę sytuacji materialnej, co

przekłada  się  na  działania  na  rzecz  poprawy jakości  życia,  zatrudnienia  oraz  budowania

lokalnego rynku pracy. Kompleksowa pomoc osobom  z problemami społecznymi powinna

opierać  się  ponadto  na profilaktyce,  systematycznym monitorowaniu  sytuacji  społecznej  i

wczesnym  reagowaniu  na  dostrzegane  deficyty.  Szczegółowa  diagnoza  i  analiza  sytuacji

społecznej Gminy Pokój pozwoliła wyodrębnić następujące cele strategiczne:

1. Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży;

2. Przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu oraz zapobieganie ich skutkom;

3. Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie; 

4. Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz

umożliwienie im udziału w życiu społecznym;

5. Rozwój aktywności społecznej.
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VIII. ZADANIA I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

Tabela 21. Zestawienie celów i zadań Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie POKÓJ
na lata 2016- 2026

Cel/
zadanie

Nr  celu/
zadania

Nazwa celu/zadania

Jednostka
odpowiedzialna/
Termin
realizacji

Jednostki
współpracując
e/ Partnerzy

Wskaźniki

CEL 1
WSPIERANIE  RODZIN  ORAZ  WSPOMAGANIE  ROZWOJU  DZIECI  I
MŁODZIEŻY

ZADAN
IE

1.1.

Zapewnienie  miejsc
opieki  nad  dzieckiem,
do  czasu  rozpoczęcia
przez  nie  nauki  w
szkole.

Samorząd
gminny,
przedszkola,
GOPS.
2016-2026

Organizacje
pozarządowe,
instytucje.

- liczba dzieci do lat 3
objętych opieka,
-  liczba  dzieci
w przedszkolach.

1.2.

Zapewnienie oferty
ogólnodostępnych
zajęć
pozalekcyjnych
i pozaszkolnych.

Samorząd
gminny,
szkoły,
przedszkola.
2016-2026

Organizacje
pozarządowe,
instytucje.

-  liczba  dostępnych
zajęć pozalekcyjnych,
-  liczba  osób,  które
skorzystały                 z
poszczególnych  form
zajęć.

1.3

Zapewnienie  uczniom
przeżywającym
trudności  pomocy
pedagoga,  konsultacji
psychologicznej.

Samorząd
gminny,
szkoły,
przedszkola.
2016-2026

Organizacje
pozarządowe,
instytucje.

- liczba dzieci objętych
pomocą  pedagoga
szkolnego,
-  liczba  dzieci
skierowanych  do
Poradni
psychologiczno-
Pedagogicznej,

1.4.

Organizowanie
różnych  form
wypoczynku dla dzieci
i młodzieży.

Samorząd
gminny,
szkoły,
GOKSiR
GKRPA,
GOPS.
2016-2026

Organizacje
pozarządowe,
instytucje.

-  liczba  dzieci
biorących udział        w
poszczególnych
formach wypoczynku.

1.5.

Organizowanie
różnych  form
zagospodarowania
czasu  wolnego
dzieciom      i
młodzieży  w
świetlicach  wiejskich,
placówkach  wsparcia
dziennego  lub
świetlicach
środowiskowych.

Samorząd
gminny,
GOKSiR
GKRPA,
GOPS.
2016-2026

Organizacje
pozarządowe,
instytucje.

-  liczba  dzieci
biorących udział      w
poszczególnych
formach zajęć.

1.6.

Zapewnienie  rodzinom
będącym  w  trudnej
sytuacji  materialnej
wsparcia  rzeczowego
oraz  finansowego,
zgodnie  z
obowiązującymi
przepisami prawa.

GOPS
2016-2026

Organizacje
pozarządowe,
instytucje

-liczba rodzin objętych
  wsparciem,
-liczba form wsparcia,
-liczba  dzieci
korzystających          z
dożywiania,
- liczba stypendiów.

1.7. Realizowanie
programów
profilaktycznych  z
zakresu

GOKSiR
GKRPA,
GOPS.
szkoły

Organizacje
pozarządowe,
instytucje.

- liczba programów,
- liczba uczestników.
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przeciwdziałania
dysfunkcji rodzin.

2016-2026

1.8.

Popularyzacja
aktywnego
wypoczynku  wśród
mieszkańców  gminy,
poprawa  bazy
sportowej,  zakup
sprzętu.

