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1. WSTĘP 

 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 

jest wieloletnim dokumentem programowym, który ma istotne znaczenie  dla 

zapewnienia bezpieczeństwa społecznego jego mieszkańców w szczególności 

grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
 

 Obowiązek  opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych wynika z art. 17 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej (Dz.U. t.j. 2013 r. poz.182 z późniejszymi zmianami): „ 

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”, jest to zadanie własne 

gminy o charakterze obowiązkowym. 

  

W nauce o polityce społecznej termin „ problemy społeczne” oznacza 

wszelkiego rodzaju dolegliwości, zakłócenia, niedogodności występujące w 

życiu zbiorowym. Problemy społeczne mogą być ograniczone i rozwiązane.  

Z racji ich skali i złożoności nie jest możliwe ich rozwiązanie bez 

współdziałania wielu instytucji począwszy od rodziny, poprzez środowisko 

lokalne i zawodowe po skalę ogólno państwowe, oraz skalę międzynarodową. 

Realizacja zadań postawionych przed pomocą społeczną ( zarówno na poziomie 

społeczności lokalnej, jak i na poziomie rodziny i jednostki), a także 

konieczność wypracowania niekonwencjonalnych form pomocy, wymaga 

profesjonalnego i systemowego diagnozowania problemów społecznych w skali   

Gminy Galewice. 
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Diagnoza problemów społecznych występujących na terenie Gminy Galewice 

została sporządzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach  

przy wykorzystaniu własnych materiałów sprawozdawczych i analiz oraz 

materiałów przygotowanych przez urząd gminy oraz jednostki administracji 

publicznej takie jak: Powiatowy Urząd Pracy , Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie , Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie.  

Sukcesywnie następuje przeformuowanie roli i zadań Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, a także sposobów realizacji świadczeń pomocy. Zmienia 

się model pomocy społecznej, którego zasadniczą funkcją było udzielanie 

wsparcia materialnego a obecnie jest nastawienie na wzmocnienie postaw 

aktywnych oraz wspieranie osób i rodzin zgłaszających się z prośbą o pomoc  

w rozwiązywaniu problemów, realizowanie  pracy socjalnej. Systemowe 

przejście do rozwiązywania problemów rodziny powoduje, że dysfunkcje 

mające w niej miejsce nie są traktowane jako izolowane zjawiska dotyczące 

pojedynczych osób. Stąd , pomimo wielu różnych form pomocy skierowanych 

bezpośrednio na jednostkę, podejmuje się także prace z całą rodziną , gdyż 

zmiany w jej funkcjonowaniu stanowią szansę na to, że następne pokolenie nie 

stanie się podopiecznymi pomocy społecznej , dlatego też najistotniejszą sprawą 

jest ochrona i zapewnienie warunków do rozwoju rodziny. 

Rozwiązywanie problemów społecznych to wprowadzanie optymalnych 

sposobów reagowania w celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 

społecznym i minimalizowania ich skutków wśród społeczności gminy 

Galewice. 

Działania GOPS-u  mają na celu nie tylko łagodzenie skutków trudnej sytuacji 

bytowej  beneficjentów pomocy społecznej, innych instytucji i organizacji  

społecznych, lecz także usuwanie przyczyn tkwiących często w sferze 

psychicznej i społecznej . 

Strategia rozwiązywania problemów pomocy społecznej nastawiona jest na 

rozszerzenie  i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi 

instytucjami i organizacjami w gminie oraz instytucjami działającymi w 

szerszym obszarze polityki społecznej między innymi jak : edukacja, polityka 

zdrowotna, bezpieczeństwo publiczne, pomoc niepełnosprawnym, powinny być 

realizowane w ramach zintegrowanego systemu , w którym równorzędnym 

partnerem administracji zostałyby organizacje i instytucje należące do różnych 

sektorów życia publicznego. 

Rzetelna diagnoza rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej oraz 

długofalowy plan działania jest niezbędnym warunkiem efektywnej realizacji 

polityki społecznej na terenie Gminy Galewice. Opracowanie dokumentu 

strategicznego umożliwia i ułatwia porządkowanie działań na rzecz społeczności 

lokalnej zgodnie z przyjętymi celami oraz ułatwia podejmowanie decyzji. 

Rozwiązywanie problemów społecznych wymaga działań spójnych i 

konsekwentnych przez wiele lat. 
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Wyjściowym materiałem diagnostycznym dla opracowania strategii była analiza 

problemów społecznych na podstawie dokumentacji będącej w dyspozycji 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Galewicach. Zespół dokonujący 

diagnozy problemów społecznych na terenie gminy korzystał również z 

informacji pozyskanych z urzędu gminy oraz innych instytucji. 

 Prawne uwarunkowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

( akty prawne); 

Opracowując Gminną Strategię Rozwiązywania problemów Społecznych 

na lata 2014-2020 opierano się na kluczowych dla tej materii aktach prawnych 

tak, aby była kompatybilna z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

Poniżej przedstawiono kluczowe dla ww. dokumentu, akty prawne z krótką 

charakterystyką zagadnień, które są szczególnie istotne dla funkcjonowania 

strategii. 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej- jest najważniejszym aktem 

prawnym państwa polskiego oraz fundamentem państwa i systemu 

prawnego. To ona określa podstawowe prawa i wolności obywatelskie, a 

także gwarantuje poszanowanie praw osobistych, politycznych, 

ekonomicznych oraz socjalnych. Szczególną ochroną Konstytucja 

obejmuje dobro rodziny. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej mówi, że 

wszyscy obywatele są równi wobec prawa i obowiązków. Mają prawo do 

równego traktowania i nikt nie może być dyskryminowany w życiu 

politycznym, społecznym, gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. 

