
 

 

 

 
 

Uchwała Nr II\ \2013 

Rady Gminy Chotcza 
z dnia 2013 roku 

 
w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

na lata 2014 - 2020 

 

 
              Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

/tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./  w związku z art. 17 ust.1 pkt.1 
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej / Dz. U. z 2013r, poz. 182 z późn. zm./ 

Rada Gminy w Chotczy uchwala, co następuje: 

 
 

 

                                                                § 1. 

Uchwala się Gminną  Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2014 – 2020, stanowiącą załącznik nr1 do niniejszej uchwały. 

 

                                                                § 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chotcza. 

  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób 

zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Chotcza 

 

Krzysztof Śmietanka 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy w Chotczy Nr II /  /2013 

z dnia     2013roku. 
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WPROWADZENIE 

Podstawą prawną opracowania niniejszej strategii  jest ustawa z dnia 12 marca 2004 

roku o pomocy społecznej / Dz. U z 2013r, poz. 182/.  

 

Artykuł 17 ust.1 pkt.1 cytowanej ustawy stanowi, że: „do zadań własnych gminy o 

charakterze obowiązkowym należy: opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja 

osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.” 

 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, opracowana  

w oparciu o zapisy ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,  

w szczególności uwzględnia więc program pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka. 

We współczesnym świecie mamy do czynienia z występowaniem różnego rodzaju 

kryzysów. Powodują one wzrost bezrobocia i pogorszenie warunków bytu ludności, 

zwiększenie strefy ubóstwa. Istniejące zagrożenia powinny być dostrzegane                           

i uwzględniane w polityce gospodarczej i społecznej państwa.  

Transformacje zachodzące w naszej gminie jak i całym państwie niosą za sobą 

pozytywne i negatywne skutki społeczne. Znaczna grupa bezrobotnych naszej gminy staje 

się  świadczeniobiorcami pomocy społecznej i narażona jest na długotrwałą marginalizację 

materialno-społeczną. 

Niestety ciągle niewystarczające środki przeznaczone na pomoc społeczną zmuszają do 

poszukiwania jak najefektywniejszych metod działania na rzecz rodzin i osób wymagających 

wsparcia. Zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jak i całego samorządu jest 

udzielanie takiego wsparcia osobom i rodzinom, które umożliwi im samodzielną egzystencję. 

Pozwoli dać szansę zaspokojenia podstawowych potrzeb, zapewni skuteczną realizację ról 

społecznych i stworzy możliwości rozwoju. 

 

Ustawa obliguje Gminę do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych. Podstawowym problemem przy jej tworzeniu jest zdefiniowanie pojęcia 

„rozwiązywanie problemów społecznych”. 

Dzisiaj już wiadomo, że najbardziej skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych 

może się odbywać poprzez profesjonalną pomoc nakierowaną na „inwestowanie” w osobę 
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mającą problemy. Zastępowanie osoby mającej problemy, robienie „czegoś za nią” niewiele 

zmienia. 

Przez ostatnie 15 lat transformacji ustrojowej wiele się zmieniło w podejściu                        

do pomagania, choć w wielu gminach, także i w naszej nadal pomoc ogranicza się do 

dawania zasiłków i załatwiania spraw petenta. Taka pomoc określana jest „dawaniem ryb”- 

zaspakajaniem podstawowych potrzeb petenta, częstokroć bez jego własnego 

zaangażowania. 

W wielu samorządach próbuje się zastępować pomoc w formie zasiłku, dostarczaniem 

narzędzi do zdobywania środków materialnych. Taką pomoc określa się „dawaniem wędki do 

złowienia ryb”. Także ona zaspakaja podstawowe potrzeby bytowe, ale z wyraźnym 

zaangażowaniem petenta. 

Jest też trzeci sposób pomagania, trudny, rzadko stosowany w Gminnych Ośrodkach 

Pomocy Społecznej. Tym sposobem jest „nauka produkowania wędki”, czyli kształcenie 

zdolności do rozwiązywania własnych problemów. 

W rozwiązywaniu problemów społecznych najbardziej efektywna w perspektywie lat jest 

nauka niezbędnych umiejętności do radzenia sobie z problemami. I to ta metoda będzie 

podstawą realizacji celów strategicznych. U wielu osób, zwłaszcza w okresie transformacji 

ustrojowej i gospodarczej następuje spiętrzenie problemów prowadzące do apatii, wycofania 

się, alienacji. 

Podstawowym obszarem działań pomocowych powinno być zadbanie o miejsce 

przebywania, czyli „budownictwo socjalne”. Jeżeli nasz klient ma gdzie mieszkać, warto 

zadbać, by był zdrowy, czyli „ochrona zdrowia”. Dalej należy stworzyć warunki do 

kształcenia, czyli „edukacja publiczna”. Gdy mimo to nie radzi sobie z problemami, należy 

udzielić pomocy materialnej i socjalnej, czyli „pomoc społeczna”. Część osób, mimo pomocy 

w wyżej wymienionych obszarach, dalej ma problemy. Często jest to spowodowane 

nadużywaniem środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) w zastępstwie lub z braku 

umiejętności korzystania z pomocy. Takie zachowania blokują nawet bardzo profesjonalną 

pomoc w obszarach społecznych. Niezbędna jest fachowa, zintegrowana pomoc 

psychologiczna i terapeutyczna, czyli obszar „rozwiązywania problemów alkoholowych i 

narkomanii”. 

Podsumowując, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w środowisku 

lokalnym powinna zająć się działaniem w obszarach: 

- budownictwo socjalne,  

- ochrona zdrowia, 

- edukacja publiczna, 

- pomoc społeczna, 

- rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii. 
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    Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest wyrazem zintegrowanego 

planowania społecznego. W najbardziej ogólnym ujęciu oznacza sposób osiągania 

wyznaczonych celów poprzez sterowanie procesem rozwoju, integracji, polityki społecznej. 

    Zgodnie z treścią ustawy o pomocy społecznej, pomoc społeczna jako instytucja polityki 

społecznej państwa, ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać sami, wykorzystując własne 

możliwości, ma być realizowana przez organy administracji rządowej i samorządowej we 

współpracy w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i 

pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz 

osobami fizycznymi i prawnymi  

    Z wymienionych wyżej przyczyn, realizacja założeń Gminnej Strategii musi uwzględniać 

wszystkich partnerów, których problem dotyczy.  

    Tak więc, w realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

uczestniczyć będzie administracja samorządowa, organizacje społeczne, oraz bezpośredni 

beneficjenci, czyli świadczeniobiorcy. Od ich zaangażowania zależeć będzie poziom 

realizacji priorytetów strategii.   

    Formuła otwartego, ciągłego przewidywania i projektowania przyszłości powinna stanowić 

przydatne narzędzie regulacji rozwoju w sytuacji, gdy nadmiar celów w stosunku do 

ograniczonych środków utrudnia podejmowanie bieżących i przyszłych decyzji. Zmienność 

uwarunkowań zewnętrznych, występowanie sprzeczności, a nawet konfliktów interesów i 

dążeń różnych grup społecznych narzuca konieczność przyjęcia negocjacyjnej formuły 

zarządzania polityką społeczną. Istotą jej jest dochodzenie do porozumienia społecznego, 

minimalizując sytuacje konfliktowe. Jest to zatem formuła kształtowania strategii 

elastycznych, otwartych i dynamicznych wobec przyszłości. 

    Cele integracji powinny być wyrazem dążeń i aspiracji społeczności lokalnej 

zmierzających do rozwiązania zidentyfikowanych problemów, likwidacji barier i zagrożeń 

oraz do wykorzystania wszelkich szans tkwiących w potencjale ludzkim i materialnym           

dla przyszłej integracji. 

    Strategia jest więc instrumentem umożliwiającym podejmowanie decyzji zarówno  

w najbliższym okresie, jak i w odległej perspektywie czasu. Zasady realizacji polityki 

długofalowej określają cele strategiczne i zadania związane z ich realizacją, działania                

i decyzje zarówno w najbliższym okresie, jak i decyzje w dalszym okresie powinny być 

podejmowane na podstawie niniejszej strategii. 

    Społeczna akceptacja oraz identyfikacja mieszkańców z wypracowanymi celami dają 

szansę władzy lokalnej na przejście z poziomu administrowania do poziomu zarządzania 

polityką społeczną. 
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    Reasumując, Strategia określa najważniejsze działania, które należy zrealizować,              

aby zapewnić mieszkańcom gminy Chotcza warunki sprzyjające rozwojowi społecznemu 

oraz wzrostowi poczucia bezpieczeństwa w wymiarze społecznym.  

Nasilające się bezrobocie i towarzysząca mu bieda, przy jednoczesnej apatii wielu 

dotkniętych nią rodzin, narastające patologie życia rodzinnego, brak właściwej opieki nad 

dziećmi, przerzucanie wielu problemów, które mogłyby być rozwiązane  

w ramach pomocy rodzinnej, czy sąsiedzkiej do sfery rozwiązań instytucjonalnych,  

a alkoholizm, przestępczość nieletnich oraz przemoc i agresja w szkołach, są obecnie 

głównymi problemami   w zakresie polityki społecznej, z którymi boryka się gmina. 

    W tej sytuacji niezbędnym staje się opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów, której zasadniczym celem jest wypracowanie sprawnego i efektywnego 

programu pomocy, umożliwiającego skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych.  

