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1. Cel i proces tworzenia Strategii
1. Przesłanki i podstawy prawne opracowania GSRPS
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gorzków jest dokumentem
planistycznym, do którego opracowania został zobligowany samorząd gminny na mocy Ustawy z
dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). Zgodnie z
art. 17, ust. 1, pkt 1 tej ustawy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy
opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

2. Ramy czasowe Strategii (kiedy proces został rozpoczęty, kiedy zakończony)
Prace nad opracowaniem nowej Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Gorzków rozpoczęto na przełonie III i IV kwartału 2013 roku a zakończono w III kwartale
2014 roku. Cały proces trwał stosunkowo długo ze względu na partypacyjny proces opracowania
strategii, czyli zaangażowanie do prac nad strategią jak największej części społeczeństwa
lokalnego. W celu organizacji prac nad opracowaniem strategii został powołany Zespół do spraw
opracowania wyżej wymienionego dokumentu. Dla zapewnienia sprawnego jej przebiegu powołano
zespół pracował w ramach spotkań warsztatowych, po których zakończeniu został opracowany
projekt Strategii. Do zadań Zespołu należało: opracowanie projektu Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Gorzków na lata 2014-2020, gromadzenie
dokumentacji związanej z diagnozą problemów i wyzwań gminy. Koordynację nad pracami
Zespołu została powierzona Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie
Pani Agnieszce Bociąg. W pracach nad opracowaniem Strategii uczestniczyło również szerokie
gremium liderów lokalnych składających się z radnych, sołtysów, przedstawicieli organizacji
pozarządowych, społeczności lokalnych, kościelnych, grup nieformalnych oraz pracowników
urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy. Łącznie w procesie opracowania Strategii wzięło
udział ok. 20 osób. Osoby te reprezentowały różne środowiska społeczne oraz obszary geograficzne
gminy.

3. Podstawowe etapy budowania GSRPS
Proces partycypacyjnej metody opracowania Strategii Gminy Gorzków przebiegał w

następujący sposób:
W dniu 22.11.2013 roku Zarządzeniem nr 75/2013 Wójta Gminy Gorzków powołano Zespół
Zadaniowy ds. Opracowania i Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Gorzków na lata 2014-2020.
Przeprowadzono cykl spotkań ( spotkania odbyły się w dniach: ) z lokalnymi liderami, które miały
na celu zidentyfikowanie potrzeb społeczności oraz zebranie propozycji usług społecznych, które
mogłyby zaspokoić te potrzeby.
W okresie od 20.11.2013 do 20.01.2014 roku przeprowadzono ankietę wśród społeczności
lokalnej obejmującą 150 osób. Ankieta badała problemy społeczne oraz miała na celu poznanie
opinii społeczności lokalnej na temat funkcjonowania Gminy Gorzków (kwestionariusz ankiety w
załączniku).
Zebrano dane statystyczne dotyczące sytuacji gminy. W oparciu o zgromadzone materiały
przygotowano diagnozę stanu bieżącego gminy, który obrazuje demografię, uwarunkowania
gospodarcze rozwoju gminy, zakres świadczonej pomocy społecznej w gminie, zjawisko
bezrobocia, uzależnień i walki z nimi, sytuację mieszkaniową, zakres świadczonych usług
medycznych, system edukacji oraz kultury i sportu.
W dniach 26.09.2013, 22.10.2013, 20.11.2013, 28.01.2014, 26.02.2014, 27.03.2014 odbyły się
warsztaty z moderatorem – Małgorzatą Pietrzak pełniącą funkcję Konsultanta Regionalnego,
podczas których wypracowano dokument strategii. Organizowane było również poradnictwo z
zakresu opracowania strategii z Konsultantem Regionalnym.
WARSZTAT I – 26.09.2013 i 22.10.2013 r.
Cele warsztatu:
 Zrozumienie znaczenia procesów partycypacyjnych w stymulowaniu rozwoju społecznego
 Znaczenie myślenia strategicznego dla rozwoju społecznego
 Wypracowanie narzędzi do diagnozy sytuacji gminy, w tym badań ankietowych, zebrania
danych statystycznych
WARSZTAT II – 20.11.2013 r. i 28.01.2014 r.
Cele warsztatu:
 Dokonanie identyfikacji i oceny problemów społecznych gminy;
 Określanie przyczyn problemów społecznych i ich wzajemnych korelacji;
 Określenie potrzeb społecznych;

 Określenie zasobów społecznych oraz sił umożliwiających rozwiązanie problemów
społecznych;
WARSZTAT III – 26.02.2014 r.
Cele warsztatu:
 Weryfikacja i hierarchizacja problemów społecznych gminy po dokonanej analizie
przyczyn i skutków;
 Określenie celów głównych będących następstwem dążenia do minimalizacji /
ograniczenia / wyeliminowania problemów społecznych występujących w gminie;
 Wypracowanie działań ukierunkowanych na osiągniecie celów głównych w oparciu
o posiadane zasoby instytucjonalne oraz pozainstytucjonalne;
 Przyporządkowanie działaniom celów szczegółowych
 Określenie zasobów społecznych oraz sił umożliwiających rozwiązanie problemów
społecznych;
 Konstrukcja wizji rozwoju społecznego gminy oraz misji tj. zasad / wartości jakimi
należy się kierować, by stworzoną wizję osiągnąć.

WARSZTAT IV – 27.03.2014 r.
Cele warsztatu:
 opracowanie misji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych tj.
zasad / wartości jakimi należy się kierować, by stworzoną wizję osiągnąć;
 podkreślenie znaczenia monitorowania poziomu osiągania zakładanych celów w
poszczególnych obszarach polityki społecznej;
 wskazanie różnic pomiędzy monitoringiem a ewaluacją;
 wypracowanie

wskaźników,

rezultatów

oraz

narzędzi

ich

weryfikacji

w

poszczególnych obszarach polityki społecznej;
 opracowanie zasad zarządzania strategią
 opracowanie procedury konsultacji społecznych gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych.

Konsultacje społeczne dokumentu:
- umieścić na stronie www, UG, GOPS, z formularzem zmian
- wydrukowana do konsultacji w instytucjach (GOPS, Szkoła, UG, CSK)

- przekazanie sołtysom i radnym na zebranie wiejskie

1. Określenie horyzontu czasowego Strategii
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Grzków opracowywana jest na
lata 2014-2020.
2. Wskazanie osób biorących udział w opracowaniu Strategii (lista osób i organizacji do
załącznika)
Skład Zespół Zadaniowego przedstawiał się nastepująco :Sekretarz Gminy Gorzków,
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie, Kierownik Centrum SpołecznoKulturalnego w Gorzkowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gorzkowie, Dyrektor Gimnazjum w
Gorzkowie, Kierownik Posterunku Policji w Żołkiewce, Lekarze Rodzinni z Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gorzkowie, Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gorzkowie.
3. Wskazanie, kiedy Strategia została oficjalnie przyjęta
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Grzków na lata 2014-2020
została uchwalona 23.09.2014 przez Radę Gminy Gorzków.

2.

Charakterystyka gminy

2.1 Podstawwowe informacje o gminie
1. Położenie geograficzne
Gmina Gorzków jest gminą rolniczą położoną w województwie lubelskim, powiecie
krasnostawskim, po obu stronach rzeki Żółkiewki, na wyniosłości Giełczewskiej. Krajobrazowo
teren charakteryzuje się licznymi wąwozami z dużym, dochodzącym do 100 m spadkiem terenu.
Gmina jest kompleksowo stelefonizowana, uruchomiono gminną oczyszczalnię ścieków.
Mieszkańcy prawie w całości korzystają z gminnego wodociągu. Swoją szansę rozwojową gmina
upatruje w agroturystyce. Siedzibą gminy jest Gorzków - jedna z najstarszych miejscowości
powiatu krasnostawskiego. Gmina Gorzków ma obszar 96,19 km² w tym: użytki rolne- 85%, użytki
leśne- 10%. Gmina stanowi 8,45% powierzchni powiatu. Obszarem realizacji gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych jest teren Gminy Gorzków, w skład którego wchodzą

miejscowości: Antoniówka, Baranica, Bobrowe,Bogusław, Borów, Borów Kolonia, Borsuk,
Chorupnik, Czysta Dębina, Czysta Dębina Kolonia, Felicjan, Gorzków, Gorzków Wieś, Góry,
Józefów, Olesin, Orchowiec, Piaski Szlacheckie, Widniówka, Wielkopole, Wielobycz, Wiśniów,
Zamostek. Sąsiednie gmin: Gmina Izbica, Gmina Łopiennik Górny, Gmina Rudnik, Gmina
Rybczewice, Gmina Żółkiewka.
Mapa Nr.1 Mapa Gminy Gorzków

Żródło: Serwis internetowy gminy Gorzków
2.Demografia
Gmina Gorzków składa się z 23 miejscowości, skupionych w 23 sołectwach. Społeczność
gminy liczy 3 775 osób (stan na 31.12.2012 r.). 32 osoby na 1 km2. Poniższa tabela przedstawia
wykaz miejscowości Gminy Gorzków wraz z liczbą mieszkańców.
TABELA . Wykaz miejscowości oraz stan liczbowy mieszkańców na dzień 31.12.2010r.
LP.

NAZWA MIEJSCOWOŚCI

LICZBA
MIESZKAŃCÓW

1

ANTONIÓWKA

162

2

BARANICA

118

3

BOBROWE

144

4

BOGUSŁAW

107

5

BORÓW

216

6

BORÓW-KOLONIA

101

7

BORSUK

77

8

CHORUPNIK

379

9

CZYSTA DĘBINA

149

10

CZYSTA DEBINA-KOLONIA

117

11

FELICJAN

128

12

GORZKÓW-OSADA

252

13

GORZKÓW-WIEŚ

310

14

GÓRY

73

15

JÓZEFÓW

23

16

OLESIN

68

17

ORCHOWIEC

410

18

PIASKI SZLACHECKIE

332

19

WIDNIÓWKA

48

20

WIELKOPOLE

219

21

WIELOBYCZ

130

22

WIŚNIÓW

163

23

ZAMOSTEK

131

OGÓŁEM

3857

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego w Gorzkowie.

TABELA . Wykaz miejscowości oraz stan liczbowy mieszkańców na dzień 31.12.2011r.
LP.