Samorząd
gminny,
jednostki
organizacyjne.2
016 - 2026

Organizacje
pozarządowe,
instytucje.

-  ilość  imprez
sportowych,
- ilość uczestników,
-  ilość  nowych  lub
wyremontowanych
obiektów sportowych,
-  ilość  zakupionego
sprzętu.

1.9.

Tworzenie
zróżnicowanej  oferty
kulturalnej  dla
mieszkańców  (  m.in.
wspieranie  grup
zainteresowań,
zespołów,  organizacja
spotkań  ntegracyjnych,
festynów,  zajęć,
wycieczek).

Samorząd
gminny,
jednostki
gminne.
2016 - 2026

Organizacje
pozarządowe,
instytucje.

- ilość grup, zespołów,
-  ilość  imprez,
wycieczek.

1.10

Zapewnienie rodzinom
przeżywającym
trudności  w
wypełnianiu  funkcji
opiekuńczo
–  wychowawczych
wsparcia  asystenta
rodziny i pracownika
socjalnego.

GOPS
2016-2026

Organizacje
pozarządowe,
instytucje.

- liczba zatrudnionych
   asystentów  rodziny
i  pracowników
socjalnych,
-  liczba  rodzin,  które
skorzystały ze wsparcia
w  związku z
przeżywaniem
trudności opiekuńczo –
wych.

CEL 2
PRZECIWDZIAŁANIE  BEZROBOCIU,  UBÓSTWU  ORAZ
ZAPOBIEGANIE ICH SKUTKOM

ZADAN
IE

2.1.

Pomoc  w  aktywnym
poszukiwaniu  pracy
poprzez  promowanie
oferty  szkoleniowej
PUP,  OHP  i
niepublicznych  służb
zatrudnienia.

Samorząd
gminny,
GOPS.
2016-2026

PUP,
agencje
pośrednictwa
pracy,
organizacje
pozarządowe.

-  liczba  bezrobotnych
mieszkańców gminy,
-  liczba  osób,  którym
udzielono  pomocy
w aktywnym
  poszukiwaniu pracy.

2.2.

Wspieranie  różnych
form  zatrudnienia  w
tym socjalnego
i  subsydiowanego  (np.
w  ramach  robót
publicznych)  oraz
innych  form
aktywizacji zawodowej
(np.  prac  społecznie
użytecznych).

Samorząd
gminny,
jednostki
gminne.
2016-2026

PUP,
agencje
pośrednictwa
pracy,
organizacje
pozarządowe.

-  liczba  osób
zaktywizowa - nych
   zawodowo,
- liczba instytucji
umożliwiających
podjęcie aktywizacji
zawodowej.

2.3.

Organizowanie  (w
ramach  projektów
systemowych)
indywidualnego
doradztwa,
zawodowego  w
zakresie  planowania
ścieżki kształcenia lub
drogi  zawodowej  oraz
diagnozy predyspozycji
zawodowych.

GOPS,
gimnazjum,
szkoły
podstawowe.
2016-2026

PUP,  agencje
pośrednictwa
pracy,
organizacje
pozarządowe.

- liczba osób objętych
   wsparciem.
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2.4.

Udzielanie  osobom
bezrobotnym  i  ich
rodzinom  wsparcia,
zgodnie  z  ustawą
o pomocy społecznej.

GOPS
2016-2026

organizacje
pozarządowe

-  liczba  rodzin
i liczba osób
   w rodzinach objętych
pomocą
  zgodnie  z  ustawą
o  pomocy  społecznej,
z tytułu bezrobocia.

2.5.

Podejmowanie  działań
w celu mobilizowania
klientów  do
poszukiwania
zatrudnienia i
usamodzielniania się.

GOPS
2016-2026

PUP,  agencje
pośrednictwa
pracy,
organizacje
pozarządowe

-   liczba  zawartych
kontraktów socjalnych.

2.6.
Promocja  sektora
ekonomii społecznej.

Samorząd
gminny
2016-2026

Organizacje
pozarządowe,
instytucje.

-  liczba  i  rodzaj
podjętych działań.

CEL 3
PRZECIWDZIAŁANIE  UZALEŻNIENIOM  ORAZ  PRZEMOCY  W
RODZINIE

ZADAN
IE

3.1.