 

        Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych służyć będzie jako 

podstawa określająca kierunki zamierzeń rozwojowych w sektorze pomocy społecznej na 

terenie gminy Chotcza w latach 2014 – 2020. 
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Rozdział I 

Charakterystyka Gminy Chotcza 

 

§ 1.1. 

Wiadomości ogólne 

Gmina Chotcza jest wiejską gminą o powierzchni 88 km² tj. 8882 ha, położoną           

w południowo - wschodniej części województwa mazowieckiego, w dolinie środkowej Wisły, 

u ujścia dwóch czystych rzek Zwolenki i Iłżanki.  

Sąsiaduje z gminami Solec n/Wisłą, Lipsko, Ciepielów, Zwoleń, Przyłęk w województwie 

mazowieckim i gminami województwa lubelskiego, położonymi na prawym brzegu Wisły: 

Wilków i Łaziska. Gmina Chotcza wchodzi w skład powiatu lipskiego. 

Obecnie gmina liczy 2552 ( stan na dzień 31 grudnia 2012 roku, dane Urzędu 

Statystycznego) mieszkańców, co daje średnią gęstości zaludnienia 29 mieszkańców  

na 1 km². 

 Na terenie gminy  

znajduje się 17 jednostek 

pomocniczych – sołectw : 

Białobrzegi, Baranów,  

Gniazdków, Gustawów,  

Chotcza Dolna, Chotcza  

Górna, Chotcza Józefów,  

Jarentowskie Pole,  

Karolów, Kijanka, Kolonia 

Wola Solecka,  

Niemieryczów,  

Tymienica Nowa,  

Tymienica Stara,  

Siekierka Nowa,  

Siekierka Stara,  

Zajączków. 

 

W gminie nie występuje dominująca jednostka osadnicza. Spośród 17 sołectw, żadne 

nie przekracza 300 mieszkańców. Większe jednostki osadnicze tworzą wspólnie sołectwa 

Chotcza Józefów i Chotcza Górna jak również Tymienica Stara i Tymienica Nowa /łącznie 

ponad 400 mieszkańców/. 
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świadczenia 

emerytalne, 

rentowe i inne 

zasiłki

38%

na utrzymaniu

34%

nie ustalone 

źródło

1%

praca poza 

rolnictwem

9%

18% praca w 

rolnictwie

 

 

 

 

 Centrum gminy, z uwagi na umiejscowienie najważniejszych instytucji 

administracyjnych, stanowi miejscowość Chotcza Józefów. Pod względem liczby ludności 

jest to najmniejszy ośrodek administracji samorządowej w województwie mazowieckim. 

Gmina należy do Związku Gmin „Nad Iłżanką”, obejmującego gminy: Ciepielów, 

Chotcza, Kazanów, miasto i gminę Iłża. Związek został utworzony dla ochrony                            

i zagospodarowania doliny rzeki Iłżanki.   

 Bardzo wysoki odsetek gruntów gospodarstw rolnych, około 66,97% powierzchni 

całej gminy, tj. 5948,76 ha., z tego 3481 ha użytków rolnych, sprawia, że głównym źródłem 

utrzymania mieszkańców gminy jest rolnictwo. Na terenie gminy jest 609 gospodarstw 

rolnych (wg siedziby gospodarstwa), a w strukturze gospodarstw przeważają gospodarstwa 

średnie o powierzchni 8,7 ha. 

Położenie gminy w obrębie dwóch makroregionów ; zachodnia i środkowa część 

gminy położona jest w makroregionie Wzniesień Południowo – Mazowieckich, wschodnia 

część w makroregionie Wyżyny Lubelskiej z makroregionem Małopolskiego Przełomu Wisły, 

brak przemysłu, lasy, sieć rzeczna, rezerwat żółwi błotnych, sprawiają, że głównym walorem 

gminy są czysta woda, powietrze i malownicze krajobrazy.               

  

§ 1.2. 

Rynek pracy 

Na koniec roku 2007 na 2327 osób aktywnych ekonomicznie ( zdolnych do pracy) 

pracujących było 1205 osób. 

Pracujący wg. poziomu wykształcenia: 

-wyższe: 32 (9- mężczyźni, 23 – kobiety), -

średnie: 192 (79 – mężczyźni, 113 – kobiety), 

- zasadnicze: 393 (273 – mężczyźni, 120 – 

kobiety), - podstawowe i niższe: 588 (308 – 

mężczyźni, 280 – kobiety). 

Bezrobotni wg poziomu wykształcenia: 

-wyższe: 2 (1- mężczyzna,  1 – kobieta), -

średnie: 43 (18 – mężczyźni, 25 – kobiety),-zasadnicze : 89 (56 – mężczyźni, 33 – kobiety), -

podstawowe i niższe: 53 (36 – mężczyźni, 17 – kobiety).  

 Od kilku lat można zaobserwować spadek liczby osób pracujących. Sytuacja 

powyższa spowodowana jest przede wszystkim zmianami jakie zachodzą w zakresie 

gospodarstw rolnych jak i trudnej sytuacji gospodarczej kraju.  

Zmiany w zakresie liczby pracujących na terenie gminy według PKD, zobrazuje poniższa 

tabela. 
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Charakterystyka mieszkańców gminy ze względu na źródło utrzymania. 

Rok 2005 2006 2007 

Ogółem 
w tym : 

92 98 95 

Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo 5 21 13 

Przemysł - - - 

Budownictwo - - - 

Handel i naprawy - - - 

Hotele i restauracje - - - 

Transport, gos. magazynowa i łączność 5 5 5 

Pośrednictwo finansowe 5 - 4 

Obsługa nieruchomości i firm, nauka - - - 

Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

35 19 17 

Edukacja 36 41 44 

Ochrona zdrowia i opieka społeczna 6 11 11 

Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i 
indywidualna 

- 1 1 

a bez pracujących w gminie Chotcza w rolnictwie indywidualnym, 

Dane Urzędu Statystycznego w Radomiu. 

 

Liczba pracujących w Gminie Chotcza wg wybranych działów PKD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1.3. 

Działalność gospodarcza. 

Gmina Chotcza ze względu na swoje uwarunkowania, jest gminą typowo rolniczą,                

która co prawda w latach 90- tych z uwagi na procesy dostosowawcze do tworzących się 

wówczas rynkowych warunków gospodarowania ograniczających zatrudnienie w sektorze 

państwowym, przeżywała wzrost zainteresowania rozwojem sektora prywatnego,                    

nie mniej jednak na terenie gminy nie pojawił się dotychczas żaden bardziej znaczący 

podmiot gospodarczy. Na terenie gminy brak jest oznak jakiegokolwiek przemysłu. 
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Podział 0-100 obrazuje liczbę pracujących             

w gminie Chotcza wg wybranych  działów PKD 
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nieużytki i infrastruktura

3,71%

lasy i grunty leśne

11,06%

użytki rolne

85,23%

 

Na terenie gminy są zarejestrowane 46 podmioty gospodarcze ( dane z roku 2012, 

pochodzą z rejestru działalności gospodarczych prowadzonych przez Wójta Gminy). 

Większość z nich to podmioty działające w sektorze handlowym  i usługowym. Do 

najczęściej zarejestrowanych w prowadzonej przez Wójta Gminy działalności gospodarczej 

należą sklepy usytuowane na terenie całej gminy o profilu ogólnym : spożywczo – 

przemysłowym. Drugą grupę podmiotów tworzą podmioty zajmujące się usługami w 

budownictwie, trzecią usługi dla rolnictwa i leśnictwa.  

 

§ 1.4. 

Rolnictwo. 

 Bardzo wysoki odsetek użytków rolnych przypadający na ogół wszystkich gruntów                      

użytkowanych w gospodarstwach rolnych 85,2%, tj. 3481 ha., sprawia, że głównym źródłem 

utrzymania mieszkańców gminy Chotcza jest rolnictwo.  

 Na terenie gminy jest 609 indywidualnych gospodarstw rolnych (dane według 

siedziby gospodarstwa), z czego gospodarstwa prowadzące wyłącznie działalność rolniczą 

stanowią liczbę 585. Gospodarstwa rolne są własnością prywatną. 

 Przeważającą część gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą, 

stanowią gospodarstwa o powierzchni od 1 ha do 10 ha. W szczególności : 81 gospodarstwa 

posiada powierzchnię do 1 ha, 238 o powierzchni 1-5 ha, 300 o powierzchni 5-10 ha, 98 o 

powierzchni 10-15 ha, 54 o powierzchni 15 ha i więcej.  

Przeważająca część gospodarstw na terenie gminy preferuje tradycyjne metody upraw                

i hodowli. Nie jest to więc intensywna gospodarka nastawiona wyłącznie na ilość, lecz 

ceniąca przede wszystkim jakość produktów rolnych. Uprawy są ekologiczne, naturalne, w 

dużym stopniu pozbawione ingerencji nowoczesnych technik ochrony roślin. 