NAZWA MIEJSCOWOŚCI

LICZBA
MIESZKAŃCÓW

1

ANTONIÓWKA

157

2

BARANICA

115

3

BOBROWE

139

4

BOGUSŁAW

105

5

BORÓW

218

6

BORÓW-KOLONIA

105

7

BORSUK

77

8

CHORUPNIK

385

9

CZYSTA DĘBINA

144

10

CZYSTA DEBINA-KOLONIA

112

11

FELICJAN

129

12

GORZKÓW-OSADA

249

13

GORZKÓW-WIEŚ

308

14

GÓRY

71

15

JÓZEFÓW

24

16

OLESIN

64

17

ORCHOWIEC

406

18

PIASKI SZLACHECKIE

325

19

WIDNIÓWKA

47

20

WIELKOPOLE

214

21

WIELOBYCZ

124

22

WIŚNIÓW

160

23

ZAMOSTEK

130

OGÓŁEM

3808

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego w Gorzkowie.
TABELA . Wykaz miejscowości oraz stan liczbowy mieszkańców na dzień 31.12.2012r.
LP.

NAZWA MIEJSCOWOŚCI

LICZBA
MIESZKAŃCÓW

1

ANTONIÓWKA

151

2

BARANICA

110

3

BOBROWE

136

4

BOGUSŁAW

104

5

BORÓW

215

6

BORÓW-KOLONIA

112

7

BORSUK

78

8

CHORUPNIK

381

9

CZYSTA DĘBINA

142

10

CZYSTA DEBINA-KOLONIA

108

11

FELICJAN

125

12

GORZKÓW-OSADA

246

13

GORZKÓW-WIEŚ

308

14

GÓRY

68

15

JÓZEFÓW

24

16

OLESIN

63

17

ORCHOWIEC

409

18

PIASKI SZLACHECKIE

327

19

WIDNIÓWKA

46

20

WIELKOPOLE

223

21

WIELOBYCZ

122

22

WIŚNIÓW

147

23

ZAMOSTEK

130

OGÓŁEM

3775

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego w Gorzkowie.

Z przedstawionych wyżej tabel można zaobserwować nieduże zminay liczby mieszkańców
Gminy Gorzków. Od 2010 do 2012 roku widać spadek ludności osiągający w 2012 r- 3 775 osób.
Zmiany liczby ludności wynikają głównie z ruch naturalnego oraz migracji ludności.
TABELA . Ruch naturalny Gminy Gorzków w latach 2010-2012
ROK

LICZBA URODZEŃ

LICZBA ZGONÓW

PRZYROST
NATURALNY

KOBI

MEŻCZ

OGÓŁ KOBI

MĘŻCZ

OGÓŁ KOBI

MĘŻCZ

2010

ETY
16

YŹNI
15

EM
31

ETY
27

YŹNI
39

EM
66

ETY
-11

YŹNI
-24

2011

12

9

21

36

31

67

-24

-22

2012

14

14

28

24

29

53

-10

-15

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego w Gorzkowie.

TABELA . Migracja ludności Gminy Gorzków w latach 2010-2012( stan …..)
ROK

LICZBA OSÓB

LICZBA OSÓB

NAPŁYWAJĄCYCH

ODPŁYWAJĄCYCH

KOBIE

MĘŻCZY

OGÓŁ

KOBIET MĘŻCZY

OGÓŁ

KOBIET MĘŻCZY

2010

TY
8

ŹNI
6

EM
14

Y
27

ŹNI
15

EM
42

Y
-19

ŹNI
-9

2011

21

16

37

20

18

38

1

-2

2012

19

14

33

21

17

38

-2

-3

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego w Gorzkowie.

SALDO MIGRACJI

W latach 2010-2012 w Gminie Gorzków przyrost naturalny (różnica między liczbą urodzeń
żywych iliczbą zgonów w danym okresie) był ujemny. Ważnym miernikiem charakteryzującym
przebieg procesów demograficznych jest saldo migracji, które dla Gminy Gorzków w latach 20102012 wskazywało wartości ujemne. Świadczy to o charakterze odpływowym z tego obszaru.
Łącznie w 2012 zanotowano napływ 33 osób oraz odpływ 38 osób
Tabela. Struktura wieku ludności Gminy Gorzków w latach 2010-2012

RO

Ogólna

Osoby

Osoby

Osoby

K

liczba ludności

w wieku

w wieku

w wieku

przedprodukcyjnym

produkcyjnym

poprodukcyj
nym

201

LICZBA

%

LICZBA

%

LICZBA

%

LICZBA

3857

100

415

10,76

2386

61,86

996

3808

100

438

11,50

2371

61,47

941

3775

100

470

12,45

2351

62,28

896

0
201
1
201
2
Źródło: Urząd Stanu Cywilnego w Gorzkowie.
Jak wynika z przedstawionej wyżej analizy struktury wiekowej ludności gminy sytuacja
gminy jest stosunkowo korzystna z punktu widzenia rozwoju gospodarczego oraz społecznego.
Społeczeństwo gminy to głównie ludzie młodzi, którzy dopiero kształcą się i tacy, którzy dopiero
rozpoczęli pracę oraz ludzie w wieku produkcyjnym. Jeżeli zostaną zapewnione odpowiednie
warunki do kształcenia i pracy młodzi, aktywni ludzie pozostaną w miejscu zamieszkania i to od
nich będzie zależała przyszłość gminy. Należy również zwrócić uwagę na tendencję uwidocznioną
w ostatnich latach w ludności nie tylko gminy ale też w powiecie, województwie i całym kraju. Jest
to starzenie się społeczeństwa. Dlatego też istotnym zadaniem jest również zadbanie o dobro tej
części społeczeństwa. Należy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu tej grupy społecznej aby

mogli do późnej starości cieszyć się życiem.

3.Dominująca aktywność gospodarcza
Dominującym działem gospodarki gminnej jest rolnictwo. W zakresie użytkowania ziemi na
ogólną powierzchnię 8. 682 ha, użytki rolne stanowią 7.844 ha, z czego na grunty orne 7.451, sady
49,58 ha, łąki 328, 89 trwałe pastwiska 14,613 ha, lasy i grunty leśne 761,65 ha, pozostałe 75,957
ha to grunty podzabudowaniami, podwórzami, inne grunty użytkowe oraz nieużytki. W gminie
przeważają gleby III i IV klasy bonitacyjnej. Z danych wynika, że gmina posiada korzystne
warunki do produkcji rolnej. Najwłaściwszym systemem rolniczym jest system zbożowo-paszowy.
Wśród zbóż przeważa pszenica, mieszanki zbożowe jare, jęczmień, pszenżyto, owies i rzepak.
Wśród roślin okopowych przeważają ziemniaki i buraki cukrowe. Produkcja zwierzęca to trzoda
chlewna.
Zauważyć można także rozwój prywatnej przedsiębiorczości. Na terenie gminy działają
podmioty gospodarcze. Przeważają rodzinne firmy usługowe.
ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH WPISANYCH DO
EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W

gminie Stan na dzień

Gorzków

Wpisy

Wykreślenia

Zawieszenia

1 stycznia

Lata
2000
110
2001
118
2002
127
2003
129
2004
134
2005
100
2006
95
2007
83
2008
86
2009
86
2010
87
2011
96
2012
76
Ewidencja prowadzona w CEIDG

Stan na dzień
31 grudnia

21
13
--21
12
--11
9
--18
13
--17
51
--20
25
--14
26
--19
16
--12
12
--13
12
7
16
7
4
10
30
Dane przeniesione do CEIDG

118
127
129
134
100
95
83
86
86
87
96
76

Aktywność gospodarcza mieszkańców Gminy Gorzków jest stosunkowo niewielka, choć
zauważa się tendencję wzrostową. Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to
głównie małe firmy rodzinne działające w branży handlowej i usługach. Niewielka aktywność
gospodarcza wynika przede wszystkim ze względu na trudności w rozpoczęciu pracy na własny

rachunek. Trudności te wynikają z braku funduszy na rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczych oraz wymagań prawnych (formalnych) jakie trzeba spełnić.
4.

Trendy gospodarczo-społeczne
Na podstawie różnych wskaźników charakteryzujących Gminę Gorzków można

wywnioskować kierunki i trendy, które będą cechowały sytuację Gminy Gorzków.
Przyrost naturalny w gminie spada. Wpływ na to może mieć ruch naturalny oraz migracja
ludności. Oceniając strukturę wieku ludności w latach 2010-2012 występował wzrost osób w wieku
przedprodukcyjnym i w wieku produkcyjnym.
W związku z obecną polityką rolną państwa, w której promowane są głównie gospodarstwa
wielkoobszarowe, na rzecz likwidacji małych gospodarstw, część osób zatrudnionych w sektorze
rolnym będzie szukało miejsc pracy poza rolnictwem.
Obecny wzrost gospodarczy i powstawanie nowych miejsc pracy może mieć również wpływ
na rozwój i powstawanie nowych zakładów, firm, a co za tym idzie wzrost dochodowości Gminy i
dalsze zmniejszanie się bezrobocia.

2.2.Strategiczne kierunki rozwoju gminy
1.

Informacja o kompleksowej Strategii rozwoju gminy
Strategia Rozwoju Gminy Gorzków jest dokumentem strategicznym o charakterze

długofalowym, wyznaczającym cele i kierunki rozwoju Gminy Gorzków na lata 2007 2020.
Przyjęty horyzont czasowy Strategii oraz jej główne założenia nawiązują bezpośrednio do Strategii
Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz wiążą się pośrednio z zasadami polityki regionalnej
państwa. Strategia stanowi bazowy dokument do opracowania i wdrożenia na terenie Gminy
przyjętych programów współfinansowanych ze środków krajowych i funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej w dwóch kolejnych okresach programowania tj. w latach 2007 -2013 i 2014-2018.
Gmina Gorzków posiada szereg dokumentów planistycznych dotyczących rozwoju gminy w
różnych jej obszarach. Głównym takim dokumentem jest Strategia Rozwoju Gminy Gorzków, która
została przyjęta Uchwałą nr XXI/110/2012 r. z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały
nr VIII/50/2007 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Gorzków na lata 2007 – 2020.
Długookresowy horyzont Strategii sprawią że dokument zawiera zarówno w swojej treści jak i
układzie odpowiednią równowagę pomiędzy zapisami szczegółowymi i ogólnymi. Zapisy ogólne
pozwalają zachować strategiczny i uniwersalny charakter Strategii wskazując na najważniejsze

kierunki rozwoju Gminy a propozycje działań infrastrukturalnych przewidzianych do realizacji w
ramach Strategii mają charakter otwarty. Wybór zadań infrastrukturalnych uwzględnia kluczowe
elementy rozwoju Gminy jak: dostępność komunikacyjną atrakcyjność inwestycyjna, rozwój
lokalnej przedsiębiorczości, odnowa obszarów wiejskich i dziedzictwa kulturowego regionu.
Zapisane zadania stanowią realizację celów i priorytetów Strategii wojewódzkiej jak i
Regionalnego Planu Operacyjnego województwa lubelskiego 2007 -2013. Strategia stanowi
podstawę działań dla wszystkich podmiotów społecznych i gospodarczych w Gminie, realizujących
zadania własne lub zlecone i mających decydujący wpływ na rozwój Gminy. Strategia została
opracowana według przyjętej na szczeblu krajowym struktury dokumentu, zapewniającej
odpowiedni poziom standaryzacji i porównywalności jej treści zarówno ze strategią województwa
lubelskiego jak wszystkich pozostałych województw Polski. Strategia składa się z dwóch części:
-Diagnoza stanu wyjściowego Gminy Gorzków /opracowana w 2000 roku i przyjęta Uchwałą Rady
Gminy Gorzków Nr XXVIII/I 50/02 z dnia 19 czerwca 2002 roku -nie aktualizowana/,
-Cele i Priorytety Strategiczne Gminy 2007 -2020 -Aktualizacja, wrzesień 2006.