Oznacza również, że pomoc społeczna powinna wspierać osoby i rodziny 

w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i 

umożliwiać im życie w warunkach odpowiednich godności człowieka. 

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej( tj. Dz.U. 2013 r. 

poz. 182 z późn. zm.) Ustawodawca definiuje pomoc społeczną jako 

instytucję polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia , 

zasoby i możliwości. Ustawa określa zadania w zakresie pomocy 

społecznej, organizację pomocy, rodzaje świadczeń, a także zasady i tryb 

ich udzielania. Określa również materialno-prawne przesłanki udzielania 

świadczeń z pomocy społecznej z tytułu:  

1.ubóstwa,  

2.sieroctwa,  

3.bezdomności, 

4. bezrobocia,  

5.niepełnosprawności,  

6.długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

7. przemocy w rodzinie,  

8.potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 

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

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 

wielodzietnych, 

11.trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w 

Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy  lub ochronę uzupełniającą,  

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

13. alkoholizmu lub narkomanii,  

14.zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej, 

15. klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym(t.j. Dz.U. 

2011r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) kładzie szczególny nacisk na 

edukację oraz aktywizację środowisk , marginalizowanych zawodowo i 

społecznie, a także na wspieraniu zatrudnienia dla tych grup. Ustawa 

stwarza szansę na powrót do społeczeństwa osobom, które z różnych 

powodów znalazły się na marginesie życia społecznego. Wychodzi 

naprzeciw postulatom organizacji pozarządowych, które oczekują od 

państwa większego zaangażowania w aktywizację i edukację środowisk 

dotkniętych długotrwałym bezrobociem. 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 

2006 r. Nr 94, poz. 651 z późn. zm.) kompleksowo reguluje kwestię 

funkcjonowania spółdzielni pracy. W myśl ww. ustawy spółdzielnia pracy 

to forma prawna podmiotu łączącego  w sobie cechy przedsiębiorstwa 

oraz organizacji pozarządowej, mająca umożliwić jej członkom, którymi 

muszą być w 50% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, powrót 

do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy. 

Spółdzielnia socjalna, jako rodzaj spółdzielni pracy, opiera się na zasadzie 

osobistego świadczenia pracy przez jej członków. 

 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. 

Dz.U. 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm) reguluje przyznawanie  i 

wypłatę świadczeń z poza systemu ubezpieczeń. Świadczenia 

przyznawane zgodnie z ww. ustawą są w całości finansowane z budżetu 

państwa. Świadczeniami rodzinnymi są:  

1.zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

2.świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek 

opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne, 

3.jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. 

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

alimentów (t.j. Dz.U. 2012 r. poz 1228) reguluje dostarczanie środków 

utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich 

potrzeb, a w szczególności dzieciom, jest w pierwszej kolejności 

obowiązkiem wskazanym  w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym 

członków ich rodziny. Konstytucyjna zasada pomocniczości nakłada na 

państwo obowiązek wspierania jedynie tych osób ubogich, które nie są w 
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stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego 

im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do 

alimentacji. 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego( 

t.j. Dz.U. 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ) uznając, że zdrowie psychiczne jest 

fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z 

zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa, stanowi, że: 

podstawową ochronę zapewniają organy administracji rządowej, 

samorządowej, instytucje do tego powołane oraz stowarzyszenia, 

fundacje, związki wyznaniowe, a także inne osoby fizyczne i prawne. W 

świetle cytowanej ustawy ochrona zdrowia psychicznego polega w 

szczególności na: 

1.promocji zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom 

psychicznym, 

2.zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i 

powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i 

pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, 

3.kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, właściwych 

postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a 

także przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. 

 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie (t.j.Dz.U. 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) jest 

szczególnie ważnym aktem prawnym z punktu widzenia działalności i 

tworzenia organizacji pozarządowych w Polsce.  Ustawa reguluje zasady:  

1) prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje 

pozarządowe w sferze zadań publicznych oraz współpracy organów 

administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi;  

2) uzyskiwania przez organizacje pozarządowe statusu organizacji 

pożytku publicznego oraz funkcjonowania organizacji pożytku 

publicznego;  

3) sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku 

publicznego;  

4) tworzenia i funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego.  

Ponadto  reguluje również warunki wykonywania świadczeń przez 

wolontariuszy oraz korzystania z tych świadczeń. 

 

 Ustawa z dnia 26 października1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz.U. 2012 r. poz. 1356) powierza 

gminie  najwięcej kompetencji i zadań z zakresu przeciwdziałania 

alkoholizmowi oraz wychowaniu w trzeźwości jako jednostce 

administracyjnej będącej najbliżej społeczeństwa lokalnego. 

Do zadań należy min.: 
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           1.zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla  

           osób uzależnionych od alkoholu, 

           2.udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,  

           Pomocy psychospołecznej, prawnej, ochrony przed przemocą, 

           3.prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

           w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

w zakresie narkomanii. 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie (Dz.U. 2005 r. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) określa min. 

zadania gminy w tym obszarze: 

1.opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

2.prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

3.zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w 

ośrodkach wsparcia, 

4. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie ma za zadanie diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w 

celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku 

dotkniętym przemocą. Zespół Interdyscyplinarny realizuje swoje zadania 

poprzez opracowanie i realizację indywidualnych planów pomocy, 

monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (t.j.Dz.U. 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) nakłada nowe 

obowiązki na administrację publiczną. W myśl powyższej ustawy 

obowiązkiem gminy jest zapewnienie wsparcia rodzinie z trudnościami  w 

wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wspieranie 

rodziny może być prowadzone w formie :  pracy z rodziną -takich jak: 

konsultacje, poradnictwo specjalistyczne, terapia, mediacje, usługi 

opiekuńcze, pomocy ze strony asystenta rodziny; pomocy w opiece i 

wychowaniu dzieci poprzez placówkę wsparcia dziennego oraz rodzinę 

wspierającą. 