W strukturze użytkowania ziemi dominują użytki rolne o powierzchni 3481 ha, co 

stanowi 85,23% powierzchni wszystkich użytkowanych 

gruntów w gospodarstwach rolnych, lasy i grunty leśne 

stanowią 657,72 ha, pozostała część w liczbie 220,90 

ha. zajęta jest przez infrastrukturę i nieużytki. Z 

powyższego zestawienia wyraźnie wynika, że obszar 

gminy Chotcza należy zaliczyć do typowo rolniczego, w 

którym egzystencja człowieka oparta jest na uprawie 

ziemi ornej  

i wykorzystaniu potencjalnych możliwości tkwiących w naturalnych użytkach zielonych. 
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łąki
sady

grunty orne

pastwiska

 

wiek poprodukcyjny

23%

wiek 

przedprodukcyjny

18%

wiek produkcyjny

59%

 

W strukturze użytkowania użytków rolnych 

gminy Chotcza grunty orne stanowią 

odpowiednio:  

66,1% (3933,22 ha), w tym odłogi: 

9,5%(562,31 ha), ugory 7,5% ( 446,40 ha), 

sady 1,4%(86,05 ha), łąki 14,4%(859,52 ha), 

pastwiska 3,2%(191,35 ha) 

W strukturze zasiewów przeważają zboża, 

głównie żyto i owies. Ogólna powierzchnia 

zasiewów zbóż podstawowych wynosi 

2038,17. Na w/w powierzchnię zasiewów 

składają się: pszenica: 6,7% (135,59 ha), żyto: 49,9%(1016,04 ha), jęczmień: 2,6% (54,01 

ha), owies: 23,6% (481,16 ha), pszenżyto: 17,2% (351,37 ha).  

 Gleby występujące na obszarze gminy cechują się średnią jakością do produkcji 

rolniczej, a udział w poszczególnych klasach bonitacyjnych wynosi: - klasa I – III - 12%  - 

gleby te znajdują się we wschodnich obszarach gminy - klasa IV – 25%  - północna część 

gminy (sołectwa Tymienicy Starej i Nowej, Siekierki Starej i Nowej, w rejonie Chotczy 

Józefów – Górnej) - klasa V i VI  - 63%   - środkowa, zachodnia i południowa część gminy. 

 W produkcji zwierzęcej rolnicy nastawiają się przede wszystkim na chów trzody 

chlewnej i hodowlę bydła. Z placówek obsługujących rolnictwo występują : lecznica 

weterynaryjna w Chotczy Górnej, punkt unasienniania zwierząt, punkt zaopatrzenia w 

nawozy mineralne, punkty skupu zwierząt, warzyw, mleka, owoców. 

 

§ 1.5. 

Dane demograficzne.     

Według stanu na rok 2012 gmina Chotcza liczyła 2552 mieszkańców, w tym:1273 

mężczyzn i 1279 kobiet. Średnio na 1 km² powierzchni gminy mieszkało 29 osób. Ludności w 

wieku przedprodukcyjnym ( mężczyźni i kobiety w wieku do 17 lat) było 440 osób w tym: 215 

mężczyzn i 225 kobiet, a w wieku produkcyjnym ( mężczyźni w wieku 18-64 lata i kobiety w 

wieku 18-59 lat) było 1541 osób, w tym: 873 mężczyzn i 668 kobiet. W wieku 

poprodukcyjnym  

( mężczyźni i kobiety w wieku  

65 lat i więcej ; kobiety w wieku  

60 lat i więcej) było 565  

osób, w tym: 175 mężczyzn  

i 396 kobiet. 
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Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 69 osób w wieku nieprodukcyjnym 

(mężczyźni w wieku 65 lat i więcej i kobiety w wieku 60 lat i więcej). 

 

Obecnie na terenie gminy mieszka 2546 mieszkańców /dane z 2013 roku Urząd 

Stanu Cywilnego Chotczy/  

Z powodu postępującego ujemnego przyrostu naturalnego  oraz ujemnego salda 

migracji liczba ludności w ostatnich 20 latach uległa poważnemu spadkowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępujący niż demograficzny jaki od pewnego czasu obserwujemy w gminie obrazuje 

tabela poniżej.      

 

TABELA DEMOGRAFICZNA GMINY CHOTCZA ZA LATA 2010 – 2012 

Wyszczególnienie Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

Urodzenia 28 15 23 

Zgony 54 40 56 

Przyrost naturalny -26 -25 -33 

Zameldowania na pobyt stały 20 41 31 

Wymeldowania z pobytu stałego 22 37 33 

Saldo migracji stałej  -2 +4 -2 

Razem przyrost naturalny  

i migracje 

 

-28 -29 -35 

/ Dane statystyczne z zasobów Urzędu Stanu Cywilnego w Chotczy/ 

 

Ujemny przyrost naturalny oraz migracja mieszkańców gminy Chotcza wpływają 

niekorzystnie na strukturę wiekową gminy.  

Postępuje proces starzenia się społeczeństwa. Według danych z 2012 roku liczba kobiet i 

mężczyzn utrzymuje się w równowadze, jednakże rozpatrując strukturę wiekową w 
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poszczególnych kategoriach wiekowych, liczba kobiet w wieku produkcyjnym jest 

zdecydowanie niższa niż liczba mężczyzn.  
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Prawdopodobnie taki stan spowodowany jest większą migracją kobiet, które po 

ukończeniu nauki decydują się na zamieszkanie poza gminą w celach zarobkowych. 

Mężczyźni zaś pozostają w większej liczbie na terenie gminy, przejmując po rodzicach 

gospodarstwa rolne. W wieku poprodukcyjnym odwraca się ujemny wskaźnik liczby kobiet w 

stosunku do mężczyzn, spowodowany dłuższym życiem kobiet.    

 

Podział 0-250 obrazuje liczbę kobiet i mężczyzn 
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§ 1.6. 

Oświata i wychowanie. 

W ramach gminnej oświaty funkcjonują dwie placówki oświatowe: 

Zespół Szkół Samorządowych w Chotczy im. Bohaterów Walk Partyzanckich i filia tego 

zespołu Szkoła Podstawowa w Tymienicy. 

W skład Zespołu Szkół Samorządowych w 

Chotczy wchodzą: szkoła podstawowa z klasą 

„O” oraz gimnazjum. Do gimnazjum uczęszcza 

młodzież z terenu całej gminy. Natomiast do 

szkoły podstawowej w ramach zespołu szkół 

uczęszczają uczniowie                     

z następujących miejscowości : Chotcza Górna, 

Chotcza Józefów, Chotcza Dolna, Jarentowskie Pole, Kijanka, Gustawów, Gniazdków, 

Baranów. Do filialnej szkoły podstawowej w Tymiency uczęszczają dzieci z: Tymienicy 

Starej, Tymienicy Nowej, Siekierki Starej, Siekierki Nowej, Karolowa, Zajączkowa, 

Niemieryczowa. Dzieci z pozostałych miejscowości, a mianowicie z: Białobrzegów i Kolonii 

Woli Soleckiej z uwagi na bliższą odległość uczęszczają do szkoły podstawowej w Woli 

Soleckiej. Aktualna sieć placówek ogólnie zaspokaja potrzeby w zakresie realizacji 

obowiązku oświatowego. Nawiązując do analizy danych demograficznych należy zauważyć, 

że prognoza jest niekorzystna dla całej gminy, w której systematycznie ubywa liczby 

mieszkańców. 

Poniższa tabela przedstawia orientacyjną liczbę dzieci, które w najbliższym czasie 

rozpoczną naukę szkolną. Na terenie gminy nie funkcjonują niepubliczne placówki 

oświatowe. 

 

 

 

 

DEMOGRAFIA URODZEŃ W LATACH  2010-2012 W GMINIE CHOTCZA 

 

ROK Liczba urodzeń 

2010 28 

2011 15 

2012 23 
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§ 1.7. 

Opieka społeczna 

Pomoc społeczna realizowana jest w gminie przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, zatrudniający kierownika , trzech pracowników socjalnych, 1 pracownika do 

spraw świadczeń rodzinnych, księgową i 5 opiekunek. Ośrodek realizuje zadania własne i 

zlecone z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz innych przepisów. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Chotczy współpracuje z licznymi organizacjami                                 i 

jednostkami niosącymi pomoc społeczną, pozwalając na objęcie mieszkańców gminy 

różnymi formami pomocy. Na uwagę zasługuje zwłaszcza współpraca z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku oraz Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” im. Brata 

Alberta w Lipsku, dzięki której roztoczono opiekę nad osobami niepełnosprawnymi na terenie 

gminy, a także objęto pomocą materialną większą liczbę potrzebujących tej pomocy 

mieszkańców.      

Gmina realizuje pomoc społeczną także poprzez organizację i finansowanie 

dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej. Dożywianie odbywa się we wszystkich placówkach 

oświatowych na terenie gminy.  

W związku z postępującym starzeniem się społeczeństwa gmina realizuje usługi 

opiekuńcze w domu chorego. Osoby, które wymagają całodobowej opieki kierowane są do 

odpowiednich placówek poza teren gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liczba 

gospodarstw 

domowych  

Liczba osób                    

w 

gospodarstwach 

domowych  

Liczba 

gospodarstw 

domowych  

Liczba osób                     

w 

gospodarstwach 

domowych  

 2011 rok  2012 rok  

Ubóstwo  132 492 120 468 

Sieroctwo  - - - - 

Ochrona 

macierzyństwa  
11 48 ◊ ◊ 

Bezdomność  - - - - 

Niepełnosprawność  31 93 24 71 

Bezradność w 

sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych         

49 260 27 157 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chotcza  2014-2020 18 

i prowadzenia 

gospodarstwa 

domowego - ogółem  

w tym: Rodziny 

niepełne  
11 41 10  41 

Rodziny 

wielodzietne  
38 219 17 116 

Bezrobocie  96 371 84 328 

Długotrwała 

choroba  
27 83 19 69 

Alkoholizm  9 36 8 35 

Zdarzenia losowe  - - - - 

Trudności w 

przystosowaniu do 

życia po 

opuszczeniu 

zakładu karnego  

3 6 2 2 

◊ zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku pomoc z tytułu ochrony macierzyństwa 

udzielana była do dnia 30 kwietnia 2004 roku 

 

§ 1.8. 