Podejmowanie działań
o  charakterze
edukacyjnym
skierowanych do dzieci
i młodzieży.

GKRPA,
Szkoły,
GOKSiR,
GOPS.
2016-2026

Organizacje
pozarządowe,
instytucje.

- liczba programów,
- liczba uczestników.

3.2.

Podejmowanie działań
o  charakterze
edukacyjnym
skierowanych  do  osób
dorosłych.

GKRPA,
Szkoły,
GOKSiR,
GOPS.
2016-2026

Organizacje
pozarządowe,
instytucje.

- liczba programów.

3.3.

Podnoszenie
kwalifikacji  dla  osób
działających          z
zakresu  pracy
profilaktycznej  z
dziećmi i młodzieżą.

GKRPA,
Szkoły,
GOKSiR,
GOPS.
2016-2026

Organizacje
pozarządowe,
instytucje.

- liczba szkoleń,
- liczba uczestników.

3.4.

Podejmowanie działań
edukacyjnych
skierowanych do
sprzedawców napojów
alkoholowych.

GKRPA
2016-2026

Organizacje
pozarządowe,
instytucje.

- liczba szkoleń,
- liczba uczestników.

3.5.

Wspieranie lecznictwa
odwykowego,
instytucji,  organizacji
pozarządowych oraz
osób  fizycznych
działających  w
obszarze
rozwiązywania
problemów uzależnień.

GKRPA
2016-2026

Organizacje
pozarządowe,
instytucje.

- liczba instytucji,
-  ilość  udzielonych
form wsparcia.

3.6. Kompleksowa  pomoc
dla  ofiar  przemocy,  w
tym  podejmowanie
interwencji
w  środowiskach
dotkniętych  przemocą
w  rodzinie  oraz
realizacja  Procedury
„Niebieskie
Karty”.

Zespół
Interdyscy
-plinarny,
GOPS.
2016-2026

Organizacje
pozarządowe,
instytucje.

-liczba  postępowań
z  użyciem  procedury
„Niebieskie Karty”,
-  liczba  osób
korzystających
  z  pomocy
specjalistycznej,
-  liczba  udzielonych
porad
  specjalisty -cznych,
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- liczba grup wsparcia.

3.7.

Zapewnienie  ofiarom
przemocy
całodobowego
schronienia oraz
pomocy
specjalistycznej.

Zespół
Interdyscyplin
arny,
GOPS.
2016-2026

Organizacje
pozarządowe,
instytucje.

-  liczba  osób,  którym
udzielono  schronienia
oraz pomocy
  specjalistycznej       w
placówkach,
  w tym liczba dzieci,
  liczba placówek,
liczba miejsc            w
placówkach.

3.8.

Oddziaływania
terapeutyczno
-edukacyjne
wobec  osób
stosujących przemoc w
rodzinie.

Zespół
Interdyscyplin
arny,
GOPS.
2016-2026

Organizacje
pozarządowe,
instytucje.

-  liczba  i  rodzaj
programów,
 -liczba odbiorców
  poszczególnych
programów,
-  liczba  placówek
realizujących
  programy  dla  osób
stosujących
  przemoc w rodzinie.

3.9.

Podnoszenie
kwalifikacji  grup
zawodowych
realizujących zadania
w  zakresie
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

Zespół
Interdyscyplin
arny,
GOPS,
GKRPA.
2016-2026

Organizacje
pozarządowe,
instytucje.

-  rodzaj  i  liczba
szkoleń,
-  liczba  konferencji
i seminariów,
- liczba uczestników.

3.10

Rozpowszechnianie
informacji  na  temat
przemocy w rodzinie,
przeciwdziałania
przemocy oraz ochrony
przed przemocą.

Zespół
Interdyscy
-plinarny,
GOPS,
GKRPA.
2016-2026

Organizacje
pozarządowe,
instytucje.

-  liczba  akcji
informacyjno-
edukacyjnych,
-  liczba  przeprowadzo
-nych  kampanii
społecznych .

CEL 4
UTRZYMANIE  OSÓB  STARSZYCH  I  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  W
ŚRODOWISKU  ZAMIESZKANIA  ORAZ  UMOŻLIWIENIE  IM
UDZIAŁU W ŻYCIU SPOŁECZNYM

ZADAN
IE

4.1.

Świadczenie  usług
opiekuńczych.

GOPS
2016-2026

Organizacje
pozarządowe
instytucje.