 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (t.j.  Dz.U. 2013 r. poz. 674) ustawa określa 

zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Zadania państwa w zakresie 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji 

zawodowej są realizowane przez instytucje rynku pracy działające w celu: 

pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, 

osiągnięcia wysokiej jakości pracy, wzmacniania integracji oraz 

solidarności społecznej zwiększanie mobilności na rynku pracy. 
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 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(t.j.Dz.U.2011r., Nr 127, poz. 721 ) ustawa dotyczy osób, których 

niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem: o 

zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni 

niepełnosprawności lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do 

pracy lub o niepełnosprawności , wydanej przed ukończeniem16 roku 

życia. 

 

 

 

II. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  
 

1. PRZEDMIOT  DIAGNOZY  

 

Przedmiotem diagnozy są poszczególne i charakterystyczne dla różnych grup 

społecznych problemy takie jak. ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, 

wielodzietność rodzin , bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

samotne wychowywanie dzieci, starość , uzależnienia, przemoc w rodzinie, 

które wymagają  podejmowania wszechstronnych działań w celu 

przeciwdziałania sytuacjom krytycznym w życiu jednostek i zbiorowości, 

poprawy ich warunków  bytowych oraz wyrównywania różnic socjalnych w 

wielu obszarach aktywności społecznej . 

 
  
 

Podstawowe dane dotyczące obszaru gminy  

1.1 POŁOŻENIE I POWIERZCHNIA  

 

Gmina Galewice położona jest w południowo - zachodniej części 

województwa łódzkiego. Według podziału fizyczno-geograficznego Polski 

Kondrackiego gmina Galewice znajduje się w obrębie Nizin Wielkopolsko-

Śląskich, w makroregionie Niziny Południowowielkopolskiej w mezoregionie 

Kotlina Grabowska. 

Powierzchnia gminy wynosi 13.579 ha (136 km
2
) i jest największą 

obszarowo gminą w powiecie wieruszowskim. W skład gminy wchodzą 22 

miejscowości sołeckie: Galewice, Galewice A, Osowa, Niwiska, Kużaj, 

Jeziorna, Kaski, Dąbie, Ostrówek, Kaźmirów, Pędziwiatry, Rybka, Przybyłów, 

Brzózki, Biadaszki, Żelazo, Foluszczyki, Gąszcze, Kol. Osiek, Osiek, 

Węglewice, Spóle. 

Gmina graniczy z następującymi gminami: 
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– od północy - Czajków i Grabów nad Prosną (obie gminy położone są w 

województwie wielkopolskim, powiat ostrzeszowski), 

– od wschodu - Klonowa (powiat sieradzki), Lututów, 

– od południowego-wschodu – Sokolniki, 

– od południowego-zachodu – Wieruszów, 

– od zachodu - Doruchów (województwo wielkopolskie, powiat 

ostrzeszowski). 

Siedzibą gminy jest wieś Galewice zlokalizowana w bliskiej odległości od 

następujących miejskich i regionalnych ośrodków: 

– od Wieruszowa – 10 km, 

– od Wielunia – 28 km, 

– od Kalisza – 58 km, 

– od Ostrowa Wlkp. – 50 km, 

– od Sieradza – 53 km. 

 

 

 

 

http://www.galewice.republika.pl/mapa_gminy.jpg
http://www.galewice.republika.pl/mapa_gminy.jpg


11 

 

 
 Lokalizacja gminy Galewice w województwie łódzkim 

 
 

 

 
 Woj. Łódzkie  

 

Gmina Galewice sąsiaduje z siedmioma jednostkami administracyjnymi, w tym 

z dwoma z sąsiedniego województwa. 

Nazwa wsi Galewice pochodzi od nazwiska Gal i znana była już w 1458 roku . 

Według danych z lat 1633 – 1635 miejscowość gminna leżała na drugim co do 

ważności i wielkości trakcie łączącym dwie metropolie średniowieczne – 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Wojewodztwa.svg
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Ostrzeszów i Wieluń . Była to tzw. droga publiczna, dobrze znana kupcom już w 

XV i XVI wieku. Dla Ziemi Wieluńskiej Galewice były średnio zaludnioną  

wioską szlachecką  posiadającą karczmę, a od 1520 roku folwark. W okresie 

zaborów Galewice stanowiły siedzibę urzędu gminy i tak zostało do tej pory.  

  

1.2 DEMOGRAFIA 

 

W skład gminy wchodzi 31 miejscowości skupionych w 22 sołectwach : 

Galewice, Galewice A, Osowa, Niwiska, Kużaj, Jeziorna, Kaski, Dąbie, 

Ostrówek, Kaźmirów, Pędziwiatry, Rybka, Przybyłów, Brzózki, Biadaszki,  

Żelazo, Foluszczyki, Gąszcze, Kol.Osiek, Osiek, Węglewice, Spóle.  w których 

mieszka 6.232 osób ; kobiet - 3.147, mężczyzn – 3.085 . Przebiegają tu dogodne 

szlaki komunikacyjne, tj. drogi powiatowe – 68,4km i drogi gminne – 110,44 

km .  Drogi gminne stanowią uzupełnienie sieci dróg układu podstawowego, 

ułatwiają połączenie między sołectwami oraz dojazdy do pól, łąk, pastwisk i 

lasów.  
 