Opieka zdrowotna 

Od dnia 1 stycznia 2000 roku na terenie gminy funkcjonuje Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej którego założycielem jest Rada Gminy w Chotczy. Zakład 

posiadający bazę lokalową użyczoną przez gminę na cele statutowe zakładu, zapewnia 

opiekę zdrowotną w zakresie podstawowym.  

Z usług SPZOZ w Chotczy Józefów korzysta ( dane z roku 2012) 2193 pacjentów.  

Do głównych problemów zdrowotnych mieszkańców należą: choroby układu krążenia 

(nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, dusznica bolesna), przewlekłe choroby układu 

oddechowego ( astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli), cukrzyca.  

SPZOZ wykonuje badania z zakresu EKG, cholesterol, cukier, badanie moczu.  

W ramach profilaktyki wykonywane są badania przesiewowe, bilansowe, szczepienia 

ochronne,  dodatkowo organizowane są badania osteoporozy, słuchu, spirometryczne, 

szczepienia przeciw grypie. 

W Chotczy funkcjonuje punkt apteczny z który ściśle współpracuje z SPZOZ.  

Mieszkańców gminy w zakresie opieki wykraczającej poza zakres podstawowy 

obsługuje Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki Zdrowotnej w Lipsku, w ramach którego 

funkcjonują poradnie specjalistyczne, laboratorium oraz pogotowie ratunkowe. 

 

§ 1.9.  

Bezrobocie 
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45-54 lata

18%

25-34 lata

37%

do 24 lat

45%

 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na dzień 31 stycznia 2007 roku wyniosła 

ogółem 223 osoby, w tym 107 osób stanowiły kobiety.   

Wśród osób niepełnosprawnych bezrobociem dotkniętych było 2 osoby.  

Najwięcej bezrobotnych to osoby: -  do 24 roku życia tj. 55 osób, w tym 47 kobiet,           

- w wieku 25 – 34 lata: 97 osoby, w tym: 50 kobiet, - w wieku 45 – 54 lata: 47 osób,               

w tym 13 kobiet. Wśród pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy: 223 osoby, zasiłek 

13 

w tym 71 kobiet, - pozostających  

bez pracy od 12 do 24 miesięcy:  

54, w tym 29 kobiet, 

Spośród wszystkich bezrobotnych  

zarejestrowanych w Powiatowym  

Urzędzie Pracy w Lipsku tylko: 11 osób, w 

tym 1 kobieta posiadała prawo do zasiłku 

dla bezrobotnych. Absolwenci 

zarejestrowani stanowili liczbę 19, w tym 6 

kobiet.  

 

 

 

 

 

 

 

Struktura bezrobotnych gminy Chotcza w latach 2000-2005 (w okresach półrocznych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura bezrobocia w podziale na wiek poszukujących 
pracy 
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                                                                           Liczba bezrobotnych w gminie Chotcza 

                                                  

                                                                           w tym, liczba bezrobotnych kobiet 

 

Dane  statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1. 10.   

Sytuacja społeczna w gminie 

Podczas warsztatów aktualizacyjnych zwrócono uwagę na występowanie na terenie 

gminy następujących przejawów problemów społecznych:  

1. Ucieczka ludzi młodych.  

Brak perspektyw na przyszłość dla ludzi młodych. W gminie zauważalna jest spadkowa 

tendencja 

urodzeń. 

Zła 

sytuacja 

na 

lokalnym 

rynku 

Podział obrazuje liczbę bezrobotnych,  w tym        

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

2007 2006 2005

poziom bezrobocia w

gminie Chotcza w latach

2005-2007

 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chotcza  2014-2020 21 

procy powoduje, że ludzie młodzi zmuszani są do opuszczania rodzinnej miejscowości i 

poszukiwania pracy w większych aglomeracjach, w tym poza granicami kraju. Prowadzi to do 

naruszenia proporcji między  

2. Patologie, alkoholizm.  

Do czynników powodujących występowanie na terenie gminy alkoholizmu, a także innych 

form patologii życia rodzinnego zaliczono: negatywne skutki procesu transformacji 

społeczno-ekonomicznej Polski; zmiana systemu wartości; zmiany kulturowe i 

świadomościowe; ubożenie społeczeństwa; kryzys rodziny. 

3. Ubóstwo materialne 

Część mieszkańców gminy objętych jest stałą formą pomocy ze strony GOPS. Podczas 

warsztatów zauważono jednak, że instrumenty rozwiązywania problemów społecznych jakimi 

dysponuje GOPS nierzadko są źródłem utrwalania istniejących problemów. Efektem tego 

jest wykształcenie się postawy „wyuczonej bezradności” wśród części mieszkańców gminy. 

Problemem jest również to, że z powodu nieelastyczności przyjętych kryteriów część 

mieszkańców wymagająca wsparcia nie może być nią objęta. 

4. Problemy komunikacyjne 

Na terenie gminy bardzo odczuwalne są problemy związane z brakiem połączeń 

komunikacyjnych wewnątrz gminy, a także łączących gminę z innymi miejscowościami w 

powiecie i regionie. Problem ten szczególnie dotkliwy jest dla starszego pokolenia.  

5. Problemy dzieci i młodzieży wynikające z ograniczonej oferty spędzania czasu 

wolnego. 

Na terenie gminy widoczny jest brak zinstytucjonalizowanej formy wsparcia dla dzieci i 

młodzieży, poprzez którą ludzie młodzi mogliby rozwijać swoje umiejętności i 

zainteresowania, a także rozbudzać swoje przywiązanie do miejscowości. Widoczna jest 

indywidualizacja życia najmłodszego pokolenia, co nierzadko prowadzi do zrywania więzi 

międzypokoleniowych i utraty poczucia wspólnotowości.   

6. Brak stałej promocji gminy. 

Do tej pory w gminie nie zostały wykształcone instrumenty stałej promocji zasobów 

geograficznych, krajobrazowych, kulturowych, które z czasem mogłyby przyczynić się do 

rozwoju turystyki na terenie gminy.  

7. Brak oferty kulturalnej w Gminie. 

Na terenie gminy brakuje ośrodka kultury, miejsca, w którym tętniłoby życie społeczne i 

kulturalne mieszkańców. Doświadczenia z ostatnich lat wskazują, że wśród mieszkańców 

naszej miejscowości istnieje ogromna potrzeba uczestnictwa w życiu wspólnotowym. 

Odpowiedzią na tą potrzebę mogłoby być powołanie do życia Klubu Integracji 

Międzypokoleniowej.  
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§ 1. 11.   

Analiza SWOT 

 

 Podczas warsztatów aktualizacyjnych zdefiniowane zostały silne i słabe strony gminy, 

oraz zewnętrzne szanse i zagrożenia dla rozwoju gminy.  

 

Tabela Analiza sytuacji w gminie  

 

Wewnętrzne zasoby gminy 

 

Wewnętrzne zagrożenia gminy 

- świeże powietrze, malowniczy teren 

- dostęp do wody (Wisła, Iłżanka, Zwolenka) 

- duża lesistość (grzyby) 

- zabytki: kaplica, nagrobki 

- pomniki przyrody, żółw 

- tania siła robocza 

- żywność ekologiczna                                                  

- selektywna zbiórka odpadów                                              

- dobre drogi 

- wodociągi, telefony 

- dostęp do Internetu 

- dobra baza sportowa 

- historia (rekonstrukcja przełamania frontu) 

- bezludna wyspa 

 

 

 

 

 

 

- brak pracy i perspektyw 

- brak połączeń komunikacyjnych 

- brak punktów spotkań 

- brak propozycji spędzania wolnego czasu 

dla młodych i starszych 

- brak inicjatyw społecznych 

- brak planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

- brak świadomości ochrony środowiska  

- brak sprzętu rekreacyjnego 

- brak bazy noclegowej 

- brak mobilizacji w domach by dzieci się 

uczyły 

- brak zainteresowania rodziców szkołą 

- mało ludzi młodych, społeczeństwo starsze 

- ludzie młodzi nie wiążą swojej przyszłości z 

tymi terenami, z góry zakładają że nie będą 

tu mieszkać 

 

 

Zewnętrzne szanse gminy 

 

Zewnętrzne zagrożenia gminy 
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- należy rozbudować infrastrukturę; 

połączenia z innymi miejscowościami 

- czysta rzeka Iłżanką- sporty wodne 

- plac biwakowy 

- integracja z innymi szkołami (problem 

odległości) 

- pojawienie się zewnętrznego inwestora 

- stworzenie terenu do rekreacji (mini park, 

alejki do spacerów) 

- atrakcyjne formy spędzania czasu 

- gazetka lokalna 

- rejestracja zasobów gminy w celach 

promocyjnych 

- Związek Gmin (Iłża, Kazanów, Chotcza, 

Ciepielów) 

 

- brak promocji Gminy na zewnątrz 

- brak źródeł finansowania działań 

- trudności w pozyskiwaniu finansów 

(większość działań wymaga posiadania 

wkładu własnego) 

- większe możliwości pracy na zewnątrz 

- ucieczka młodych za pracą 

- ograniczenia komunikacji PKS 

- oddalenie od większych miast 

- brak zakładów pracy 
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Rozdział II 

Pomoc Społeczna w Gminie Chotcza 

              

   Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób                    

i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.   