2. Podstawowe kierunki rozwoju zapisane w kompleksowej strategii rozwoju
Zaktualizowana Strategia Rozwoju Gminy z jednej strony bazuje na dokumencie przyjętym
przez Radę Gminy Gorzków Nr XXVIII/150/02 z dnia 19 czerwca 2002 r z drugiej zaś strony
uwzględnia aktualny stan potrzeb jak i uwarunkowań zewnętrznych. Ważnym elementem, który
przyczynił się do aktualizacji była analiza dotychczasowej realizacji przyjętej Strategii. Główne
kierunki zmian w zaktualizowanej Strategii:
–

jednoznaczne określenie horyzontu czasowego Strategii (do 2020 roku); okres ten obejmuję

dwa okresy programowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
–

uproszczenie struktury dokumentu Strategii i dostosowanie jego formy i treści do

zestandaryzowanego na poziomie kraju układu (w tym m.in. uzupełnienie treści o brakujące
elementy systemu wdrażania i monitorowania Strategii),
–

uaktualnienie i weryfikacja ocen przyszłych uwarunkowań rozwoju Gminy (nowe dane

statystyczne i prognozy uwzględniające nowe wyzwania),
–

dostosowanie priorytetów i celów operacyjnych do zapisów zawartych w Strategii

województwa lubelskiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubelskiego,

–

uwzględnienie w treści Strategii licznych nowych programów zgłoszonych przez

mieszkańców Gminy w procesie przeprowadzanych konsultacji społecznych.

Priorytety rozwoju Gminy na lata 2007 -2020 przedstawiają się następująco:
o Wzrost konkurencyjności Gminy oraz jej zdolność do tworzenia miejsc pracy
o Rozwój nowoczesnego społeczeństwa dostosowanego do wymogu gospodarki opartej na wiedzy i
informacji
o Poprawa atrakcyjności i spójności terytorialnej Gminy
o Rozwój współpracy miedzy gminami i międzyregionalnej oraz poprawa skuteczności wdrażania
polityki rozwoju regionu
Przyjęte priorytety stanowią kompleksową i wzajemnie się uzupełniającą strukturę
zapewniającą wszechstronny rozwój Gminy i przyczyniającą się do realizacji Celu nadrzędnego
Strategii. Pozwalają bowiem na identyfikację najważniejszych elementów rozwoju Gminy.

Strategia

Rozwoju

Gminy

Gorzków

zawiera

trzyszczeblowy

układ

celów,

podporządkowanych realizacji przyjętej misji Strategii. Definicja misji i celów Strategii jest
odbiciem zarówno lokalnych aspiracji jak i wynika z analizy mocnych i słabych stron Gminy, a
także zewnętrznych uwarunkowań rozwoju. Cele Strategii tworzą uporządkowaną i spójną strukturę
hierarchiczną na którą składają się: Misja Strategii wskazująca pożądany stan, do jakiego należy
dążyć wdrażając poszczególne cele Strategii. Cel nadrzędny Strategii określający główny kierunek
działań rozwojowych, Priorytety (cele pośrednie) Strategii prowadzące do osiągnięcia celu
nadrzędnego i będące głównymi osiami rozwoju Gminy. Cele operacyjne określone dla każdego z
priorytetów i precyzujące w jaki sposób poszczególne priorytety będą wdrażane za pomocą
określonych działań. W procesie formułowana misji i celu nadrzędnego Strategii przyjęto, że
Gmina będzie atrakcyjnym miejscem do zamieszkania dla inwestorów zewnętrznych stworzone
zostaną korzystne warunki rozwoju, będzie stanowić miejsce do rekreacji i wypoczynku a lokalni
producenci rolni uzyskają wysoki dochód. Misja Strategii Rozwoju Gminy Gorzków to:
Uruchomienie wielokierunkowych procesów rozwojowych w Gminie umożliwiających trwały i
zrównoważony rozwój, przyczyniając się do poprawy jakości życia i wzrostu dobrobytu

mieszkańców Gminy Gorzków.

3. Informacja o innych dokumentach strategicznych, dotyczących gminy.
Strategia Rozwoju Gminy Gorzków jest spójna ze Strategią Rozwoju Powiatu
Krasnostawskiego oraz Strategią Województwa Lubelskiego. Misją powiatu krasnostawskiego jest
podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez zrównoważony rozwój oraz poprawę
konkurencyjności powiatu (zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki, wzrost zatrudnienia
i rozwój rynku pracy, poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu, integracja oraz poprawa jakości
kapitału ludzkiego).
Za cel generalny Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego uznano: osiąganie trwałego
rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez wykorzystanie geograficznego położenia regionu
jako platformy współpracy krajów Europy Wschodniej i Zachodniej.
Ze strategią rozwoju społeczno – gospodarczego gminy są ściśle powiązane również inne
dokumenty planistyczne takie jak:
➢

Strategia Rozwoju Gminy Gorzków

➢

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

➢

Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi

➢

Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gorzków na lata 2013 – 2015

2.3.

System polityki społecznej w gminie
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Instytucja ta wspiera osoby i
rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia
w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest
zapobieganie

powstawaniu

trudnych

sytuacji

życiowych,

przez

podejmowanie

działań

zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Pomoc społeczną na terenie gminy Gorzków oferuje tylko jedna jednostka organizacyjna

samorządu terytorialnego tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie.
Do najważniejszych działań należących do GOPS Gorzkowie należą:


organizacja i świadczenie usług opiekuńczych,



kierowanie do zakładów opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej,



sprawianie pogrzebu,



opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,



rozwój infrastruktury pomocy społecznej,



zasiłki stałe, okresowe, celowe i celowe specjalne,



zapewnienie schronienia,



dożywianie dzieci w szkołach,



praca socjalna,



przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych z dodatkami,



prowadzenie spraw zwiazanych z funduszem alimentacyjnym.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzkowie na dzień dzisiejszy zatrudnionych

jest 6 osób:
1.

Kierownik

2.

Księgowa

3.

Trzech pracowników socjalnych

4.

Referent ds. Świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Realizacja działań GOPS jest stosunkowo ciężka i wymagająca dużo poświęcenia, dlatego

też w celu lepszej realizacji swoich zadań współpracuje z innymi jednostkami i organizacjami
takimi jak:
-

Powiatowy Urząd Pracy

-

Zakłady Opieki Zdrowotnej

-

Szkoły

-

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-

Policja

-

Kuratorzy

-

Kościoły

-

Ośrodki opiekuńczo – lecznicze.

-

Domy Pomocy Społecznej
Pomoc społeczna zgodnie z ustawą o pomocy społecznej przyznawana jest w oparciu o dwa

kryteria:
1.

kryterium dochodowe: dochód nie przekraczający 542 ,00 zł w przypadku osoby samotnej i

456,00 zł na 1 członka rodziny w przypadku rodzin,
2.

wystąpienie co najmniej jednego z powodów wymienionych w art.7 ustawy o pomocy

społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.
Powody przyznania pomocy społecznej:
-

ubóstwo,

-

bezrobocie,

-

długotrwała choroba,

-

alkoholizm,

-

potrzeba ochrony macierzyństwa,

-

niepełnosprawność,

-

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa

domowego,
-

narkomania,

-

przemoc w rodzinie.
W Gminie Gorzków funkcjonują różne organizacje związane z systemem pomocy społecznej. Są

to między innymi placówki oświatowe, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
stowarzyszenie oraz inne organizacje formalne i nieformalne.
Wykaz instytucji i organizacji działających na terenie Gminy Gorzków związanych z
systemem pomocy społecznej:
1.

Szkoła Podstawowa w Gorzkowie

2.

Gimnazjum w Gorzkowie

3.

Centrum Społeczno-Kulturalne w Gorzkowie

4.

Gminna Biblioteka Publiczna

5.

Gminna Komisja ds.Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzkowie

6.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy

7.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

8.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorzkowskiej

9.

Klub Sportowy ,,Zryw"

10.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gorzkowie

11.

Gabinet Stomatologiczny w Gorzkowie

12.

Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzkowie

13.

Zespół Ludowy

14.

Zespół Kulinarny

15.

Związek Armii Krajowej

16.

Związek Kombatantów

17.

Parafia Rzymsko-Katolicka w Gorzkowie
Instytucje zewnętrzne, które współdziałają z gminą w kwestii pomocy społecznej :

1.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

2.

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Wydział Polityki Społecznej

3.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

4.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

5.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

6.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krasnymstawie

7.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie

8.

Zespół Kuratorski Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

9.

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie

10.

Poradnia Uzależnień w Krasnymstawie

11.

Stowarzyszenie ,,Winda"

12.

Domy Pomocy Społecznej

1.

Dotychczasowe formy pomcy i świadczeń w poszczególnych obszarach polityki

społecznej.
Podstawowymi zadaniami z zakresu pomocy społecznej w Gminie Gorzków zajmuje się
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej powołany Uchwałą Nr IX/40/90 Gminnej Rady Narodowej w
z dnia 27.04. 1990 r.
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja rodzin z grup szczególnego ryzyka,
2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku
zdarzenia losowego,
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom
bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przypisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub
ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
10) praca socjalna,
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
14) dożywianie dzieci,
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy
w tym domu,
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w
wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,
18) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienia środków na wynagrodzenia pracowników.
Do zadań własnych gminy należy:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków,
pożyczek oraz pomocy w naturze,
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu
gminnym oraz kierowania do nich osób wymagających opieki,
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb
gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla
osób z zaburzeniami psychicznymi,
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową i ekologiczną,
5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu
ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:


ubóstwa,



sieroctwa,



bezdomności,



bezrobocia,



niepełnosprawności,



długotrwałej lub ciężkiej choroby,



przemocy w rodzinie,



potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,



bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,



trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,



alkoholizmu lub narkomanii,



zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń finansowych z pomocy społecznej osoba lub rodzina nabywa gdy dochód
miesięczny netto nie przekracza kryterium dochodowego (dla osoby samotnej - 542 zł., dla osoby w
rodzinie - 456 zł.) przy jednoczesnym wystąpieniu jednego z powodów wymienionych w art.7 lub
innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. Wyłączając zadania zlecone,
na które GOPS otrzymuje środki finansowe z budżetu państwa, realizacja pozostałych zadań ściśle
zależy od środków finansowych przeznaczonych na ten cel przez Gminę. Rozwiązywanie problemów społecznych wymaga znacznych środków finansowych.

DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA

WYSZCZEGÓLNIENIE

Lata poprzednie
Rok 2010

Rok 2011

2012

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA
Liczba osób

112

124

130

W tym: osoby długotrwale korzystające

110

121

127

Liczba rodzin

194

251

103

Liczba osób w rodzinach

532

632

293

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE
Liczba osób

108

131

100

W tym: osoby długotrwale korzystające

54

68

50

Liczba rodzin

84

101

53

Liczba osób w rodzinach

282

320

183

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE
Liczba osób ogółem

65

72

51

Liczba rodzin

65

72

47

Liczba osób w rodzinach

192

204

157

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE
Liczba osób ogółem

43

59

49

Liczba rodzin

19

29

23

Liczba osób w rodzinach

90

116

98

OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY
Liczba rodzin

108

131

100

Liczba osób w rodzinach

282

320

183

Na przestrzeni lat 2010-2011 zaobserwowano systematyczne zwiększenie się liczby osób
korzystających z pomocy społecznej w 2010 r. – 112 osób, 2011 r. – 124 osób. Wyjątek stanowi rok
2012, kiedy to liczba osób zmalała.
Najczęstszymi przyczynami korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej w latach 20102012 w Gminie Gorzków były: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwala chorba, bezradność w
sprawach opiekuńczo-wychowawczych, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa,
bezdomność, ubóstwo.

45
40
35
30
25

2010
2011
2012

20
15
10
5
0
Bezrobocie

Niepełnosprawność

Długotrwała choroba

Bezradność

Klienci GOPS w Gorzkwoie korzystaj z pomocy społecznej z powodu bezrobocia w latach 2010-2012 stanowią największą grupę świadczeniobiorców. Brak zatrudnienia nie pozwala
wielu rodzinom i osobom zaspokoić potrzeby niezbędne do ich samodzielnej egzystencji. Jest rówież przyczyną powstawania dysfunkcji w rodzinach, a nawet patologii. W 2010 r było 40 rodzin, w 2011 r- 39 rodzin, w 2012 r -38 rodzin. W 2012 roku obserwujemy niewielki spadek liczby osób korzystaj w porównaniu z 2010 i 2011 rokiem z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gorzkowie z powodu bezrobocia.
Niepełnosprawność jest kolejnym zjawiskiem, które występuje wśród znacznej liczby
mieszkańców Gminy Gorzków, a także klientów pomocy społecznej.

Rodziny objęte pomocą społeczną z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego stanowią wciąż znaczną grupę wśród klientów GOPS Gorzków. Najczęściej problemy w tych rodzinach dotyczą niezaradności w wychowaniu dzieci z powodu niepełności rodziny lub jeje wielodzietności.
Według danych GOPS w Gorzkowie za 2012 roku osoby korzystające z pomocy społecznej stanowią 3,44 % mieszkańców gminy Gorzków.
Procentowy udział osób korzystających z pomocy finansowej w stosunku do ogółu mieszkańców Gminy Gorzków
w latach 2010-2012
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Procentowy udział osób korzystających ze świadczeń rodzinnych w stosunku do ogółu
mieszkańców Gminy Gorzków w latach 2010-2012
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Natomiast świadczeniami rodzinnymi w 2012 r objęto 3,57 % mieszakńców. Ze świadczeń
funduszu alimentacyjnego w 2012 r skorzytało 0,29 % mieszkańców gminy Gorzków.
Procentowy udział osób korzystających ze świadczeń funduszu alimentacyjnego w stosunku do
ogółu mieszkańców Gminy Gorzków w latach 2010-2012
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Istotną pomocą dla rodzin jest dożywianie dzieci i młodzieży. Program wieloletni ,,Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” finansowany jest z budżetu państwa oraz ze środków budżetu gminy.
Wsparciem dla samorządów w zakresie do dożywiania są środki rządowe. W poszczególnych latach dotacja wojewody wyniosła 60 % ogólnych wydatków, odpowiednio udział srodków
własnych gminy wynosi 40 % .
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych nałożyła na jednostki samorządu

terytorialnego obowiązek realizowania zadań wypłaty świadczeń rodzinnych.
Zakres świadczeń pomocy w formie świadczeń rodzinnych obejmują nie tylko zasiłki ro-

dzinne, ale również szeroki wachlarz dodatków do zasiłku rodzinnego: zasiłki pielęgnacyjne,
świadczenia pielęgnacyjne,jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Liczba przyznawanych świadczeń oraz kwoty przeznaczone na świadczenia rodzinne jest znacznie wyższa niż
kwoty wypłaconych świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Wynika to przede wszystkim z wyższego kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczeń rodzinnych.

INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ
Lata poprzednie
2012
Rok 2010
Rok 2011
ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH
147
138
135
Liczba rodzin
475 541
440 505
427 752
Kwota świadczeń w złotych
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
10
34
52
Liczba świadczeń
58 154
210 046
317 044
Kwota świadczeń w złotych
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
71
72
75
Liczba świadczeń
131 121
132 345
138 006
Kwota świadczeń w złotych
JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
20
10
10
Liczba świadczeń
20 000
10 000
10 000
Kwota świadczeń w złotych
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
24
20
22
Liczba świadczeń
WYSZCZEGÓLNIENIE

Kwota świadczeń w złotych

24 000

20 000

22 000

ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Liczba rodzin

10

12

11

Kwota świadczeń w złotych

61 240

67 060

71 390

4.Współpraca z innymi podmiotami

Jednym z bardzo ważnych elementów spajających i aktywizującym lokalną społeczność jest
czynna działalność organizacji pozarządowych. Dla ludzi działających w tej sferze niebagatelne
znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń, jak również współpraca z samorządem gminnym.
Organizacje pozarządowe od lat kilku mają istotny wpływ na poziom jakości życia społeczności
lokalnej. Gmina Gorzków współpracuje z podmiotami, takimi jak organizacje pozarządowe
i jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego. Corocznie przyjmowany jest Program
Współpracy Gminy Gorzków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.
Przedmiotem współpracy organów Gminy Gorzków z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest realizacja zadań gminy
określonych w ustawach, podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy,
tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych, określanie potrzeb
społecznych i sposobu ich zaspakajania oraz konsultowanie projektów aktów normatywnych w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Na terenie Gminy Gorzków działają następujące organizacje pozarządowe:
1.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorzkowskiej. Stowarzyszenie powstało w październik

2008r. Zajmuje się promocją wiedzy dotyczacej Gorzkowa i okolic, edukacją, prowadzeniem
działalności kulturalnej i kulturalno- oświatowej. Zajmuje się też kwestiami udziału mieszkańców
w życiu publicznym. W 2013 r glównym działaniem stowarzyszenia była organizacja we wrześniu
pikniku historycznego w Gorzkowie, nawiązując w renonstrukcjach do epoki Jan III Sobieskiego.
2.

Ochotnicza straż pożarna w Gorzkowie. Jednostka została włączona do krajowego systemu

ratowniczo-gaśniczego. Posiada młodą i odpowiedzialną kadrę, która oprócz akcji ratowniczych i

prewencyjnych prowadzi działania na rzecz swojego środowiska i gminy, co znajduje swoje miejsce
w celach statutowych.
3.

Klub Sportowy ,,Zryw". Zajmuje się popularyzacją różnych form kultury fizycznej w

środowisku dzieci i młodzieży, kształtowaniem pozytywnych form rywalizacji.
W zakresie zadania wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2012 r wsparcie otrzymał
Gminny Klub Sportowy „Zryw” Gorzków na realizację zadania: „Organizacja i udział w zawodach
piłki nożnej o mistrzostwo klasy „A” seniorów i juniorów oraz prowadzenie rozgrywek trampkarzy
w roku 2013. w okresie od 11.03.2013 r. do 31.12.2013 r.” Kwota przyznanego wsparcia wyniosła
38 000, 00 zł. W zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w roku 2013 wsparcie
otrzymało Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorzkowskiej.

W dniu 5 września 2013 r.

Stowarzyszenie złożyło wniosek o realizację zadania publicznego pod nazwą: „Piknik Historyczny
w Gorzkowie”. Dotyczyła realizacji programu rekonstrukcji historycznej z XVII w. na boisku
gminnym w Gorzkowie-Osadzie dla dzieci i młodzieży oraz innych osób zainteresowanych.

2.4. Źródła podstawowych problemów społecznych i ich identyfikacja
1. Analiza obszarów polityki społecznej:
1.1. System opieki zdrowotnej
Na system opieki zdrowotnej w Gminie Gorzków składa się: Przychodnia zatrudniająca
trzech lekarzy rodzinnych. Przychodnia otwarta jest w dniach od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8.00 do 18.00. W weeknedy mieszkańcy gminy mogę korzystać z opieki zdrowotnej
w Krasnymstawie. W przypadku skorzystania z porad innych specjalistów, pacjenci muszą udawać
się do większych ośrodków – Krasnystaw, Lublin. Na terenie gminy funkcjonują dwie apteki.
Gmina współpracuje ze stowarzyszeniem „Winda“ z Krasnegostawu, które zajmuje się
organizacją porad psychologa, terapeuty i prawnika. Dzięki tej współpracy mieszkańcy gminy
mogą bezpłatnie korzystać z porad tych specjalistów w Krasnymstawie.
Sporadycznie (średnio 2 razy do roku) organizowane są białe niedziele, podczas których można
bezpłatnie skorzystać z porad specjalistów, którzy na codzień nie przyjmują w ośrodku zdrowia w
Gorzkowie.
1.2. Edukacja i opieka nad dzieckiem
Na obszar edukacji i opieki nad dzieckiem w Gminie Gorzków składa się:
Oddziała Przedszkolny do którego uczęszcza 76 dzieci. Oddział przedszkolny czynny jest w
godzinach od 8.00 do 13.10. Z oferty oddziału przedszkolnego korzystać mogą wszystkie dzieci z

terenu gminy. W gminie funkcjonuje jedna Szkoła Podstawowa do której uczęszcza 229 uczniów.
W ramach działalności szkół organizowane są zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań. Na
terenie gminy ponadto funkcjonuje jedna szkóła ponadpodstawowych, do których uczęszcza 81
uczniów. W ramach działalności szkóły organizowane są zajęcia pozalekcyjne i koła
zainteresowań. Na terenie gminy nie funkcjonuje żłobek, ani żadna inna zastępcza opieka dla dzieci
poniżej 3 roku życia.
Na edukację osób dorosłych w Gminie Gorzków składają się sporadycznie organizowane
szkolenia podnoszące kwalifikacje organizowane przez GOPS dla osób objętych pomocą. Rocznie
środnio z takich szkoleń korzysta ok. 10 osób. Ponadto w gminie nie ma stałego miejsca
podnoszenia kwalifikacji osób dorosłych. Osoby chcące kontunułować naukę, bądź zdobywać nową
wiedzę, musza korzystać z oferty większych ośrodków tj. Krasnystaw, Lublin.