Liczba ludności na terenie gminy Galewice wg stanu na dzień 31.12.2012 

r. wynosiła 6.263 mieszkańców. Gmina Galewice kształtuje się na trzecim 

miejscu w województwie pod względem stopnia feminizacji i na 100 mężczyzn 

przypada 102 kobiety. Gęstość zaludnienia gminy wynosi 46 osób/km
2
 i jest 

jedną z najniższych w skali całego województwa. 

 

Tabela  nr 1. Struktura ludności i ruch naturalny w gminie Galewice w 

latach 2010-2012  

Wyszczególnienie  2010 2011 2012 

Ludność wg płci 

Ogółem 6229 6254 6263 

Mężczyźni 3099 3094 3108 

Kobiety 3130 3160 3155 

Ruch naturalny wg płci  

Urodzenia  Ogółem  73 66 51 

Mężczyźni  40 28 30 

Kobiety  33 38 21 

Zgony  Ogółem  67 61 65 

Mężczyźni  36 39 30 

Kobiety  31 22 35 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych GUS 
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W strukturze ludności gminy obserwuje się wzrost liczby mieszkańców. 

W ogólnej liczbie mieszkańców obserwuje się niewielką przewagę ilości kobiet 

w stosunku do mężczyzn. Kobiety na przestrzeni lat 2010-2012 stanowią 

50,37% ogółu mieszańców. W ciągu ostatnich trzech lat na terenie gminy 

wahała się liczba urodzeń z wyraźną tendencja spadkową. Rok 2010 i 2011 

charakteryzował się przewagą liczby urodzeń nad zgonami, natomiast w 2012 

roku odnotowano wyraźny spadek liczby urodzeń w stosunku do liczby zgonów. 

Mimo tego na terenie gminy obserwuje się niewielki wzrost liczby ludności. 

Tendencja ta wynika z osiedlania się na terenie gminy mieszkańców z dużych 

miast np.: Wrocławia czy Łodzi. 

W strukturze wieku ludności można wyróżnić trzy podstawowe kategorie, 

które są istotne z punktu widzenia rynku pracy i zasobów siły roboczej: 

– ludność w wieku przedprodukcyjnym tj. w wieku od 0 do 17 lat, 

– ludność w wieku produkcyjnym, w tym: kobiety od 18 do 59 lat, a 

mężczyźni od 18 do 64 lat, 

– ludność w wieku poprodukcyjnym, w tym: kobiety od 60 lat i więcej,  

a mężczyźni od 65 lat i więcej. 

 

Tabela nr 2. Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym z 

podziałem na płeć w gminie Galewice (2012 r.) 

 

Wyszczególnienie  

Lata 

w wieku 

przedprodukcyj

nym 

w wieku 

produkcyjnym 

w wieku 

poprodukcyjnym Ogółe

m 
raze

m 
K M 

raze

m 
K M 

raze

m 
K M 

2010 1319 653 666 3911 1772 2139 999 705 294 6206 

2011 1285 639 646 3928 1793 2135 1041 728 313 6254 

2012 1248 617 631 3970 1809 2161 1045 729 316 6263 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych GUS 
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Analiza struktury demograficznej w podziale na wiek przedprodukcyjny, 

produkcyjny i poprodukcyjny wykazała, że największą grupę stanowi ludność w 

wieku produkcyjnym. Na przestrzeni lat 2010-2012 obserwuje się spadek liczby 

ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz wzrost mieszkańców w wieku 

produkcyjnym i poprodukcyjnym. Zmiany takie można zaobserwować także w 

skali kraju. Przyrost ludności w wieku poprodukcyjnym powodował będzie 

oddziaływanie na zadania związane z systemem emerytalnym oraz systemem 

opieki zdrowotnej. 

Wzrasta grupa ludzi starszych, emerytów i rencistów z roku na rok. Prognozy 

demograficzne wskazują, że w kolejnych latach procent osób w starszym wieku 

w całej populacji będzie zwiększał się systematycznie . 

Obniża się poziom współczynnika dzietności. Z drugiej strony na proces 

starzenia się populacji wpływa wydłużenie się przeciętnego trwania życia, a co 

za tym idzie wzrost osób w wieku starszym . 

 

 

Tabela nr 3. Liczba  mieszkańców  gminy w poszczególnych 

miejscowościach w latach 2011-2013 
 

 

L.p. Nazwa miejscowości Rok 2011 

01.01-31.12. 
Rok 2012 

01.01-31.12. 

Rok 2013  

do 

30.06.2013. 