    Prawo do świadczeń  z pomocy społecznej uwarunkowane jest wykazaniem się własną 

aktywnością w zakresie zaspokajania swych potrzeb życiowych.  

Pomoc społeczna nie może  stanowić stałego źródła utrzymania, zwłaszcza jeśli chodzi                                 

o osoby, które mają wszelkie warunki ku temu, aby podjąć pracę. Zakłada się, że pomoc 

społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego uaktywnienia się osoby 

korzystającej ze świadczeń, a także jej integracji ze środowiskiem społecznym.   

    Pomoc społeczna adresowana jest do obywateli polskich i cudzoziemców posiadających 

prawo stałego pobytu lub status uchodźcy, zamieszkujących i przebywających                        

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

    Osoby i rodziny, które korzystają z pomocy społecznej obowiązane są do współudziału w 

rozwiązywaniu swoich trudnych sytuacji życiowych przy wsparciu ze strony pracownika 

socjalnego.  

    Niemożność odnalezienia się w nowej rzeczywistości prowadzą do ciągłego obniżania się 

zdolności mieszkańców do samodzielnego rozwiązywania problemów i uzależnienia się od 

sformalizowanych procedur instytucji państwowych i samorządowych.  

    Wysoce niepokojące jest także trwałe uzależnienie się od pomocy społecznej  

i niechęć do podejmowania osobistej odpowiedzialności za los własny i własnej rodziny, 

prowadzący do wykorzystania pomocy społecznej i instytucji gminnych, jako naturalnego i 

należnego sposobu świadczeń ze strony społeczeństwa. 

    Jednym z głównych celów prowadzonej polityki społecznej powinno być zatem wyrobienie 

umiejętności społecznych w takim zakresie, aby mieszkańcy potrafili samodzielnie 

rozwiązywać pojawiające się przed nimi problemy i zagrożenia. Instytucje państwowe i 

samorządowe winny pełnić wobec jednostek, rodzin i organizacji społecznych rolę jedynie 

pomocniczą. 

 

§ 2.1. 

Prawo do świadczeń społecznych 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje: 

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 złotych 

miesięcznie,  

- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 złotych 

miesięcznie,  
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- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę             

w rodzinie ,przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów  wymienionych 

w art.7 pkt.2-15 ustawy o pomocy społecznej lub innych okoliczności uzasadniających 

udzielenie pomocy społecznej.  

 

Pomoc społeczna polega w szczególności na : 

- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,  

- pracy socjalnej, 

- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia  pomocy społecznej,  

- realizacji zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych, 

- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej w samopomocy w ramach zidentyfikowanych 

potrzeb. 

 

§ 2.2. 

Zasady udzielania pomocy społecznej 

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek :  

- osoby zainteresowanej,  

- jej  przedstawiciela bądź innej osoby, za zgodą zainteresowanego ,  

- przedstawiciela ustawowego.    

Pomoc społeczna może być także udzielona z urzędu.   

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, do którego osoba lub rodzina może zgłosić się                           

o przyznanie pomocy zależy od miejsca zamieszkania. Decyzje o przyznaniu lub odmowie 

przyznania pomocy wymagają przeprowadzenia uprzednio wywiadu środowiskowego 

/rodzinnego/ przez pracownika socjalnego.  

    Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie 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 i wielodzietnych, 
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- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki 

opiekuńczo –wychowawcze.  

- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,  

- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,  

- alkoholizmu lub narkomanii,  

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

- klęski żywiołowej lub ekologicznej.  

 

§ 2.3. 

Świadczenia pomocy społecznej 

    Zgodnie z zapisem art.36 ustawy o pomocy społecznej, świadczeniami z pomocy 

społecznej są :   

1. Świadczenia pieniężne: 

-zasiłek stały,  

-zasiłek okresowy, 

-zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,  

-zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie się, 

-pomoc dla rodzin zastępczych, 

-pomoc na usamodzielnienie się oraz na kontynuowanie nauki, 

-świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka -

polskiego dla uchodźców.   

2.Świadczenia niepieniężne: 

- praca socjalna, 

- bilet kredytowy , 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

- składki na ubezpieczenie społeczne, 

- pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie się, 

- sprawienie pogrzebu, 

- poradnictwo specjalistyczne, 

- interwencja kryzysowa, 

- schronienie, 

- posiłek, 

- niezbędne ubranie, 

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych 

domach pomocy, 

- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, 

-mieszkanie chronione, 
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-pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, 

-opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

-pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu 

chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie 

rzeczowej dla osób usamodzielnianych, 

-szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-

opiekuńcze.  

§ 2.4. 

Zadania własne gminy 

 W ciągu ostatnich lat ubóstwo stało się w Polsce jedną z najpoważniejszych kwestii 

społecznych. Wraz z rozpoczęciem procesu przemian społeczno-ustrojowych zjawisko 

ubóstwa weszło w nową, dotąd nieznaną, fazę rozwoju. 

Restrukturyzacja wszystkich gałęzi gospodarki narodowej wygenerowała ,jako efekt 

uboczny, ale wkalkulowany w koszty społeczne, lawinowo rosnące bezrobocie, które okazało 

się być niemal najistotniejszym czynnikiem sprawczym szybkiej degradacji ekonomicznej 

zarówno jednostki, jak i rodziny wpływając na wzrost biedy i rozszerzenie się sfery ubóstwa.  

Głęboki wpływ bezrobocia na kształtowanie się nowej struktury społecznej, a co za tym idzie, 

nowej warstwy ubogich, znajduje potwierdzenie w fakcie, iż przeważająca większość 

świadczeniobiorców pomocy społecznej to osoby będące w dezaktywacji zawodowej i 

zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy.  

Jednocześnie problem bezrobocia związany jest nierozerwalnie z brakiem stałych dochodów 

i najbardziej dotyka gospodarstwa domowe składające się z rodzin wielodzietnych i 

niepełnych, jak również z rodzin żyjących z osobą niepełnosprawną bądź długotrwale chorą.  

    Negatywną konsekwencją zjawiska bezrobocia, mającą niebagatelny wpływ                     

na rozprzestrzenianie się zasięgu ubóstwa, oprócz wcześniej wymienionej dezaktywacji 

zawodowej znacznej części społeczeństwa na skutek pogorszenia się ogólnej kondycji rynku 

pracy, jest również problem podejmowania zatrudnienia za niskie wynagrodzenie.  

W wyniku tego „teraźniejsza bieda” dotyka również pracownicze i chłopskie gospodarstwa 

domowe, które dotychczas utrzymywały się na umiarkowanym poziomie, ale wystarczającym  

do przyzwoitego życia o własnych siłach.  

    Ubożenie społeczeństwa gminy Chotcza spowodowane jest głównie: brakiem pracy, 

degradacją jednostek spowodowaną uzależnieniami, niepełnosprawnością  

i prowadzi często do tego, że ludzie tracąc oparcie zasilają szeregi osób wykluczonych 

społecznie.  

Realizowanie pomocy społecznej przy chronicznym braku nie wystarczających środków 

finansowych sprawia, że świadczona pomoc często staje się źródłem frustracji 

podopiecznych, niezadowolenia, przy czym nie wynika to ze złej woli żadnej ze stron. 
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    Problem ubóstwa jest zjawiskiem szczególnie niepokojącym, jest zagrożeniem, gdyż 

stwarza warunki do powstawania  szeregu patologicznych zachowań jak kradzieże, rozboje 

czy uzależnienia.  

Bieda jest zagrożeniem biologicznych podstaw życia ludzi, spowodowanych nie tylko 

brakiem żywności, ale również wiąże się z brakiem możliwości leczenia, edukacji  

i całego szeregu niekorzystnych czynników osłabiających osoby i rodziny.  

W Gminie Chotcza liczba gospodarstw domowych żyjących poniżej minimum egzystencji jest 

duża i ma tendencje wzrostu. W każdym miesiącu do GOPS trafiają nowe rodziny o niskich 

dochodach lub ich braku, które nigdy wcześniej nie korzystały z pomocy społecznej.  

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chotczy opłaca posiłki w szkołach dla dzieci          

z rodzin najbiedniejszych. Prowadzone jest dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i 

gimnazjum. Zadanie to jest finansowane w równych częściach ( od roku 2006 w ramach 

programu: „pomoc państwa w zakresie dożywiania”), obecnie wg. podziału 60/40 ze środków 

własnych gminy(40) oraz z budżetu wojewody(60). Dożywianiem objęto wszystkie dzieci, 

które kwalifikowały się do tej formy pomocy i które chciały z niej skorzystać.   

 

 

§ 2.5. 

Usługi opiekuńcze 

    Do zadań własnych gminy należy realizacja usług opiekuńczych. 

Zgodnie z zapisem art. 50 ustawy o pomocy społecznej usługi te należą się: 

- osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga  

pomocy innych osób a jest  jej pozbawiona,  

- osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie   

zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.  

    Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, 

opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chotczy przyznając usługi opiekuńcze ustala ich 

zakres, okres przez jaki będą świadczone i miejsce świadczenia. 

Usługi opiekuńcze świadczone są codziennie od poniedziałku do piątku w zakresie:  

- pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,  

- opieki higienicznej,   

- zalecanej przez lekarza pielęgnacji oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktu                   

z otoczeniem. 
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Rozdział III 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 

Niewystarczające środki finansowe przeznaczane na pomoc społeczną zmuszają  do 

poszukiwania jak najefektywniejszych metod działania na rzecz rodzin i osób wymagających 

wsparcia. Zadaniem ośrodka pomocy społecznej jak i całego samorządu gminnego jest 

udzielanie takiego wsparcia osobom i rodzinom, które umożliwi im samodzielną egzystencję, 

da szansę zaspokojenia niezbędnych potrzeb, zapewni skuteczną realizację ról społecznych 

oraz stworzy możliwości rozwoju. 

 

 Skuteczna pomoc – to znaczy także pozbawienie uprawnień do pomocy społecznej 

poprzez usunięcie bądź ograniczenie różnych dysfunkcji i wyprowadzenie z grupy ryzyka w 

każdym przypadku, kiedy jest to tylko możliwe. Skuteczność takich działań jest 

uwarunkowana kompleksowym podejściem do problemów i wprowadzeniem systemowych 

rozwiązań. 

Kierunkiem wytyczonym w niniejszej strategii jest przede wszystkim: 

doskonalenie działań ośrodka pomocy społecznej w zakresie pomocy środowiskowej, 

zabezpieczenie opieki socjalnej dla bezrobotnych bez szansy uzyskania pracy, objęcie 

doradczą opieką społeczną, zapewnienie opieki nad dziećmi, zagospodarowanie 

spędzania czasu w sposób efektywny, ochrona zdrowia, przeciwdziałanie patologiom 

społecznym. 

 

§ 3.1. 

Cel strategiczny 

    Stworzenie warunków do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych  

sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne możliwości i 

uprawnienia. 

 

§ 3.2. 

Cele operacyjne 

1. Identyfikacja  przyczyn ubóstwa i czynników powodujących korzystanie z pomocy 

społecznej. 

2. Pomoc osobom i rodzinom zagrożonym dysfunkcjami, w szczególności długotrwałym 

bezrobociem. 

3. Rozszerzenie oferty usług na rzecz pomocy ludziom starszym. 

4. Pomoc osobom niepełnosprawnym (ze szczególnym uwzględnieniem osób  

posiadających znaczny stopień niepełnosprawności). 
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5. Podniesienie poziomu kwalifikacji i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych 

zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz wzmocnienie kompetencji kadr 

i mieszkańców w zakresie planowania i realizacji celów polityki społecznej 

6. Rozszerzenie oferty dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych. 

7. Podniesienie poziomu ochrony zdrowia. Zdrowe społeczeństwo, świadome zagrożeń. 

 

§ 3.3. 

Przebieg realizacji celów 

 

Cel operacyjny nr 1 

Identyfikowanie przyczyn i czynników powodujących korzystanie z pomocy społecznej 

 

    Z przeprowadzonej diagnozy sytuacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chotczy 

wynika, że główną przyczyną korzystania z pomocy społecznej jest bezrobocie. 

Przeciwdziałanie temu zjawisku i zapewnienie utrzymania źródeł dochodu jest jednym z 

warunków zmniejszenia liczby osób ubiegających się o pomoc. Podopieczni borykają się z 

różnymi rodzajami problemów, takimi jak: niepełnosprawność, długotrwała choroba oraz 

problemy związane ze strukturą rodziny, np. rodzina niepełna, bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych.  

Skuteczne przeciwdziałanie problemom społecznym musi opierać się na ciągłej diagnozie 

sytuacji oraz prawidłowym przepływie informacji. 

 

Podjęte działania : 

1. Analiza rzeczywistych potrzeb społecznych. 

2. Dążenie do określenia zapotrzebowania na pomoc finansową niezbędną do zaspokojenia 

potrzeb. 

3. Rozpoznanie  występowania głównych problemów społecznych i ich zasięgu. 

4. Ustalenie zasad współpracy przy wymianie informacji między instytucjami  

i organizacjami współpracującymi z ośrodkiem pomocy społecznej. 

5. Analiza skarg, wniosków, interwencji osób korzystających z pomocy. 

 

Przewidywane efekty : 

1. Rozpoznanie źródła zagrożeń życia społecznego na terenie gminy Chotcza. 

2. Opracowanie diagnozy i wykorzystanie uzyskanych informacji w działaniach  

w zakresie pomocy społecznej. 
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3. Zwiększenie efektywności działań i skuteczne reagowanie ośrodka pomocy społecznej 

oraz organizacji i instytucji współpracujących na aktualnie występujące na terenie gminy  

problemy. 

4. Wykorzystanie w celach profilaktycznych źródła informacji o przyczynach korzystania  z 

pomocy społecznej. 

 

Cel operacyjny nr 2 

Pomoc osobom i rodzinom zagrożonym dysfunkcją 

 

    Jednym z ważniejszych priorytetów pomocy społecznej jest pomoc osobom  

i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji oraz rodzinom dysfunkcyjnym.                   Do 

najpilniejszych zadań w tym zakresie należy przeciwdziałanie biedzie, bezrobociu, 

powstawaniu patologii. Pomoc ta musi pozwalać na wyprowadzenie rodzin z trudnej sytuacji 

życiowej i zapobieganie ich marginalizacji. Służyć temu mają różnorodne formy aktywizacji 

zawodowej, skierowane szczególnie do zagrożonych bezrobociem. 

 

Podjęte działania 

1. Pobudzanie aktywności własnej rodziny oraz osób korzystających z pomocy przy 

rozwiązywaniu problemów. 

2. Prowadzenie wszechstronnej pracy z rodziną i wykorzystywanie różnorodnych metod           

i technik ( w tym techniki kontaktu ). 

3. Udostępnianie osobom i rodzinom bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego. 

4. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Lipsku.  

w zakresie pośrednictwa pracy i doskonalenia zawodowego osób bezrobotnych. 

5. Udzielanie pomocy osobom i rodzinom na zasadach określonych  

w ustawie o pomocy społecznej. 

6. Współpraca pracowników socjalnych ze szkołami – pedagogami, wychowawcami, policją 

udział pracowników socjalnych w posiedzeniach  Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

7. Pozyskiwanie środków na właściwą pomoc osobom i rodzinom jej potrzebującym. 

 

Przewidywane efekty : 

1. Zwiększenie aktywności własnej rodziny oraz osób korzystających z pomocy. 

2. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. 

3. Uzyskanie środków finansowych na zaspokojenie niezbędnej infrastruktury pomocowej. 

4. Uświadomienie konieczności organizowania alternatywnych form pomocy  

w stosunku do materialnej i rzeczowej – pomoc sąsiedzka, wolontariat. 
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5. Ograniczenie liczby osób korzystających z pomocy materialnej. 

 

Cel operacyjny nr 3 

Rozszerzenie oferty usług na rzecz pomocy ludziom starszym 

 

    Ogólna dostępność do usług życiowych, urzędowych, mieszkaniowych, a nawet 

intelektualnych i zdrowotnych ułatwiają życie ludziom starszym i wydłużają okres ich 

samodzielności społecznej. Nieunikniony proces starzenia się stwarza konieczność podjęcia 

przez społeczeństwo wielu zadań na ich rzecz. 

 

Podjęte działania : 

1. Promowanie aktywnego trybu życia osób starszych poprzez wspieranie różnych form 

działalności i inicjatyw – podjęcie działań w zakresie utworzenia i funkcjonowania „Klubu 

Seniora”. 

2. Rozszerzenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla osób starszych w miejscu 

zamieszkania. 

3. Wdrożenie rządowego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”, próby 

uzyskiwania środków lokomocji przy jego organizowaniu. 

 

Przewidywane efekty : 

1. Respektowanie praw osób starszych do godnego życia w społeczeństwie. 

2. Zapewnienie komfortu psychicznego i poczucie bezpieczeństwa osobom starszym 

poprzez zabezpieczenie ich funkcjonowania w środowisku lokalnym. 

3. Zagospodarowanie wolnego czasu osób starszych. 

4. Włączenie osób starszych do życia w lokalnej społeczności. 

 

Cel operacyjny nr 4 

Pomoc osobom niepełnosprawnym (ze szczególnym uwzględnieniem osób  

posiadających znaczny stopień niepełnosprawności) 

 

    Osoby niepełnosprawne oraz posiadające znaczny stopień niepełnosprawności wymagają 

szczególnego rodzaju wsparcia i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Poznawanie i 

rozumienie problemów, trudności osób niepełnosprawnych jest zadaniem dla wszystkich. 

Osoby niepełnosprawne przez fakt niepełnosprawności nie utraciły praw osoby ludzkiej. Mają 

prawo jak wszyscy żyć w społeczeństwie i korzystać z dóbr cywilizacji i ją współtworzyć. 

 

Podjęte działania : 
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1. Zintegrowanie osób niepełnosprawnych ze środowiskiem i umożliwienie pełnego 

uczestnictwa w życiu społecznym poprzez: pracę socjalną z osobami niepełnosprawnymi. 