Źródło://stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lubelskie/portrety_gmin/powiat_krasnostawski/gmina
_gorzkow.pdf

Źródło://stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lubelskie/portrety_gmin/powiat_krasnostawski/gmina
_gorzkow.pdf

1.3. System opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
Na system opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie Gorzków składa
się zakres prac GOPS oraz ośrodka zdrowia tj. uświdamianie osobom starszym i
niepełnosprawnym ich praw oraz o mozliwościach skorzystania z różnych form pomocy.
Lekarze pomagają ubiegać się o przystosowanie miejsca zamieszkania osoby starszej i
niepełnosprawnej do jej organiczeń ruchowych (m.in. barierki, podest). W gminie nie
funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej, ani inne miejsce specjalizujące się w opiece nad osobami
starszymi i niepełnostrawnymi. Osoby takie muszą korzystać z oferty większych gmin lub
powiatu.
1.4. Rynek pracy i zatrudnienie
Ze względu na rolniczy charakter Gminy Gorzków brak tu zakładów przemysłowych i
większych ośrodków, w których mogliby być zatrudnieni mieszkańcy gminy. W związku z tym
liczba osób bezrobotnych i tym samym liczba osób korzystająca z pomocy społecznej z tytułu

bezrobocia stale wzrasta. Zauważa się również wzrost ruchów migracyjnych związanych z
poszukiwaniem pracy.

Źródło://stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lubelskie/portrety_gmin/powiat_krasnostawski/gmina
_gorzkow.pdf

1.5. Bezpieczeństwo publiczne i patologie społeczne
Na obszar bezpieczaństwa w Gminie Gorzków składa się: Posterunek Policji w Żółkiewce .
Ponadto za obszar bezpieczeństwa w gminie odpowiada również Ochotnicza Straż Pożarna .

2. Katalog zidentyfikowanych problemów społecznych w gminie
Zespół ds opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
podzielony został na pięć zespołów odpowiadającym obszarom polityli społeczjen tj. Zdrowie,
bezpieczeństwo, pomoc społeczna, edukacja, kultura. W tych obszarach liderzy lokalny
wskazali następujące problemy:
Obszar: POMOC SPOŁECZNA
PROBLEM: Bezrobocie
PRZYCZYNY
 Niskie wykształcenie – brak kwalifikacji,
wykształcenie niedostosowane do rynku
pracy.
 Duża odległość od zakładów pracy –
miast.

SKUTKI
 Osoby trafiają do systemu pomocy społecznej
korzystając z pomocy GOPS.
 Zanik nawyku pracy.
 Uzależnienie, depresja.
 Społeczeństwa.

 Słaba komunikacja na terenie gminy.

 Emigracja.

 Brak wsparcia - form opieki nad dziećmi.

 Zwiększenie nakładów finansowych.

 Brak odpowiednich wzorców

 Wykluczenie społeczne.

wychowania.
 Niedostosowane wykształcenie do zmian

 Dewiacje społeczne.
 Eurosieroctwo

na rynku pracy.
 Teren rolniczy.
 Likwidacja PKS wejście prywatnych
przewoźników – brak kontroli.
 Wyuczona bezradność.

PROBLEM: Starość, samotność osób starszych z terenu gminy Gorzków
PRZYCZYNY
SKUTKI
 Emigracja
 Samotność.
 Zanik pozytywnych więzi rodzinnych.

 Izolacja.

 Usamodzielnienie się dzieci.

 Niezaradność.

 Zmiany w organizmie.

 Niedostatek.

 Wzrost wydatków na leczenie.

 Brak poczucia bezpieczeństwa.

 Konieczność zorganizowania opieki

 Depresja.

medycznej, usług opiekuńczych lub DPS.

 Brak zaspokajania podstawowych potrzeb.
 Pogłębianie istniejących chorób lub
powstawanie nowych.
 Stres

PROBLEM: Bezradność w sprawach życiowych, opiekuńczo- wychowawczych.
PRZYCZYNY
SKUTKI

 Bezrobocie.

 Zachowanie dzieci

 Niepełne rodziny.

 Niskie wyniki w nauce

 Brak prawidłowych wzorców

 Zaniedbanie dzieci
 Popadanie w nałogi i uzależnienia

wychowania.
 Alkoholizm.

 Problemy w odnalezieniu się na rynku pracy

 Niezaradność życiowa.

 Izolacja społeczna

 Niskie wykształcenie.

 Brak mozliwości rozwoju i realizacji swoich

 Niedostosowanie społeczne.

pasji

 Brak zaangażowania rodziców w
wychowanie.
 Ubożenie społeczeństwa

Obszar: EDUKACJA
PROBLEM: Brak oferty edukacyjnej dla dorosłych.
PRZYCZYNY
SKUTKI
 Mała liczba osób, które świadomie
 Dorośli nie podnoszą swoich kwalifikacji.
chciałyby podnieść swoją wiedzę i

 Problemy ze znalezieniem pracy

kwalifikacje

 Konieczność dojazdu do większych

 Słaba oferta edukacji osób dorosłych w
gminie

ośrodków (Krasnystaw, Lublin)
 Mała integracja u dorosłych

 Niska motywacja

 Wycofanie społeczne.

 Bezradność życiowa

PROBLEM: Brak komunikacji zorganizowanej dla ogółu społeczeństwa w godzinach
popołudniowych
PRZYCZYNY
 Niska frekwencja na zajęciach
pozalekcyjnych uczniów ze szkół z
tereny gminy Gorzków.
 80% uczniów dojeżdżających.

SKUTKI
 Niska możliwość zstania uczniów w szkole
na zajęciach pozalekcyjnych
 Niższe wyniki egzaminów i sprawdzianów.
 Brak rozwijania zainteresowań u uczniów.

 Oferta edukacyjna niedostosowana do
potrzeb.
 Brak terenów do prowadzenia zajęć.

 Brak alternatwnych forma spędzania czasu
wolnego dla mieszkańców gminy
 Słaba integracja mieszkańców gminy

 Brak komunikacji po godz. 14.00 do
odległych miejscowości.
 Brak zainteresowania rodziców.

PROBLEM: Brak dożywiania w szkole w formie pełnowartościowych posiłków.
PRZYCZYNY
SKUTKI
 Brak na terenie gminy firmy
 Rozdrażnienie, agresja.
cateringowej.
 Niedostosowane pomieszczenia w SP
Gorzków do wydawania posiłków.
 Mała edukacja w szkole na temat
dożywiania.
 Brak odpowiednio przygotowanej kuchni

 Uczniowie odżywiają się niewłaściwie tj.
„puste kalorie”.
 Obniżenie poziomu myślenia, uczenia się na
lekcjach.
 Kształtowanie złych nawyków
żywieniowych.

do przygotowania posiłków.

Obszar: KULTURA
PROBLEM: Niewystarczająca informacja o wydarzeniach kulturalnych
PRZYCZYNY
SKUTKI
Zbyt małe zaangażowanie w informowanie
 Słaba integracja mieszkańców gminy
mieszkańców.
Niska ilość środków finansowych
przeznaczonych na plakaty, ulotki.
Słaby dostęp do internetu mieszkańców
gminy.
Mała liczba osób odpowiedzialnych za
informację.


Przeszkody (zrywanie plakatów,
afiszy).

 Zniechęcenie społeczne.
 Brak zainteresowania przez społeczność

 Słaba promocja gminy
 Niewykorzystanie potencjału gminy – szlak
Jana III Sobieskiego
 Niskie zaspokojenie potrzeb mieszkańców
gminy wziązanych z kulturą
 Częste uczestniczenie w wydarzenia
kulturalych poza gminą

starszą.
 Zbyt ogólna informacja.

PROBLEM: Słaba informacja o źródłach finansowania.
PRZYCZYNY
SKUTKI
 Brak wiedzy.
 Słaba pozyskiwanie środków zewnętrznych
 Nieumiejętność korzystania z internetu.

 Niska integracja mieszkańców gminy

 Ukrywanie informacji.

 Słaba promocja gminy

 Brak internetu.

 Niewykorzystanie potencjału gminy – szlak

 Brak środków własnych.
 Za mało szkoleń, kursów.
 Brak przepływu informacji między
ludźmi.
 Zasady współżycia międzyludzkiego.
 Niechęć do samodzielności.

Jana III Sobieskiego
 Słaby rozwój społeczny i kulkuralny gminy
 Mała ilość organizowanych imprez.
 Ograniczenie możliwości korzystania z dóbr
kultury.
 Brak form spędzania wolnego czasu.
 Skromne wyposażenie placówek kulturalnych.
 Brak samodzielności.

PROBLEM: Zanik więzi społecznych.
PRZYCZYNY
SKUTKI
 Brak środków finansowych.
 Chuligaństwo.
 Brak miejsc do spędzania wolnego czasu.

 Wykluczenie społeczne.

 Brak pracowników do zorganizowania

 Nadmierne spędzanie czasu przy komputerze.

czasu wolnego
 Słaba oferta możliwości spędzania czasu
wolnego w gminie
 Oziębłość międzyludzka.
 Brak dostępu do informacji.
 Przeszkody osób trzecich.

 Zainteresowanie bezprawiem.
 Wzrost uzależnień
 Poczucie osamotnienia wśród mieszkańców
gminy

Obszar: bezpieczeństwo
PROBLEM: wzrost przestępczości
PRZYCZYNY
Bezrobocie.

SKUTKI
1. Straty materialne.

Bieda.

2. Rodziny patologiczne.

Zabezpieczenie techniczne.

3. Straty moralne i fizyczne.

Brak nieuchronności kary.

4. Brak poczucia bezpieczeństwa.

Brak sił i środków policji.
Rodziny patologiczne.