1 Ostrówek       364       366      366 

2. Plęsy         37         37         37 

3. Przybyłów       111       113       115 

4. Rybka       176       117       178 

5. Biadaszki       302       305       307 

6. Brzeziny         37        37         37 

7. Brzózki       155       157        158 

8. Dąbie         83         83         84 

9. Dąbrówka         35         35         35 

10. Foluszczyki       124       124       125 

11. Kużaj       156       156       158 

12. Niwiska       311       311       312 

13. Okoń         86         87         87 

14. Pędziwiatry         82         82         82 

15. Spóle       118       118        119 

16. Węglewice       359      360       364 

17. Załozie         38        39         39 

18. Żelazo         15        16         16 

19. Gąszcze         99       103      104 

20. Grądy         36         36        36 



15 

 

21. Jeziorna       151       156       157 

22. Kaski       186       187       187 

23. Kaźmirów       122       122       123 

24. Kostrzewy         14         15         15 

25. Osiek       890       894       898 

26. Kolonia Osiek       243       246       251 

27. Osowa       358       363       363 

28. Galewice     1430      1445     1451 

29 Zataje         36         36        36 

30. Kalety         24         24        24 

31. Galewice-Zmyślona         50         52        52 

 Ogółem     6.228      6.282    6317 
(Źródło: Dane- ewidencja ludności UG) 

 

 

 

Tabela nr 4. Liczba ludności  gminy z podziałem na płeć w latach 2011-2013  

 

 

L.p. Płeć  Rok 2011 

01.01-31.12. 

Rok 2012 

01.01-31.12 

Rok 2013  

do 

30.06.2013. 

1. Kobiety  3.170    3.194    3.210 

2. Mężczyźni  3.058    3.088    3.107 

 Ogółem  6.228    6.228     6.317 
(Źródło: Dane- ewidencja ludności UG) 

 

 

 

Tabela nr 5. Liczba ludności według wieku w latach 2011 2013 

 
 

L.p. Wiek Rok 2011 

01.01-31.12. 

  Rok 2012 

01.01-31.12. 

Rok 2013 

do 30.06.2013 . 

1. 0-2 lat 98      152       187 

2. 3-6 lat 289      289       289 

3. 7-14 lat 523      523       523 

4. 15-17 lat 250      250        250 

5. 18-64 lat 4202    4202     4202 

6. 65 i więcej 866      866       866 

 Ogółem 6.228    6.282     6.317 

    (Źródło: Dane- ewidencja ludności UG) 
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1.3. POMOC SPOŁECZNA 
 

Zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Galewice 

realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  Do zadań  pracowników 

socjalnych należy min. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, 

prowadzenie pracy socjalnej, kompletowanie dokumentów oraz podejmowanie 

innych niezbędnych czynności związanych ze świadczeniami różnych form 

pomocy, aktywizowanie społeczności lokalnej, współpraca z lokalnymi 

instytucjami i organizacjami społecznymi, wydawanie decyzji w sprawach 

przyznania bądź odmowy świadczeń, przygotowywanie oceny zasobów pomocy 

społecznej oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem 

budżetu. 

Ponadto  ośrodek zajmuje się przyjmowaniem wniosków, kompletowaniem 

dokumentów i wydawaniem decyzji dotyczących; świadczeń rodzinnych, 

funduszu alimentacyjnego oraz  stypendiów socjalnych. 

Realizuje projekt systemowy ze środków EFS pt. „Program aktywizacji 

społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Galewice”. 

 

Charakterystyka klientów pomocy społecznej  

 

Tabela nr 6. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą finansową i 

pomocą w formie pracy socjalnej w latach 2011 – 2013. 

 

 

Rok Liczba 

świadczeniobiorców 

 

Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinie 

2011 172 110 402 

2012 183 119 428 

30.06.2013 136 101 334 

 

 

W 2011 roku  z pomocy finansowej i pomocy w formie pracy socjalnej 

skorzystały  172 osoby. W odniesieniu do ogólnej liczby mieszkańców, liczba 

osób korzystających z pomocy społecznej  stanowiła  2,76 % .  

W 2012 roku skorzystały 183 osoby , co stanowiło  2,94 % w stosunku do 

ogólnej liczby mieszkańców. 

Natomiast w I półroczu 2013 roku korzystało  z pomocy 136 osób  co stanowiło 

2,15 %  w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców gminy . 

Liczba osób objętych pomocą materialną  pozostaje na poziomie 

porównywalnym do lat ubiegłych, chociaż w roku bieżącym zwiększyła się 

liczba klientów pomocy społecznej.  Część odeszła z pomocy społecznej, 
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ponieważ część osób  znalazło pracę za granicą, a co za tym idzie polepszyła się 

ich sytuacja materialna. 

 

Tabela nr 7. Rodziny objęte pomocą finansową i pomocą w formie pracy 

socjalnej w  2011 roku. 

 

skład rodziny liczba rodzin liczba osób w tych rodzinach 

razem 110 402 

Jednoosobowe 26 26 

Konkubinat z trojgiem dzieci 1 5 

Matka z czworgiem i więcej dzieci 2 10 

Matka z dwojgiem dzieci 4 12 

Matka z jednym dzieckiem 10 20 

Matka z trojgiem dzieci 5 20 

Małżeństwo bez dzieci 2 4 

Małżeństwo z czworgiem dzieci 8 48 

Małżeństwo z dwojgiem dzieci 8 32 

Małżeństwo z jednym dzieckiem 5 15 

Małżeństwo z pięciorgiem dzieci 4 28 

Małżeństwo z sześciorgiem dzieci 5 40 

Małżeństwo z trojgiem dzieci 21 105 

Ojciec z dwojgiem dzieci 1 3 

Ojciec z trojgiem dzieci 2 8 

Wieloosobowe 3 12 

dwurodzinne spokrewnione w linii prostej 3 14 

(Źródło :Dane GOPS) 
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Tabela nr 8. Rodziny objęte pomocą finansową i pomocą w formie pracy 

socjalnej w  2012 roku. 
 