2. Doradztwo specjalistyczne i pomoc ekonomiczna (w myśl ustawy o pomocy społecznej) 

osobom niepełnosprawnym. 

3. Pomoc, przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku,  

w organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. 

4. Likwidacja barier architektonicznych. 

 

Przewidywane efekty : 

1. Usprawnienie fizyczne i społeczne osób niepełnosprawnych. 

2. Odciążenie rodzin z osobami niepełnosprawnymi oraz poprawa sytuacji materialno – 

bytowej. 

3. Zapewnienie dostępu do placówek oświatowych, kultury, ochrony zdrowia                               

i administracji. 

 

Cel operacyjny nr 5 

Podniesienie poziomu kwalifikacji i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych 

zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz wzmocnienie 

kompetencji kadr i mieszkańców w zakresie planowania i realizacji celów polityki 

społecznej 

 

    Szczególnie istotną kwestią w pomocy społecznej jest kształcenie pracowników socjalnych 

i poszukiwanie takich dyscyplin, które umożliwiłyby im doskonalenie zawodowe. Szansą na 

skuteczne funkcjonowanie w pomocy społecznej i zmniejszenie ilości osób zmuszonych do 

korzystania z niej jest przedsiębiorczość, czyli twórcze rozwiązywanie problemów i dążenie 

do sukcesu przez pracowników ośrodków pomocy społecznej. 

 

Podjęte działania: 

1. Upowszechnianie etosu zawodowego pracownika socjalnego oraz uświadamianie roli              

i zadań pracownika socjalnego w środowisku lokalnym. 

2. Zwiększenie roli pracy socjalnej w działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

3. Utworzenie w strukturze wewnętrznej ośrodka grupy superwizyjnej dla pracowników 

socjalnych w nim zatrudnionych (jeden dzień w miesiącu). 

4. Uczestnictwo w sesjach szkoleniowych, konferencjach oraz warsztatach zajęciowych               

z zakresu samodoskonalenia i kształcenia pracowników socjalnych. 

 

Przewidywane efekty: 
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1. Skuteczniejsze działania pracowników służb społecznych. 

2. Wzrost liczby wyspecjalizowanych pracowników socjalnych. 

3. Podniesienie jakości oferowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej usług. 

4. Podniesienie statusu zawodowego pracownika socjalnego. 

5. Poszerzenie sieci usługodawców działających w obszarze polityki społecznej 

Cel operacyjny nr 6 

Rozszerzenie oferty dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych 

 

    Bardzo istotną kwestią w zakresie rozwiązywania problemów społecznych jest zapewnie 

dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym możliwości efektywnego spędzania czasu 

wśród rówieśników, a jednocześnie z dala od różnego rodzaju niedozwolonych używek. Taką 

możliwość dają świetlice wiejskie, świetlice szkolne, pod warunkiem wyposażenia tych 

miejsc w niezbędne urządzenia, które zapewnią realizację danego programu skierowanego 

do określonej grupy uczestników. 

 

Podjęte działania: 

1. Utworzenie w placówkach oświatowych, bibliotece publicznej, świetlicach wiejskich  

kawiarenek internetowych, z możliwością dostępu po godzinach pracy placówek 

oświatowych. 

2. Wyposażenie świetlic wiejskich w sprzęt sportowo –rekreacyjny. 

3. Zapewnienie opieki podczas dowozów dzieci szkolnych, w tym najmłodszych 

sześciolatków. 

 

Przewidywane efekty: 

1. Zwiększenie dostępności do usług internetowych 

2. Podniesienie kondycji fizycznej i psychicznej. 

3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 

4. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w drodze do szkoły i domu, przeciwdziałanie 

patologiom. 

5. Poszerzenie sieci usługodawców działających w obszarze polityki społecznej. 

 

Cel operacyjny nr 7 

Podniesienie poziomu ochrony zdrowia. Zdrowe społeczeństwo, świadome zagrożeń 

 

    Poziom ochrony zdrowia w danej grupie jest zawsze miernikiem świadomości 

społeczeństwa. Im większy, tym większa wiedza człowieka o zagrożeniach w postaci chorób, 

epidemii, itp.. Jednym z celów określonych w strategii jest więc dążenie do podniesienia 
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świadomości społeczeństwa o potrzebie wczesnego wykrywania i przeciwdziałania 

chorobom, zwłaszcza profilaktyka. Zasadniczym celem będzie także przeciwdziałanie 

alkoholizmowi oraz narkomanii. Współczesny świat niesie ze sobą wiele zagrożeń, w 

stosunku do których żadne społeczeństwo nie może przejść „obok”. Należy więc podjąć 

kroki, aby przeciwdziałać ujemnym skutkom postępu cywilizacyjnego.  

 

Podjęte działania: 

1. Stworzenie dobrej opieki medycznej. 

2. Ułatwienie dostępu do lecznictwa specjalistycznego. 

3. Profesjonalna profilaktyka z zakresu ochrony zdrowia. 

4. Opracowanie i rozpowszechnianie materiałów promujących zdrowy styl życia oraz 

profilaktyki ochrony zdrowia. 

 

Przewidywane efekty: 

1. Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania i wykrywania chorób. 

2. Wykrywalność chorób, szybsze postawienie diagnozy i możliwość właściwego leczenia. 

3. Wykształcenie społeczeństwa świadomego w zakresie ochrony zdrowia. 

 

§ 3.4. 

Przebieg realizacji założeń 

    Przedstawiona strategia rozwiązywania problemów społecznych obejmuje teren Gminy 

Chotcza. Będą w niej uczestniczyć mieszkańcy, instytucje i organizacje. Cele i zadania 

realizowane będą przy współpracy społeczności lokalnej oraz niektórych organizacji, m.in.: 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku;  

Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku; 

Stowarzyszenia „Pomocna dłoń” im. Brata Alberta, Warsztaty Terapii Zajęciowej  w Lipsku;  

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chotczy 

Komendy Powiatowej Policji w Lipsku;  

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chotczy 

Placówek Oświatowych Gminy. 

 

    Realizacja zadań odbywać się będzie w ciągu najbliższych lat, a ich powodzenie zależy od 

ścisłej współpracy tych podmiotów, sytuacji w gminie oraz środków finansowych, które 

zostaną przeznaczone na ich urzeczywistnienie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Chotczy oraz Gmina Chotcza przeznaczy na realizację działań środki własne, a ponadto 

ubiegać się będą o dofinansowanie z innych źródeł. Skuteczność realizacji zadań gwarantują 

określone warunki, a mianowicie: 
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- konsekwentne wdrażanie w życie zaplanowanych zadań;  

- działania na rzecz pozyskania dodatkowych środków z innych źródeł niż budżet 

samorządów;  

- uświadomienie społeczności lokalnej znaczenia realizacji zaplanowanych przedsięwzięć;  

- upowszechnianie celów i zadań wśród mieszkańców gminy.  

    Działania przewidziane do realizacji w ramach opracowanej Strategii (bez hierarchizacji 

zadań) przedstawia poniższa tabela. 



LP. DZIAŁANIA / ZADANIA 
HARMONOGRAM 

REALIZACJI 
NAKŁADY 

WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU \ 

MINIMUM REALIZACYJNE 
REALIZATOR 

1 

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 

i młodzieży, dostęp do świetlicy szkolnej w 

godzinach pozalekcyjnych. 

2014 – 2020 

Budżet gminy, 

fundusze pomocowe, 

budżet państwa 

Pełna realizacja zadania 
Urząd Gminy, 

Placówki Oświatowe. 

2 

Likwidacja barier architektonicznych                         

w placówkach oświatowo – kulturalno – 

zdrowotno –administracyjnych  

2014-2020 

Budżet gminy, 

fundusze pomocowe, 

budżet państwa 

Pełna realizacja zadania 

Urząd Gminy 

Placówki Oświatowe, 

SPZOZ 

3 
Zapewnienie opieki podczas dowozów dzieci 

szkolnych 
2014-2020 

Budżet gminy, 

fundusze pomocowe 
Poprawa bezpieczeństwa  Urząd Gminy 

4 

Opracowanie i wdrożenie programu pomocy 

psychologicznej,  pedagogicznej oraz 

logopedycznej w placówkach oświatowych  

2014-2020 
Budżet gminy, 

fundusze pomocowe 
Mniej dysfunkcji społecznych 

Urząd Gminy, 

Placówki Oświatowe 

5 
Organizowanie i wdrożenie w życie programu 

kawiarenek internetowych na terenie gminy  
2014-2020 

Budżet gminy, 

fundusze pomocowe 

Zagospodarowanie czasu 

wolnego dzieci, młodzieży             

i dorosłych, 

 rozwój społeczeństwa 

informacyjnego 

Urząd Gminy, 

Gminna Biblioteka 

Publiczna,  

Placówki Oświatowe 

6 
Prowadzenie efektywnych programów 

profilaktycznych 
2014-2020 

Budżet gminy, 

fundusze pomocowe 

 

Poprawa kondycji fizycznej        

i psychicznej dzieci ,młodzieży 

i dorosłych 

 

Urząd Gminy, 

Placówki Oświatowe 

7 

Współuczestniczenie gminy w koordynowaniu 

usługami medycznymi w celu zwiększenia ich 

dostępności 

2014-2020 Bezinwestycyjne 
Większa dostępność do usług 

medycznych 

Urząd Gminy, 

SPZOZ 
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8 Edukacja zdrowego stylu życia 2014-2020 
Budżet gminy, 

fundusze pomocowe 

Poprawa zdrowia 

mieszkańców 

Urząd Gminy, 

SPZOZ 

9 

Utworzenie „Klubu Integracji 

Międzypokoleniowej” lub świetlicy 

środowiskowej dla ludzi starszych. 