-   ilość  osób  objętych
pomocą,
-   ilość  godzin
świadczonych usług.

4.2.

Udzielanie  pomocy
osobom
niepełnosprawnym
oraz
długotrwale lub ciężko
chorym,  zgodnie  z
ustawą  o  pomocy
społecznej  i  ustawą  o
świadczeniach
rodzinnych.

GOPS
2016-2026 Organizacje

pozarządowe,
instytucje.

-   liczba osób,  którym
udzielono
   pomocy na podstawie
   przesłanki
niepełnosprawność
   oraz  długotrwała
choroba,
-   liczba  przyznanych
świadczeń
pielęgnacyjnych.

4.3.

Organizowanie  imprez
okolicznościowych  dla
osób  starszych
i niepełnosprawnych.

Samorząd
gminny,
GOKSiR.
2016-2026

Organizacje
pozarządowe,
instytucje.

-  ilość  zorganizowa
-nych imprez,
- liczba uczestników.

4.4. Organizowanie
odpowiedniej
infrastruktury  i  zajęć
dla  osób  starszych
i  niepełnosprawnych

Samorząd
gminny,
GOKSiR,
GOPS.
2016-2026

Organizacje
pozarządowe,
instytucje.

-  ilość  zorganizowa
-nych zajęć,
-  liczba uczestników.
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w  ramach  profilaktyki
zdrowotnej
i  zagospodarowania
czasu wolnego.

4.5.

Wspieranie  zadań
związanych  z
likwidacją  barier
architektonicznych
obiektów  będących
w zasobach Gminy
Pokój.

Samorząd
gminny,
jednostki
organizacyjne.
2016-2026

Organizacje
pozarządowe
Kościoły,
ośrodki zdrowia.

-  liczba  przystosowa  -
nych
   obiektów.

4.6.

Zapewnienie opieki
całodobowej w domach
pomocy społecznej  dla
osób  starszych
i niepełnosprawnych.

GOPS
2016-2026

Organizacje
pozarządowe,
instytucje.

-  liczba  osób
skierowanych do
   placówek.

CEL 5 ROZWÓJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

ZADAN
IE

5.1.

Rozwój  poradnictwa
zwiększającego
samodzielność
obywatelską,  w  tym
wspieranie  działań  na
rzecz  tworzenia
aktywnych  środowisk
lokalnych  oraz
wspieranie  postaw
obywatelskich
i lokalnych  inicjatyw
obywatelskich.

Samorząd
gminny,
jednostki
organizacyjne.
2016-2026

Organizacje
pozarządowe,
instytucje.

-   liczba  spotkań,
seminariów,
-  liczba przeprowadzo
-nych  kampanii
społecznych.

5.2.

Wspieranie  inicjatyw
społecznych
podejmowanych  przez
organizacje
pozarządowe  na  rzecz
rozwiązywania
i zapobiegania
problemom
społecznym.

Samorząd
gminny,
GOPS,
GOKSiR,
szkoły,
GKRPA.
2016-2026

Organizacje
pozarządowe,
instytucje.

-   liczba  zawartych
porozumień.

5.3.

Wspieranie  rozwoju
sektora pozarządowego
i wolontariatu.

Samorząd
gminny,
jednostki
organizacyjne.2
015-2025

Organizacje
pozarządowe,
instytucje.

-  liczba  spotkań,
seminariów,

-  liczba
przeprowadzonych
kampanii
społecznych.

5.4.

Zintensyfikowanie
współpracy
z partnerami
pozarządowymi
(powierzanie
i wspieranie  oraz
koordynacja wspólnych
działań).

Samorząd
gminny,
GOPS,
GOKSiR,
szkoły,
GKRPA
2016 - 2026

Organizacje
pozarządowe,
instytucje.

-  liczba spotkań,
-   liczba  ogłoszonych

konkursów,
-   liczba  zawartych

umów.

5.5.

Zlecanie  zadań  z
zakresu  polityki
społecznej
organizacjom
pozarządowym.

Samorząd
gminny,
GOPS.
2016 - 2026

Organizacje
pozarządowe,
instytucje.

-   liczba  ogłoszonych
konkursów,
-   liczba  zawartych
umów.
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IX. FINANSOWANIE

Przewidziane źródła finansowania strategii to:

- środki strukturalne Unii Europejskiej,

- środki z funduszy krajowych,

- środki z budżetu państwa,

- środki innych partnerów przedsięwzięcia,

- środki własne samorządu.