PROBLEM: Bezpieczeństwo w komunikacji.
PRZYCZYNY
SKUTKI
 Alkohol.
 Wypadki.


Nieprzestrzeganie przepisów



Kolizje.

ruchu drogowego.



Zabici.





Ranni.




Brawura.
Bezmyślność.



Stan techniczny pojazdów.


Prędkość.



Stan dróg.



Straty w mieniu.

Cierpienie ofiar wypadków i ich
najbliższych.


Leczenie – koszty.

PROBLEM: Przemoc domowa.
PRZYCZYNY
 Alkohol.






SKUTKI
Przekazywanie dzieciom negatywnych
wrorców zachowania

Bieda.



Bezrobocie.

Brak pomocy ze strony



Zanik więzi rodzinnych


właściwych instytucji.



Rodziny patologiczne.

Brak reakcji społeczeństwa.

Rozpad rodzin



samotność

uszczerbki na zdrowiu


izolacja społeczna



bezradność życiowa

Obszar: ZDROWIE
PROBLEM: Wzrost zachorowań na choroby nowotworowe
PRZYCZYNY
SKUTKI
 Wydłużenie życia
 Wzrasta liczba os. Młodych, którzy


odczuwają skutki choroby i leczenia

„lekceważący styl życia” negatywny
styl życia






Zwiększanie liczby os. niepełnosprawnych


stres

Wśród ludzi młodych grupa osób, które
muszą mieć dostosowane warunki pracy

niewiedza pacjentów

Opóźnianie diagnostyki z powodu



Obciążenie budżetu gminy (renty, zasiłki) i
państwa

strachu i lekceważenia




Lakarskie niedopatrzenia



zwłaszcza dzieci

„moda na opalanie” kąpiele


słoneczne




Niska wiedza pacjentów

w przedmioty ortopedyczne


Starzejące się społeczeństwo




Konieczność informacji os. z

Wzrost zachorowań na choroby

niepełnosprawnością o przysługującym im

wywołujące niepełnosprawność

prawom





Lakarskie niedopatrzenia

Zwiększenie liczby młodych osób, które
dotknięte są upośledzeniem

„Zaniedbanie ze strony pacjentów


konieczność przystosowania mieszkań i
budynków urzyteczności publicznej

Wypadki w rolnictwie i
komunikacyjne



Zmniejszenie liczby os. Aktywnych

PROBLEM: Wzrost osób z upośledzeniem sprawności ruchowej
PRZYCZYNY
SKUTKI
Spóźniona diagnostyka
 Zwiększenie konieczności w zaopatrzenie





Negatywne skutki psychiczne dla rodzin



Słaby dostęp do specjalistów

Konieczność wcześniejszej diagnostyki

PROBLEM: Wzrastająca liczba osób samotnych i wymagających częściowej lub całkowitej
opieki


PRZYCZYNY
Migracja młodych do miasta



Zanikanie więzi w rodzinach



SKUTKI
Zwiększenie liczy osób które wymagają
opieki






Zanikanie więzi społecznych

Niewystarczająca liczba osób i instytucji,
które mogłyby się zając osobami starszymi

Wydłużenie długości życia przez co



społeczeństwo szybciej się starzeje



międzypokoleniowej

Zanik szacunku do starszych osób


Brak ciągłości w opiece



Wadliwe wychowanie dzieci

Brak poszanowania dla osób starszych i
chęci pomocy

Zanik rodzin wielopokoleniowej


Brak możliwości aktywizacji osób
starszych



Wyalienowanie osób starszych ze
społeczeństwa



Os. Starsze mogą liczyć jedynie na pomoc
sąsiedzką i pomoc społeczną co jest
niewystarczające

1. Hierarchia problemów społecznych uznanych za dominujące w poszczególnych
obszarach polityki społecznej
Zespół ds opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w
następujący sposób shierarchizował problemy w poszczególnych obszarach:
ZDROWIE: 1. Wzrost osób z upośledzeniem sprawności ruchowej
1.

Wzrastająca liczba osób samotnych i wymagających częściowej lub

całkowitej opieki
2.

Wzrost zachorowań na choroby nowotworowe

BEZPIECZEŃSTWO: 1. Przemoc domowa
2. Bezpieczeństwo w komunikacji
3. Wzrost przestępczości

POMOC

SPOŁECZNA:

wychowawczych.
2. Bezrobocie

1.

Bezradność

w

sprawach

życiowych,

opiekuńczo-

3. Starość, samotność osób starszych z terenu gminy Gorzków

KULTURA: 1. Zanik więzi społecznych.
2. Niewystarczająca informacja o wydarzeniach kulturalnych
3. Słaba informacja o źródłach finansowania.

EDUKACJA: 1. Brak oferty edukacyjnej dla dorosłych
2. Brak dożywiania w szkole w formie pełnowartościowych posiłków.
3. Brak komunikacji zorganizowanej dla ogółu społeczeństwa w godzinach
popołudniowych

2.3.

Kapitał społeczny gminy

1. Inwentaryzacja zasobów gminy (zasoby w postaci organizacji społecznych /
publicznych działających w poszczególnych obszarach polityki społecznej)

Potencjał instytucjonalny i społeczny gminy
- zespół kulinarny
- kapela ludowa
- żeński zespół lokalny
- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorzkowskiej
- KSM
- KS „Zryw”
- parafia
- SP + gim
- lekarze
- 3 OSP
- chór parafialny

- ZHP
- Związek Kombatancki
- 2 Koła wędkarskie
- Związek Emerytów i Rencistów
- Koło Łowieckie

2. Analiza SWOT

Mocne strony

Słabe strony

1. Zajęcia pozalekcyjne w Centrum Społeczno- 1. Niski poziom identyfikacji z gminą.
Kulturalnym w Gorzkowie.

2. niska przedsiębiorczość mieszkańców gminy

2. Zajęcia muzyczne gry na instrumentach i 3.Brak zakładów pracy.
nauki tańca.

4. Brak CIS, KIS, mieszkań chronionych, domu

3.Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej pomocy społecznej na co wskazują potrzeby
ogólno dostępne.

mieszkaców.

4. Szlaki turystyczne prowadzace przez gminę.

5.Niska frekwencja mieszkańców na zebraniach

5. Zespoł dziecięcyi Kapela Ludowa.

wiejskich.

6.Prężnie działające grupy nieformalne( Zespół 6.Niska identyfikacja mieszkańcow z gminą.
Kulinarny).

7.Niewystarczająca partycypacja mieszkańców

7.Udział gminy w Szlaku Jana III Sobieskiego.

w rozwiązywaniu problemów istotnych dla

8. Udzial gminy w realizacji dużych projektów społeczności lokalnej.
np. Wykluczenie cyfrowe, Kolektory słoneczne. 8. Starzenie się społeczeństwa.
9. Staw gminny, który będzie przekształcony w 9.Emigracja ludzi młodych.
miejsce rekreacji i sportu.

10. Gmina słabo zintegrowana pod względem

10. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków komunikacji
zewnętrznych.
11.

Umiejętność

z

powodu

braku

transportu

publicznegi i prywatnego.
diagnozowania

społecznych mieszkańców gminy.

potrzeb 11. Brak wystarczających środków własnych i
pozyskiwanie środków zewnętrznych.

12. Ponencjał osobowy w formie lokalnych 12. Niski poziom identyfikacji mieszkańców z
liderów.

gminą.
13.

Niewystarczający

poziom

zaspokojenia

potrzeb mieszkańców gminy.
14. Słaba frekwencja mieszkańców gminy w
procesie decyzyjnym.

Szanse
1.

Rozwój

Zagrożenia

infrastrukyury

turystycznej,

1.Starzenie się społeczeństwa.

gastronomii, aminacja czas wolnego.

2.Emigracja ludzi młodych.

2. inicjatywy oddolne mieszkańców gminy

3. Bezradność życiowa mieszkańców gminy.

3. Ograniczone możliwości materialne w

4..Brak zintegrowanego systemu reagowania

NGO.

na

4.Możliwości personalne w NGO.

społeczeństwa, emigracja młodych.

5.

Efektywne

pozyskiwanie

środków

zagrożenia

m.in

stażenia

się

5. Zaspokojenie potrzeb społecznych przy

zewnętrznych.

udziale

6.Otwartość na współpracę międzygminną.

( niewystarczający kapitał własny).

7.Poprawa

6.Brak rozwoju społecznego przy użyciu

komunikacji

interpersonalnej

środków

zewnętrzynych

pomiędzy mieszkańcami gminy.

nowych technologii

8.Stymulacja do rozwoju NGO.

7.Brak prężnie działających NGO.

3. Kierunki rozwoju gminy
1.1. Wizja rozwoju społecznego
Zespół ds. Opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych opracował
następującą wizję rozwoju gminy:
W 2020 roku w gminie Gorzków osoby starsze będą angażować się w życie społeczne, nastąpi
wzrost przedsiębiorczości, mieszkańców. Gmina będzie posiadać bogatą ofertę kulturalną i
edukacyjna dla dorosłych. Mieszkańcy będą zintegrowani, w szkołach funkcjonować będzie
stołówka oraz atrakcyjna oferta zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży w placówkach
oświatowych i placówkach kultury. W gminie mieszkańcy będą czuli się bezpiecznie, a
instytucje na terenie gminy będą za sobą współpracować w celu utrzymania i zapewnienia

bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
1.2. Cele rozwoju społecznego:
3.3.1. Sformułowanie celów głównych oraz sposobów ich osiągania; Cele szczegółowe – dla
każdego celu głównego kilka kierunków działań
Obszar: EDUKACJA
CEL GŁÓWNY: Zorganizować dla uczniów wszystkich szkół z terenu gminy dożywianie w
formie pełnowartościowych posiłków do 2016 roku.
CELE SZCZEGOŁOWE:
1. Otrzymać informacje o liczbie rodzin zainteresowanych dożywianiem.
2. Wybrać najkorzystniejszą finansowo ofertę oraz pod względem różnorodności posiłków.
3. Zobligować dyrektorów szkół do współpracy.
4. Podniesienie świadomości rodziców i uczniów w kwestii zdrowego żywienia.
5. Obniżyć koszty posiłków.
DZIAŁANIA:
1. Pozyskać informację od rodziców uczniów na temat dożywiania w szkole.
2. Zebrać oferty.
3. Wygospodarować miejsce w szkole na wydawanie posiłków.
4. Przeprowadzić kampanię informacyjną na temat zdrowego odżywiania.
5. Pozyskać sponsorów w kwestii dopłat do dożywiania.
CEL GŁÓWNY:

Stworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych adekwatnych do potrzeb

i zainteresowań uczniów ze szkół z gminy Gorzków do 2020r.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Trafnie określić potrzeby uczniów w zakresie rozwijania talentów, zainteresowań.
2. Czy możemy zorganizować grupę właściwą liczbowo.
3. Zwiększenie frekwencji na zajęciach.
4. Pozyskać przychylność Rady na zorganizowanie takich zajęć.
5. Bezpłatny transport na zajęcia.
DZIAŁANIA:
1. Rozpoznać potrzeby uczniów w zakresie zajęć popołudniowych.
2. Pozyskać informacje o liczbie osób, które skorzystają z zajęć.
3. Zorganizować możliwość dowożenia uczniów na zajęcia.
4. Zapoznać Radę Gminy z diagnozą ofert pozalekcyjnych.