2014-2020 
Budżet gminy, 

fundusze pomocowe 

Promowanie aktywnego życia 

osób starszych, 

zagospodarowanie czasu 

wolnego. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

10 

Opracowanie i wdrożenie procedury 

motywowania klientów pomocy społecznej do 

podnoszenia kwalifikacji i rozwiązywania 

własnych problemów 

2014–2020 Bezinwestycyjne 

Poprawa kondycji fizycznej 

i psychicznej dzieci, młodzieży 

i dorosłych, ograniczenie 

patologii 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej,  

11 
Pomoc mieszkańcom w poprawie warunków 

zamieszkania (doradztwo, dofinansowanie) 
2014 -2020 

Budżet gminy, 

fundusze pomocowe 

Poprawa kondycji fizycznej  

i psychicznej dzieci, młodzieży 

i dorosłych 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

12 
Organizacja i wdrożenie programu świetlic 

wiejskich na terenie gminy 
2014 -2020 

Budżet gminy, 

fundusze pomocowe 

Zagospodarowanie czasu 

wolnego dzieci i młodzieży 

oraz dorosłych 

Urząd Gminy, 

13 

Organizowanie działań zwiększających 

dostępność terapeutyczną i rehabilitacyjną dla 

osób uzależnionych i ich rodzin poprzez 

zatrudnienie psychologa, utworzenie telefonu 

zaufania 

2014-2020 
Budżet gminy, 

fundusze pomocowe 

Wzrost liczby osób 

utrzymujących trzeźwość 

Urząd Gminy, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

14 

Opracowanie i wdrożenie programów                

w zakresie przeciwdziałania przemocy                     

w rodzinie 

2014 -2020 
Budżet gminy, 

fundusze pomocowe 

Wzrost bezpieczeństwa                    

w rodzinach 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

15 

Prowadzenie systematycznych badań 

określających skalę zjawisk dysfunkcyjnych i 

potrzeb pomocowych                

2014 -2020 Bezinwestycyjne Pełna realizacja zadania 
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
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16 
Inicjowanie współpracy regionalnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych 
2014 -2020 

Budżet gminy, 

fundusze pomocowe 
Pełna realizacja zadania 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

17 

Opracowywanie i realizacja działań 

ewaluacyjnych w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholizmu i narkomani oraz 

aktualizacja programów profilaktycznych                   

i naprawczych dostosowana do wyników 

ewaluacji 

2014 -2020 
Budżet gminy, 

fundusze pomocowe 
Pełna realizacja zadania 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

18 

Modernizacja  istniejącego stanu lokalowego 

gminy, zaadoptowanie budynków na lokale 

socjalne 

2014 -2020 
Budżet gminy, 

fundusze pomocowe 

Zapewnienie mieszkań 

socjalnych 
Urząd Gminy 

19 

Organizowanie działań zwiększających 

dostępność osób niepełnosprawnych do 

możliwości zakupu sprzętu ułatwiającego 

codzienne funkcjonowanie, dostepu do 

rehabilitacji, do możliwości oprotezowania 

poprzez uzyskiwanie przez osoby 

niepełnosprawne dofinansowania z PEFRON. 

2014-2020 Budżet PEFRON 
Poprawa kondycji fizycznej 

osób z dysfunkcjami 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

 

20 

Inicjowanie i tworzenie w środowisku lokalnym 

stowarzyszenia mającego na celu wspieranie 

rodzin znajdujących się w różnorodnych 

kryzysach. 

2008-2013 
Budżet Gminy  

Fundusze pomocnicze 
Pełna realizacja zadania Urząd Gminy 

21 

Utworzenie w środowisku lokalnym świetlicy 

środowiskowej, bądź WTZ dla młodzieży 

sprawnej inaczej 

2014-2020 
Budżet Gminy 

Fundusze pomocnicze 
Pełna realizacja zadania Urząd Gminy 

22 

Zwiększenie aktywności organizacji 

pozarządowych i samorządowych w 

pozyskiwaniu środków unijnych 

2014-2020 Fundusze unijne 
Wszechstronny rozwój 

obszarów wiejskich 
Urząd Gminy 
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23 

Zwiększenie szans dla absolwentów na podjęcie 

pierwszej pracy oraz zwiększenie możliwości 

dostosowania się osób dorosłych do 

zmieniającego się rynku pracy w celu 

zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób w 

środowisku lokalnym. 

2014-2020 

Fundusze PUP 

Fundusze unijne 

Budżet Gminy 

Tworzenie nowych  miejsc 

pracy 
Urząd Gminy 

24 
Wzrost atrakcyjności lokalizacyjnej regionu co 

spowoduje rozwój społeczno gospodarczy. 
2014-2020 

Fundusze unijne 

Budżet Gminy 

Poprawa jakości zasobów 

ludzkich 
Urząd Gminy 

25 
Rozwój indywidualnej aktywności gospodarczej 

wyraźnym wzrostem zatrudnienia 
2014-2020 Budżet Gminy Rozwój przedsiębiorczości Urząd Gminy 

26 

Tworzenie warunków umożliwiających 

posiadanie potomstwa poprzez zapewnienie 

pracy dla rodzin, ochrona matek samotnie 

wychowujących dzieci, opracowanie i 

wdrażanie programu pomocy dziecku i 

rodzinie. 

2014-2020 Budżet Państwa Ochrona macierzyństwa 

Urząd Gminy 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej. 

27 

Diagnozowanie osób żyjących w ubóstwie i 

tworzenie warunków aktywizacji osób żyjących 

w ubóstwie 

2014-2020 
Budżet Gminy 

Budżet Państwa 

Zmniejszenie dysfunkcji 

społecznej poprzez 

wychodzenie z tego problemu 

Urząd Gminy 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

 

 

 

 

 

 

 



§ 3.5. 

Zarządzanie Strategią 

 

Proces wdrożenia Strategii oparty jest na zasadach: jawności życia publicznego, 

odpowiedzialności personalnej za wykonanie zadań oraz wieloletniego planowania. Strategia 

będzie wdrażana przez wyznaczone do tego podmioty. 

Wdrażanie elementów Strategii jest procesem ciągłym. Obejmuje przyjęcie 

wszystkich założonych celów. Kolejny etap prac to weryfikacja istniejących problemów 

społecznych i dostosowanie do nich odpowiednich celów i działań. Równolegle zostanie 

wdrożony mechanizm pomiaru i oceny postępów we wdrażaniu Strategii. Zakłada się 

możliwość dokonywania modyfikacji harmonogramu i oceny jego realizacji co roku przez 

Zespół ds. aktualizacji Gminnej Strategii Pomocy Społecznej. Jego efektywna realizacja 

będzie w dużej mierze zależna od terminów i wielkości środków z funduszy strukturalnych 

przyznanych przez Unię Europejską. 

 

Odpowiedzialność za koordynację realizacji strategii 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r.(Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) art. 

110 pkt 4 podmiotem odpowiedzialnym za sferę działań zawartych w strategii jest Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej, stąd osobą odpowiedzialną za koordynację realizacji Gminnej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Chotczy. Należy podkreślić, że wdrażanie odbywać się będzie przy 

aktywnym udziale podmiotów samorządowych, pozarządowych, ale przede wszystkim samej 

społeczności, która najlepiej wie jakie są jej potrzeby i jak je najlepiej zaspokoić. 

 

 Monitoring Strategii  
 

Monitoring jest to stała i ciągła obserwacja ilościowych oraz jakościowych zmian 

pewnych wielkości, mająca na celu zapewnienie informacji zwrotnych na temat skuteczności 

i efektywności wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Chotcza, a także jego ocenę i zmianę (tam, gdzie jest to konieczne). Monitoring służy 

badaniu i ocenie sposobu oraz efektywności dochodzenia do wyznaczonych celów i zadań, a 

także poziomu ich osiągania. Zakłada się, że co najmniej raz na pół roku Zespół 

Monitorujący w składzie: Wójt, kierownik GOPS w Chotczy, kierownik SPZOZ gminy Chotcza 

oraz dyrektor ZSS w Chotczy  dokona monitoringu przebiegu realizacji zadań 

(wyznaczonych do realizacji w roku poprzednim) i osiągania celów operacyjnych.  
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Zdefiniowanie sposobu monitorowania wdrażania Strategii  

 

Zespół monitorujący na spotkaniu monitorującym dokonywał będzie: 

1. Oceny zadań realizowanych w roku poprzednim bądź realizowanych obecnie na, 

uzupełniał dane z części diagnostycznej o aktualne.  

2. Identyfikował problemy, które ograniczyły bądź uniemożliwiły realizację zadań 

wyznaczonych oraz  

3. Proponował niezbędne korekty i zmiany w zakresie tych zadań.  

 

Sposób dokonywania zmian (aktualizacji) Strategii 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych będzie co roku poddawana 

przeglądowi i aktualizacji. Wprowadzane zmiany będą miały formę załączników, które będą 

uchwalane przez Radę Gminy.  

 

 

 