Możliwości  zewnętrznego  wsparcia  finansowego  rozwoju  gminy  zależeć  będą  od

następujących czynników:

-  wielkości  środków  przeznaczonych  przez  Unię  Europejską  na  wsparcie  rozwoju

społecznego w Polsce, zwłaszcza w nowej perspektywie programowania;

-  zasad  podziału  środków  unijnych  pomiędzy  poszczególne  województwa  w  ramach

Narodowego Planu Rozwoju;

- potencjału absorpcyjnego poszczególnych organizacji społecznych i instytucji;

-  zdolności  przygotowania  i  realizacji  konkretnych  projektów  w  sferze  społecznej  przez

Gminę Pokój;

 budowania  partnerstwa  podmiotów  uczestniczących  w  unijnych  programach  i

procesie wdrażania strategii;

 wielkości zarezerwowanych w budżecie gminy środków na promocję i przygotowanie

projektów rozwojowych.

X. MONITORING I EWALUACJA

Wdrażanie  strategii  monitorowane  będzie  na  bieżąco  przez  realizatorów

merytorycznych poszczególnych zadań. Informacja nt. realizacji strategii oraz osiągniętych

efektów  przygotowywana  będzie  przez  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Pokoju  w  formie

raportów  rocznych.  Bazą  informacji  statystycznej,  zbieranej  na  potrzeby  wskaźników

monitorowania będą źródła statystyki na poziomie gminy. Poza tym bazę tą będą stanowiły

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

udział w programach związanych z realizacją poszczególnych celów. Raport roczny zawierać

będzie również propozycje nowych rozwiązań bądź modyfikację dotychczasowych działań

stosownie do zmieniających się potrzeb.

Celem skutecznego i sprawnego opracowywania raportów Wójt Gminy Pokój  może

powołać odpowiedni zespół zadaniowy.
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XI. SPIS TABEL 

Tabela  1.   Liczba  i  udział  % osób korzystających  ze  świadczeń z  pomocy społecznej  w

stosunku  do mieszkańców z podziałem na poszczególne sołectwa w 2013 roku.

Tabela 2.  Świadczenia i wydatki na pomoc społeczną w latach 2014 - 2015

Tabela 3. Wydatki na świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne finansowane z dotacji celowej

budżetu państwa oraz liczba świadczeń .

Tabela 4.  Wydatki na fundusz alimentacyjny finansowane z dotacji celowej budżetu państwa

oraz liczba świadczeń alimentacyjnych.

Tabela 5.  Wydatki na dodatki mieszkaniowe z dotacji celowej budżetu państwa oraz liczba

świadczeń.

Tabela  6.   Wydatki  na stypendia szkolne oraz zasiłki  szkolne   z  dotacji  celowej  budżetu

państwa oraz budżetu gminy oraz liczba uprawnionych uczniów.

Tabela  7.  Wydatki  na  finansowanie  pobytu  dzieci  w  placówkach  opiekuńczo

-wychowawczych  i  rodzinach  zastępczych   z  budżetu  gminy  oraz  liczba

umieszczonych dzieci.

Tabela  8.   Liczba  i  udział  % osób  korzystających  ze  świadczeń  z  pomocy społecznej  z

powodu   ubóstwa  w  stosunku  do  mieszkańców  z  podziałem  na  poszczególne

sołectwa w 2013 roku.

Tabela 9.  Środki z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w PUP

Namysłów               w 201r. 

Tabela 10. Struktura wieku osób niepełnosprawnych pobierających zasiłek pielęgnacyjny w

Gminie Pokój w latach 2014 - 2015.

Tabela  11.  Ilość  świadczeń  wypłaconych   z  tytułu  samotnego  wychowywania  dziecka  w

latach 2014 - 2015 .

Tabela  12.  Liczba  wypłaconych  dodatków  z  tytułu  wychowywania  dziecka  w  rodzinie

wielodzietnej            w latach 2014 - 2015 .