skład rodziny liczba rodzin liczba osób w tych rodzinach 

razem 119 428 

Jednoosobowe 27 27 

Konkubinat z jednym dzieckiem 2 6 

Matka z czworgiem i więcej dzieci 4 21 

Matka z dwojgiem dzieci 5 15 

Matka z jednym dzieckiem 9 18 

Matka z trojgiem dzieci 5 20 

Małżeństwo bez dzieci 4 8 

Małżeństwo z czworgiem dzieci 6 36 

Małżeństwo z dwojgiem dzieci 12 48 

Małżeństwo z jednym dzieckiem 6 18 

Małżeństwo z pięciorgiem dzieci 5 35 

Małżeństwo z sześciorgiem dzieci 2 16 

Małżeństwo z trojgiem dzieci 20 100 

Ojciec z dwojgiem dzieci 1 3 

Ojciec z trojgiem dzieci 1 4 

Wieloosobowe 4 24 

dwurodzinne inne 1 6 

dwurodzinne spokrewnione w linii prostej 5 23 

(Źródło :Dane GOPS) 
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Tabela nr 9. Rodziny objęte pomocą finansową i pomocą w formie pracy 

socjalnej w I półroczu   2013  roku. 

 

 

skład rodziny liczba rodzin liczba osób w tych rodzinach 

razem 101 328 

Jednoosobowe 26 26 

Konkubinat bez dzieci 1 2 

Konkubinat z jednym dzieckiem 1 3 

Matka z czworgiem i więcej dzieci 2 11 

Matka z dwojgiem dzieci 6 18 

Matka z jednym dzieckiem 12 24 

Matka z trojgiem dzieci 5 20 

Małżeństwo bez dzieci 3 6 

Małżeństwo z czworgiem dzieci 3 18 

Małżeństwo z dwojgiem dzieci 10 40 

Małżeństwo z jednym dzieckiem 5 15 

Małżeństwo z pięciorgiem dzieci 3 21 

Małżeństwo z sześciorgiem dzieci 1 8 

Małżeństwo z trojgiem dzieci 14 70 

Ojciec z dwojgiem dzieci 1 3 

Wieloosobowe 3 20 

dwurodzinne spokrewnione w linii prostej 5 23 

(Źródło :Dane GOPS) 
 

Analizując przedstawione tabele rodzin według  składu  rodziny  należy 

stwierdzić, że  widoczny jest znaczny  wzrost jednoosobowych gospodarstw 

domowych: w 2011 roku było ich 26 tj. 23,64  %  w stosunku do wszystkich 

rodzin korzystających z pomocy,  w 2012 roku 27  tj. 22,69 % w stosunku do 

wszystkich rodzin korzystających z pomocy natomiast  w I półroczu 2013 roku 
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26 rodzin jednoosobowych   tj.22,03  % w stosunku do wszystkich rodzin 

korzystających z pomocy. 

 Wzrosła również liczba rodzin niepełnych;  w 2011 liczba rodzin niepełnych 

wynosiła  24 co w stosunku do wszystkich  rodzin korzystających z pomocy 

wynosi 21,82 %, w 2012 roku liczba rodzin niepełnych wynosiła  25 w do 

wszystkich rodzin korzystających z pomocy stanowi  21,01 %, 

 a w I półroczu 2013 roku liczba rodzin niepełnych wynosiła  26  co w stosunku 

do wszystkich rodzin korzystających z pomocy stanowi  25,74  %.   

 

Środowisko rodzinne jest pierwszym otoczeniem społecznym i wychowawczym 

w życiu dziecka. To w ramach struktur rodzinnych człowiek nawiązuje pierwsze 

kontakty społeczne i nabywa umiejętności społeczne. Rodziny korzystające z 

pomocy tut. ośrodka charakteryzują  się zaburzoną strukturą  w postaci 

niestabilnych i nieformalnych układów małżeńskich, rozkładem pożycia 

małżeńskiego, niejednokrotnie także częstymi zmianami partnerów oraz 

deficytami wychowawczymi spowodowanymi załamaniem się ról 

wewnątrzrodzinnych. 

 Dlatego też ważne jest aby te grupy rodzin objąć szczególnym wsparciem . 

 

Tabela nr 10.POWODY PRZYZNANIA POMOCY  

 

 

Powód trudnej sytuacji życiowej  Liczba rodzin 

     2011      2012    2013/I pół/ 

Ubóstwo        68        85     74 

Sieroctwo         0          0       0 

Bezdomność         2          2       3 

Potrzeba ochrony macierzyństwa       35         32      20 

W tym wielodzietność       22         21      11  

Bezrobocie       40         52      54 

Niepełnosprawność       34         41      36 

Długotrwała lub ciężka choroba       28         31      23 

Bezradność w sprawach opiek-

wychowawczych i prowadzenia gosp. 

dom. ogółem 

      27         23      30 

W tym: 

         rodziny niepełne 

      23        21      29 

         rodziny wielodzietne        1          2       1 
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Przemoc w rodzinie        3          3       2 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi        0          0       0 

Alkoholizm      20        20     15 

Narkomania         0          0        0 

Trudności w przystosowaniu do życia po 

opuszczeniu zakładu karnego 

        2          3        2 

Brak umiejętności w przystosowaniu do 

życia młodzieży opuszczającej Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawcze 

        0          0        0 

Trudności w integracji osób, które 

otrzymały status uchodźcy  lub ochronę 

uzupełniającą  

        0          0        0 

Zdarzenie losowe         2          1        0 

Sytuacja kryzysowa         0          1        0 

Klęska żywiołowa i ekologiczna         0          0        0 

( Źródło: Dane GOPS ) 

 

 

Uzupełnieniem  różnych przyczyn przyznawania pomocy jest występowanie 

kilku zjawisk naraz w tym ubóstwa .  