5. Pozyskać środki finansowe na ten cel.
CELE GŁÓWNE: Stworzenie

oferty edukacyjnej adekwatnej do potrzeb i oczekiwań

dorosłych mieszkańców gminy Gorzków do 2016 roku.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Diagnoza szczegółowych potrzeb edukacyjnych dla dorosłych.
2. Dotrzeć z informacją do większej liczby mieszkańców.
3. Oferta zgodna z zainteresowaniem co spowoduje zwiększenie liczby uczestników.
4. Stworzyć bazę szkoleń.
5. Wybrać najkorzystniejszą finansowo ofertę szkoleniową.
6. Zajęcia będą odbywać się w salach przygotowanych bardzo dobrze pod względem
dydaktycznym.
DZIAŁANIA:
1. Pozyskać informacje o potrzebach edukacyjnych.
2. Przeprowadzić kampanię informacyjną.
3. Przygotować ofertę zgodnie z potrzebami.
4. Ogłosić przetarg na organizację szkoleń dla dorosłych.
5. Przygotować w placówkach oświatowych zaplecze dydaktyczne.

Obszar: POMOC SPOLECZNA
CEL GŁÓWNY: Poprawa funkcjonowania rodzin w gminie do roku 2020 poprzez objęcie 5
rodzin z dziećmi wsparciem międzyinstytucjonalnym.
CELE SZCZEGOŁOWE:
1. Zatrudnienie asystenta rodziny aby wspierał rodziny i pracowników socjalnych.
2. Spotkania pracownika socjalnego i asystenta rodziny wraz z wychowankami, stały kontakt.
3. Zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży lub rodziców z dziećmi.
4. Zorganizowanie festynu dla dzieci z rodzin na dzień dziecka.
5. Zatrudnienie lub zlecenie organizacji pozarządowych warsztatów dla rodzin.
DZIAŁANIA:
1. Wspieranie rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu przez GOPS (asystent rodziny).
2. Współpraca szkoły z GOPS w zakresie wspierania rodziny.
3. Stworzenie ofert spotkań wolnego czasu dla całych rodzin.
4. Organizowanie imprez.
5. Warsztaty dla rodziców w zakresie poprawy więzi rodzinnych.

CEL GŁÓWNY: Spadek bezrobocia 5% w gminie do 2020r.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Udział GOPS w realizacji projektu systemowego.
2. Zatrudnieni osób bezrobotnych przez gminę.
3. Stworzenie punktu porad.
4. Stworzenie bazy szkoleń.
DZIAŁANIA:
1. Realizacja projektów w tym systemowego przez GOPS.
2. Udział Gminy w zatrudnieniu osób bezrobotnych poprzez prace społecznie użyteczne, prace
interwencyjne.
3. Punkt porad dla osób chcących założyć działalność gospodarczą.
4. Baza szkoleń dla osób bezrobotnych, baza ofert pracy.
CEL GŁÓWNY: Zmniejszenie poczucia samotności osób starszych z terenu gminy Gorzków,
poprzez utworzenie jednego klubu seniora do 2018r.
CELE SZCZEGOŁOWE:
1. Zorganizowanie klubu, spotkań dla osób starszych.
2. Zapraszanie osób starszych do pomocy przy organizowaniu imprez.
3. Zorganizowanie spotkań dla osób starszych.
4. Założenie klubu seniora.
DZIAŁANIA:
1. Stworzenie oferty kulturalnej dla osób starszych.
2. Udział osób starszych w imprezach gminnych.
3. Stworzenie możliwości spotkania się osób starszych z młodymi.
4. Powstanie klubu seniora.
Obszar: BEZPIECZEŃSTWO
CEL GŁÓWNY: Zminimalizowanie przemocy domowej o 5 procent na terenie Gminy
Gorzków do roku 2020.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Informowanie właściwych organów o złej sytuacji, przemocy w rodzinie.
2. Zminimalizowanie patologii społecznych i konfliktów spowodowanych brakiem pieczy.
3. Ograniczyć spożywanie alkoholu osobom nadużywającym alkohol.

4. Kontrola sytuacji w rodzinie spowodowanych potrzebami udzielenie pomocy.
5. Zminimalizowanie niewłaściwych zachowań w rodzinie.
DZIAŁANIA:
1. Zwiększenie wyczulenia społeczeństwa na niewłaściwe zachowania w rodzinie.
2. Tworzenie nowych miejsc pracy co prowadzi do zminimalizowania patologii rodzinnych co
tworzy konflikty w rodzinie.
3. Zwiększenie kontroli punktów skupu alkoholu.
4. Częstsze odwiedzanie rodzin patologicznych

przez instytucje powołane do pomocy

rodzinie.
5. Uświadomienie społeczeństw co stanowi przemoc domowa jakie są jej formy.
CEL GŁÓWNY: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym o 5 procent w okresie do 2020
roku.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
I.

Oddziaływanie prewencyjne policji.

II.

Poprawa bezpieczeństwa technicznego.

III.

Sygnalizowanie

i

ostrzeganie

kierowców

o

sytuacjach

na

drodze

i niebezpieczeństwach.
IV.

Uświadamianie o niebezpieczeństwach wynikających z brawury.

V.

Obawa sprawców zdarzeń drogowych przed surowością kary.

DZIAŁANIA:
1. Zwiększenie liczby patroli na drodze.
2. Poprawa nawierzchni dróg.
3. Lepsze oznakowanie dróg.
4. Organizowanie pogadanek dla nowych kierowców.
5. Zaostrzenie kar za przewinienia w ruchu drogowym.
6. Inwestycje na budowę chodników, dróg rowerowych.
7. Lepsze oznakowanie pieszych, rowerzystów.
8. Oświetlenie miejsc szczególnie zagrożonych.
CEL GŁÓWNY: Zmniejszenie liczby przestępstw na terenie gminy Gorzków o 5 procent do
roku 2020.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Oddziaływanie prewencyjne policji.
2. Utrudnienie dostępu osobom postronnym.

3. Lepszy proces wykrywczy szybkości działania w procesie wykrywczym.
4. Obawa sprawcy przestępstw przed surowością kary.
5. Poprawa bytu rodzin co nie zmusza do popełniania przestępstw typu kradzież, włamanie,
rozbój.
DZIAŁANIA:
1. Zwiększenie liczby patroli prewencyjnych.
2. Lepsze zabezpieczenie techniczne przez właścicieli nieruchomości.
3. Zwiększenie współpracy społeczeństwa z Policją.
4. Zaostrzenie kar za przestępstwo.
5. Tworzenie nowych miejsc pracy dla minimalizacji biedy.
Obszar: KULTURA
CELE GŁÓWNE: Stworzenie minimum 2 kanałów komunikacji między mieszkańcami gminy
i instytucjami na teren gminy do końca 2015r.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Przekazywanie informacji o wydarzeniach w gminie mieszkańcom.
2. Zdobywanie wiedzy, podnoszenie wiedzy.
3. Poszerzanie wiedzy na terenie gminy o wydarzeniach kulturalnych.
4. Przekazanie wiedzy dla internauty o wydarzeniach w gminie.
5. Przekazanie wiedzy dla szerszej społeczności, gminy, powiatu itp.
6. Wzajemna wymiana wiedzy w grupach o wydarzeniach.
DZIAŁANIA:
1. Rozmowy indywidualne.
2. Szkolenia kursy – organizowanie.
3. Spotkanie z Radą Gminy i sołtysami, przekazywanie informacji.
4. Umieszczanie informacji na stronie gminy.
5. Dostarczanie informacji do prasy.
6. Spotkanie w grupach społecznych.
CEL GŁÓWNY: Pogłębianie więzi społecznych do 2019 roku, poprzez organizację minimum
2 spotkań integracyjnych mieszkańców.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Wspólne prace – pogłębianie więzi.
2. Poszukiwanie chętnych i zdolnych osób.
3. Integrowanie ludzi podczas szkoleń, kursów.

4. Integracja uczestników.
5. wycieczek, kolonii, obozów, wczasów.
DZIAŁANIA:
1. Zakładanie grup kulinarnych.
2. Działania rozwijające tworzenie nowych zespołów artystycznych.
3. Organizowanie imprez kulturalnych.
4. Integracja poprzez organizację turystyki, wypoczynku.
CEL GŁÓWNY: Docieranie do źródeł informacji dotyczącej pozyskiwania środków
finansowych, utworzenie listy źródeł finansowania, bazy grantów i co miesięcznie
aktualniejsze listy do 2020 r.
CEL SZCZEGÓŁOWY:
-

Docieranie do Urzędów np. Starostwa, Urzędu Marszałkowskiego i pozyskiwanie informacji

o organizowanych konkursach.
-

Poszukiwanie w internecie dostępnych grantów.

-

Stworzenie bazy grantów dla określonej grupy np., zdolnych dzieci.

-

Skierowanie osób na kursy, szkolenia z pozyskiwania środków.

-

Zwrócenie uwagi na osoby z pomysłem i zaangażowanie ich.