Tabela  13.  Liczba  osób  korzystających  z  pomocy  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w latach 2014 - 2015

Tabela 14. Wykaz zajęć i imprez mających na celu profilaktykę i zagospodarowanie czasu

wolnego  dzieci  i  młodzieży  dofinansowanych  ze  środków  Gminnej  Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 2014 - 2015

Tabela  15.  Działania  Zespołu  Interdyscyplinarnego  d  s  Przeciwdziałania  Przemocy  w

Rodzinie oraz grup roboczych w latach 2014 - 2015.
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Tabela 16. Ilość świadczeń wypłaconych z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania

z urlopu wychowawczego w latach 2014 - 2015.

Tabela 17 Ilość oddziałów i ilość dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie

Gminy Pokój w latach 2014 - 2015.

Tabela 18. Ilość uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych  na terenie Gminy Pokój

w roku szkolnym 2011/2012.

Tabela 19. Ilość uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych  na terenie Gminy Pokój

w roku szkolnym 2012/2013.

Tabela 20. Wyniki ogólnopolskiego sprawdzianu szóstoklasisty  w poszczególnych szkołach

podstawowych   na  terenie  Gminy  Pokój  w  latach  2014  -  2015-  średnia  ilość

punktów

Tabela  21.  Zestawienie  celów  i  zadań  Gminnej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów

Społecznych  w Gminie Pokój na lata 2015-2025

XII. SPIS WYKRESÓW

Wykres 1.    Liczba mieszkańców Gminy Pokój w latach 2012 – 2013

Wykres 2.    Demografia Gminy Pokój

Wykres 3.    Struktura wieku mieszkańców Gminy Pokój w latach 2014 - 2015.

Wykres 4.    Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą społeczną w latach 2014 - 2015

Wykres  5.  Rozkład  typów  rodzin  objętych  pomocą  społeczną  w  latach  2014  -  2015  w

stosunku do ogólnej liczby rodzin korzystających z GOPS.

Wykres 6.     Powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej w latach 2014 - 2015.

Wykres 7. Gospodarstwa domowe ze współwystępującym czynnikiem ubóstwa korzystające

ze świadczeń pomocy społecznej w latach 2014 - 2015. 

Wykres  8.  Liczba  osób  bezrobotnych  w  tym liczba  kobiet  zarejestrowanych  w powiecie

namysłowskim w latach 2014 - 2015.

Wykres  9.  Ilość  osób  bezrobotnych  w  tym  do  25  roku  życia  i  powyżej  50  roku  życia

zarejestrowanych w powiecie namysłowskim  w latach 2014 - 2015.

Wykres 10. Struktura bezrobotnych ze względu na wykształcenie w  powiecie namysłowskim

w latach 2014 - 2015

Wykres 11.  Poziom bezrobocia w powiecie namysłowskim oraz Gminie Pokój w latach 2014

- 2015. 

Wykres 12.  Rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w tym korzystające ze

świadczeń z powodu braku możliwości zatrudnienia w latach 2014 - 2015.
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Wykres  13.  Ogólna liczba rodzin korzystających ze świadczeń z  pomocy społecznej  oraz

liczba  rodzin  objętych  pomocą  społeczną  z  powodu  bezradności  w  sprawach

opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w latach

2014 - 2015.

Wykres 14.  Ogólna liczba rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz

liczba  rodzin  objętych  pomocą  społeczną  z  powodu  niepełnosprawności

i długotrwałej choroby w latach 2014 - 2015.

Wykres  15.  Ogólna liczba rodzin korzystających ze świadczeń z  pomocy społecznej  oraz

liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu samotnego wychowywania

dzieci w latach 2014 - 2015.

Wykres  16.  Ogólna liczba rodzin korzystających ze świadczeń z  pomocy społecznej  oraz

liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu wielodzietności w latach 2014

- 2015

Wykres  17.  Ilość  dzieci  w  poszczególnych  kategoriach  wiekowych  zamieszkujących  na

terenie Gminy Pokój w latach 2014 - 2015

Wykres 18.  Ilość uczniów gimnazjum w podziale na poszczególne klasy w latach 2014 -

2015. 

Wykres 19. Wyniki egzaminów gimnazjalnych uczniów ZSG Pokój  na tle województwa i

kraju w roku szkolnym 2013-2014.

Wykres 20.  Wyniki egzaminów gimnazjalnych uczniów ZSG Pokój na tle województwa i

kraju w roku szkolnym 2014 – 2015.

XIII. SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1. Umiejscowienie gminy Pokój 

Rysunek 2. Podział administracyjny gminy Pokój
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