Dominującym problemem powodującym  zgłaszanie się o pomoc było 

bezrobocie .W 2011 roku  dotyczyło  - 40 osób czyli  23,26  % ogółu klientów 

ośrodka, w 2012 roku dotyczyło 52 osób czyli 28,42 % ogółu klientów ośrodka, 

natomiast w I półroczu 2013 roku dotyczyło już 54 osób czyli 39,71 % ogółu 

klientów ośrodka. Widoczna jest  tendencja wzrostowa osób korzystających z 

pomocy społecznej gdzie powodem jest bezrobocie. Niedostateczna ilość miejsc 

pracy, niski poziom kwalifikacji i wykształcenia oraz inne czynniki: 

niepełnosprawność , długotrwała choroba, uzależnienia  decydują o wysokiej 

liczbie klientów  pozostających bez pracy i one stały się problemem  

dominującym. 

Kolejnym powodem przyznania pomocy była  niepełnosprawność : w 2011 roku 

34 osoby  zgłosiły się o pomoc tj. 19,77 % ogółu klientów ośrodka, w 2012 roku 

41 osób co stanowi 22,40 % ogółu klientów ośrodka, a w I półroczu 2013 roku  

powodem przyznania pomocy z niepełnosprawnością było  36 osób tj. 26,47 % 

ogółu klientów pomocy społecznej. Widoczna jest tendencja wzrostowa osób 

korzystających z pomocy społecznej gdzie  powodem jest  niepełnosprawność.    

Należy zwrócić uwagę, że jedna rodzina korzysta z pomocy nie tylko z jednego 

powodu. Do pozostałych należy zaliczyć: potrzebę  ochrony macierzyństwa, 

długotrwałą lub ciężką chorobę,   bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, przemoc w rodzinie 
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alkoholizm, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu 

karnego, zdarzenie losowe. 

Skutki wyżej wymienionych powodów objawiają się w postaci obniżenia 

standardów życia, powstawiania patologii  społecznych, napięć i zakłóceń w 

życiu rodzinnym, zatraceniu wartości moralnych, zwiększenia ubóstwa, 

patologicznych zachowań – roszczeniowe postawy, stale rosnących wydatków 

na zaspokojenie potrzeb tej grupy klientów. Groźnym zjawiskiem 

obserwowanym od niedawna jest dziedziczenie w/w zachowań przez młode 

pokolenie wyrastające w atmosferze marazmu braku perspektyw i biernym 

oczekiwaniu na pomoc instytucjonalną. 

 Z opinii samych klientów pomocy społecznej wyraźnie wynika, że  bezrobocie i 

zagrożenie ubóstwem jest największym problemem wśród tej grupy odbiorców. 

W celu łagodzenia skutków bezrobocia oraz  aby wyjść  naprzeciw lokalnym 

potrzebom społecznym GOPS rozpoczął w 2008 roku realizację projektu 

„Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Galewice” 

współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach podziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego 

Kapitał ludzki, projekt ten ośrodek będzie realizował do 30 czerwca 2015r. 

Celem głównym projektu jest zapewnienie klientom pomocy społecznej z 

Gminy Galewice wsparcia w kierunku aktywności zawodowej. Projekt ów ma 

na celu: 

-podnoszenie lub zdobycie nowych kwalifikacji 

-zwiększenie wiedzy na temat możliwości i sposobów korzystania z rynku 

pracy, 

-wzrost samooceny i motywacji do dalszych działań , 

-wzrost aktywności społecznej 

Ważnym jest aby stworzyć takie warunki uczestnikom, które umożliwiłyby 

wyjście z kręgów świadczeniobiorców pomocy społecznej i doprowadziły do 

życiowego usamodzielnienia. 

Znaczną korzyścią realizowanego projektu jest fakt, że prócz wsparcia dla 

klientów ośrodka  jest duża korzyść dla samego ośrodka, ponieważ 

zatrudnionych w ramach projektu jest 3 pracowników socjalnych, których 

wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków EFS, doposażono stanowiska 

pracy w niezbędny sprzęt min. komputery, drukarki, kserokopiarki oraz 

materiały biurowe. 

 

Praca socjalna 

 

Praca socjalna jako interdyscyplinarna działalność zawodowa  prowadzona jest 

na co dzień przez pracowników socjalnych, ma ona na celu pomoc osobom i 

rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w 

społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich  ról społecznych oraz tworzenie 
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warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna świadczona jest osobom i 

rodzinom bez względu na posiadany dochód. 

 

 

Tabela nr 11. Liczba rodzin i osób w rodzinach objętych pracą socjalną. 

 

Rok  2011 2012 30.06.2013 

Liczba rodzin 

 

81 51 54 

Liczba osób w 

rodzinach 

288 188 158 

( Źródło: Dane GOPS ) 

 

 

Analizując dane  z tabeli widzimy, że z systematycznie wzrasta liczba osób, 

rodzin, które wymagają tej formy pomocy. 

 

 

 

Środowiska zgłaszające się o pomoc w latach 2011 – 2013 były objęte 

różnymi formami pomocy materialnej i rzeczowej  

 

 

Zadania własne  

 

 

Udzielono pomocy w następujących formach : 

 

I Zasiłki celowe i w naturze  

 

 

Zasiłki celowe  zostały udzielone osobom w celu zabezpieczenia niezbędnej 

potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości zakupu 

żywności, leków i leczenia, opału, odzieży  oraz w zależności od potrzeb osób 

ubiegających się o pomoc. Ustawa  dopuszcza w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach udzielenie pomocy rodzinie w sytuacji gdy dochody własne 

rodziny przekraczają kryterium dochodowe i taka też pomoc była udzielana. 