-

Sporządzenie ankiety, zorganizowanie spotkania z liderami odnośnie potrzeb mieszkańców

gminy.
DZIAŁANIA:
1. Zbadanie potrzeb mieszkańców.
2. Kontakt z organizacjami i instytucjami, które są grantodawcami.
3. Poszukiwanie w środkach masowego przekazu informacji o grantach.
4. Stworzenie bazy danych dotyczących grantów.
5. Przeszkolenie osób do pozyskiwania środków finansowych.
6. Stworzenie grupy osób do tworzenie pomysłów.
Obszar: ZDROWIE
CEL GŁÓWNY: Profilaktyka zachorowań na nowotory poprzez organizowanie 2 kampanii
informacyjnych rocznie do 2020 r.
CEL SZCZEGÓŁOWY:
-

Docieranie z informacją do jak największej liczby osób

-

Nauka zdrowych nawyków żywieniowych

-

Kształtowanie nawyków młodego pokolenia

-

Uświadamianie mieszkańców gminy o przyczynach i skutkach zachorowań oraz o

konieczności profikaltyli i wczesnej diagnostyki
-

Stwarzanie mieszkańcom możliwości skorzystania z badań profilaktycznych

DZIAŁANIA:
1. Kampanie społeczne – informowanie, profilaktyka
2. Uświadamianie o przyczynach i skutkach zachorowań
3. Promocja zdrowego trybu życia – poprzez organizacje konkursów ogólnogminnych
z tej tematyki
4. Organizowanie badań przesiewowoych (współpraca z firmami, które się tym
zajmują)
5. Lekcje wychowawcze w szkołach
6. Prelekcja dla dorosłych z okazji dnia chorego
CEL GŁÓWNY: zapewnienie min 20% osób starszych i samotnych wszechstronnej pomocy
do 2020 r.
CEL SZCZEGÓŁOWY:
-

Zwiększenie liczby osób, które w fachowy sposób będą mogły zajmować się os. Starszymi

-

Nawiązane relacji sąsziedzkich, przeciwdziałanie osoamotnieniu osób starszych

-

Stworzenie możliwości osobom samotynym alternatywnych form spęczania czasu

(„wyciągnięcie osób starszych z domu“)
-

Zwiększenie kompetencji osób, które na codzień zajmują się osobami starszymi

-

Nauka szacunku dla osób starszych poprzez działanie

DZIAŁANIA:
1. Zwiększenie liczby opiekunek
2. Przeszkolenie osób z oipeki nad os. starszymi
3. Zwiększenie pomocy sąsiedzkiej
4. Nauka młodego pokolenia szacunku dla os. Starszych (lekcje wychowawcze, zakupy dla os.
Starszych)
5. Zorganizowanie miejsca spotkań dla os. Starszych - aktywnych
6. Promocja dnia seniora w gminie
CEL GŁÓWNY: zwiększenie sprawności w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w gminie

poprzez pomoc w likwidacji barier architektonicznych do 2020 r.
CEL SZCZEGÓŁOWY:
1. Stworzenie możliwości osobom z niepełnostrawnością ruchową dostosawania domu do ich
porzeb
2. Pomoc w aplikowaniu o pomoc
3. Ułatwienie funkcjonowania na terenie gminy
4. Dotarcie do wszystkich osób potrzebujących
DZIAŁANIA:
-

Poinformowanie co do możliwości wykorzystania środków z pefron (dostosowanie domu)

-

Pomoc w wypełnianiu wniosków do PEFRON

-

Likwidacja barier w budynkach urzyteczności publicznej

-

Motywowanie osób z niepełnostrawnością ruchową do zmiany swojego życia

-

„wyłapywanie“ tych osób na wizytach lekarskich

3.3.3. Określenie osób odpowiedzialnych za poszczególne cele, terminy realizacji, wskazanie
źródeł finansowania, itp.
CEL
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4. Zarządzanie realizacją Strategii
1. Określenie osób odpowiedzialnych za koordynację wdrażania Strategii
Za koordynację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gorzków
odpowiedzialny będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przy wsparciu lokalnych liderów i
przedstwicieli grupy powołanej ds. opracowania strategii z poszczególnych obszarów: zdrowie,
edukacja, bezpieczeństwo, kultura, pomoc społeczna. Osobą bezpośrednio zejmującą się
wdrażaniem dokumentu będzie kierownik GOPS – Agnieszka Bociąg.
2. Wskazanie sposobów i częstotliwości dokonywania oceny stopnia realizacji Strategii
Co roku (na koniec roku kalendarzowego) zostanie przeprowadzona cząstkowa ocena stopnia
realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gorzków. W tym celu
zbierze się zespół lokalnych liderów i przestawicieli obszarów: zdrowie, edukacja, bezpieczeństwo,
kultura, pomoc społeczna, którzy wspólnie dokonają stopnia wdrożenia strategii.
3. Wskazanie osób i sposobów dokonywania zmian (aktualizacji) Strategii
Co roku w wyniku pracy zespołu odpowiedzialnego za cząstkową ocenę stopnia realizacji strategii
zostanie przeanalizowana strategia również pod kątem konieczności dokonania w niej

zmian/aktualizacji. Jeżeli w wyniku tych analiz konieczne będzie aktualizacja strategii (ze względu
na zmanę warunków, niemożmośc realizacji zamierzonych celów i działań) wówczas zostanie
powołany zespół ds. aktualizacji strategii, którego zadaniem będzie ponowna analiza sytuacji gminy
w obszarach: zdrowie, edukacja, bezpieczeństwo, kultura, pomoc społeczna oraz zaprojektowanie w
wyniku przeprowadzonej diagnozy nowych celów i działań.

4. Zdefiniowanie wskaźników monitorowania Strategii
Obszar: EDUKACJA
I cel – Przygotowanie oferty edukacyjnej dla dorosłych.
Wskaźnik- Istnieje atrakcyjna oferta edukacyjna.
Rezultaty – wzrost o 30% osób korzystających z zajęć
Narzędzie pomiarowe - lista uczestników
Plan działania:
1. Zebrać informację o potrzebach ( powołać zespół i ustalić harmonogram działania)
2. Przygotować szczegółową ofertę
3. Pozyskać instytucje do współpracy w kwestii prowadzenia zajęć
4. Podjąć współpracę z dyrektorami szkół, kierownikiem CSK w celu przygotowania bazy
dydaktycznej
5. Powołać osoby odpowiedzialne do pozyskiwania środków finansowych na finansowanie
zajęć.
II cel – Zorganizować dla uczniów szkół dożywianie
Wskaźnik – w szkołach funkcjonuje stołówka
Rezultaty: 70% korzysta z dożywiania
Narzędzie pomiarowe – lista uczestników
Plan działania:
1. Przygotować lokal (miejsce w szkole) do wydawania posiłków (współpraca dyrektorów
szkół)
2. Powołać osoby odpowiedzialne w szkole za zorganizowanie posiłków
3. Wybrać najkorzystniejszą ofertę na dostarczanie posiłków.
III cel - Przygotować ofertę zajęć pozaszkolnych dla uczniów

Wskaźnik – istnieje oferta zajęć pozaszkolnych
Rezultaty – wzrost o 30% korzystających z zajęć
Narzędzie pomiaru – lista obecności
Plan działań: Oferta zajęć pozaszkolnych jest atrakcyjna dla dzieci i młodzieży.
1. Powołać zespół do opracowania oferty oraz opracować harmonogram działań.
2. Przypisać zadania do realizacji w szkołach i placówkach kulturalnych.
3. Monitorować realizację zajęć przez kadrę kierowniczą w zakresie prowadzenia zajęć w
sposób atrakcyjny dla uczniów.
4. Powołać osoby odpowiedzialne do pozyskiwania środków z zewnątrz (projekty itp.).
5. Promować efekty zajęć pozaszkolnych na imprezach środowiskowych.

Obszar: KULTURA
I cel – Docieranie do źródeł informacji dotyczącej pozyskiwania środków finansowych
Wskaźnik – Pisanie projektów
Rezultat – Złożenie 5 projektów
Narzędzie pomiaru – Większa liczba imprez
Plan działania:
1. Pozyskać środki finansowe (wyszukać osobę do pisania projektów).
2. Pozyskać lidera (osobę integrująca społeczników realizującą przedsięwzięcia).
3. Zaplanować wykonanie zadań (zamierzonych).
4. Rozdzielić zadania osobom odpowiedzialnym.
II cel – Pogłębienie więzi społecznych do 2019 roku
Wskaźnik – Szerokie wyjście do społeczeństwa
Rezultat – Zwiększenie aktywności społeczeństwa
Narzędzie pomiaru – większa liczba udziału społeczeństwa w działaniach kulturalnych
Plan działania:
1. Powołać zespół ludzi przy CKS
2. Stworzyć harmonogram spotkań i zrobić podział zadań (odpowiedzialność za poszczególne
zadania)
3. Zbadać potrzeby mieszkańców
4. Wybrać liderów

5. Zrealizować zadania.

III cel – Stworzenie kanałów komunikacji na terenie gminy i poza nią
Wskaźnik – większa informacja mieszkańców.
Rezultat – zwiększenie wiedzy na temat działalności kulturalnych – kanałów informacji
(ogłoszenia, plakaty).
Narzędzie pomiaru – plakaty, ogłoszenia, wysyłanie informacji drogą mailową.
Plan działania:
1. Dobór osób do tworzenia kanałów informacji.
2. Komunikacja przez media
3. Komunikacja indywidualna
4. Spotkania z radnymi i sołtysami
5. Umieszczanie informacji na stronie gminy

Obszar: BEZPIECZEŃSTWO
I cel – Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym o 5 procent w okresie do 2020 roku.
Wskaźnik - Mniejsza ilość osób kierujących pod działaniem alkoholu, Mniej zdarzeń z udziałem
pieszych i rowerzystów
Rezultaty - 5 procent
Narzędzie pomiaru – statystyka policyjna
II cel – Zmniejszenie liczby przestępstw na terenie gminy Gorzków o 5 procent do roku 2020.
Wskaźnik - Zmniejszona przestępczość
Rezultaty - 5 procent
Narzędzie pomiaru – statystyka policyjna

III cel- Zminimalizowanie przemocy domowej o 5 procent na terenie Gminy Gorzków do roku
2020.
Wskaźnik – Mniejsza ilość postępowań przygotowawczych dotycząca przemocy
Rezultaty – 5 procent
Narzędzie pomiaru – statystyka policyjna

Obszar: POMOC SPOŁECZNA
I cel – zmniejszenie poczucia samotności z terenu gminy Gorzków
Wskaźniki – stworzenie klubu seniora, duży udział osób starszych w imprezach
Rezultat – jedno wydarzenie kulturalne współorganizowane przez osoby starsze.
Narzędzie pomiaru – lista obecności (lista osób zaangażowanych)
II cel - spadek bezrobocia 5% w gminie do 2020 rok
Wskaźniki – zmniejszenie bezrobocia
Rezultat – 5%
Narzędzie pomiaru- statystyka z Urzędu Pracy
III cel – poprawa funkcjonowania rodzin w gminie do roku 2020
Wskaźniki – istnieją odpowiednie warunki funkcjonowania rodzin
Rezultat – 20% rodzin objętych pomocą społeczną, której w wyniki różnych oddzialywań
poprawiło się funkcjonowanie
Narzędzie pomiaru – dokumentacja GOPS, wyniki nauki dzieci – dzienniki szkolne

- większy udział osób starszych w życiu społecznym
- zwiększenie przedsiębiorczości mieszkańców Gminy
- zmniejszenie wykluczenia społecznego mieszkańców Gminy