 Zasiłki celowe były udzielane także  jako wkład własny dla uczestników  

realizowanego przez tut. ośrodek projektu „Program aktywizacji społeczno-

zawodowej bezrobotnych w Gminie Galewice” współfinansowanego  przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

podziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał ludzki. 
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Tabela nr 12  

 

                  Rok        Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

              2011 

 

                   69                 243 

              2012 

 

                   69                240 

   Do 30.06.2013  

 

                   56                177 

(Źródło :Dane GOPS) 
 

 

 

II. Zasiłki okresowe . 

 

Zasiłek okresowy   przysługuje w szczególności  ze względu na długotrwałą 

chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia 

uprawnień do świadczeń z innych systemów  zabezpieczenia społecznego : 

- osobie samotnie gospodarującej , której dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 

- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.  

 

 Tabela nr 13. 

 

          Rok       Liczba Rodzin Liczba osób w rodzinach 

2011 

 

w tym przyznane z powodu 

 

-bezrobocia 

 

-długotrwałej choroby 

 

-niepełnosprawności 

 

28 

 

 

 

16 

 

2 

 

5 

 

 

100 

 

 

 

59 

 

5 

 

21 
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2012 

 

w tym przyznane z powodu 

 

-bezrobocia  

 

-długotrwałej choroby 

 

-niepełnosprawności 

 

-możliwość nabycia 

uprawnień do świadczeń z 

innych systemów 

zabezpieczenia 

społecznego  

 

-inne  

 

35 

 

 

 

25 

 

5 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

5 

129 

 

 

 

95 

 

10 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

27 

         Do 30.06.2013 

 

w tym przyznane z powodu 

 

 -bezrobocia  

 

-długotrwałej choroby 

 

-możliwość nabycia 

uprawnień do świadczeń z 

innych tytułów 

zabezpieczenia 

społecznego 

 

-inne 

 

 

37 

 

 

 

34 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

133 

 

 

 

119 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

11 

(Źródło: Dane GOPS) 
 

Analizując  przedstawioną  tabelę należy podkreślić, że corocznie wzrasta ilość 

rodzin korzystających z  zasiłku okresowego, tego typu świadczenie w 

większości przyznawane jest z powodu występującego w rodzinie bezrobocia : 

w 2011 roku 28 rodzin  otrzymało zasiłek okresowy, z tego  w 16 rodzinach 

powodem przyznania było bezrobocie co stanowi 57,14 %  do ogółu 

wypłaconych zasiłków okresowych,  
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w 2012 roku zasiłek okresowy otrzymało 35 rodzin, z powodu bezrobocia  25 

rodzin co stanowi 71,43 % do ogółu wypłaconych zasiłków okresowych, 

natomiast w pierwszej połowie 2013 roku z tej formy pomocy finansowej 

skorzystało 37 rodzin, z tego 34 rodziny, z tytułu bezrobocia, co stanowi 91,89 

% do ogółu wypłaconych zasiłków okresowych. 

Innymi powodami przyznania świadczenia jest  niepełnosprawność,  

długotrwała ciężka choroba  oraz  możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z 

innych tytułów zabezpieczenia społecznego. 
 

 

 

III. Posiłek 

 

Udzielono pomocy w formie posiłku dla dzieci w szkołach , gminnym 

przedszkolu  oraz  w postaci zasiłku celowego na zakup żywności w ramach 

programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” . 

 

 

Program wieloletni  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

realizowany w latach 2011 – 2013 

 

Celem programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań o charakterze 

obowiązkowym  w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku 

osobom jego pozbawionym .  

 

Tabela nr 14  

 

         2011         2012  Do 30.06         

2013 

Rzeczywista liczba osób 

objętych programem 

ogółem 

           

112 

 

        102 

 

           78 

w tym liczba osób 

korzystających z : 

                           posiłku 

             

         87 

 

           92 

 

            48  

 zasiłku                                

celowego    

          28             11              24 

świadczenia rzeczowego          11 

          

             5               11 

Koszt programu ogółem 

 

   33.712     72.301        40.704 

Liczba punktów 

żywieniowych 

             5                5                   5 

(Źródło : dane GOPS) 
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Analizując dane z 2013 roku w stosunku do roku 2011 można stwierdzić ,iż 

znacznie zmniejszyła się ilość  dzieci korzystających z posiłku . 

 

 

IV. Zasiłek stały 

 

Zasiłek stały przysługuje: 

  pełnoletniej osobie  samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z 

powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest 

niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 

 pełnoletniej osobie w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód  na 

osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w 

rodzinie. 

Za osoby pobierające zasiłek stały opłacana jest składka na ubezpieczenie 

zdrowotne . 

 

 

Tabela nr 15 

 

 Rok  Liczba świadczeniobiorców 

2011 

 

7 

2012 

 

8 

30.06.2013 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

KOSZT  ŚWIADCZEŃ  POMOCY SPOŁECZNEJ W  LATACH 

2011 – 2013 

Tabela nr 16 

 

Wyszczególnienie 

 

2011  2012 Do.30.06.2013 

Koszt świadczeń pomocy 

ogółem ; 

 

2.098.721,00 2.038.598,00 1.111.371,00 

w tym ;    

w ramach zadań własnych 

 

 

181.149,00  224.357,00 167.740,00 

w tym; otrzymane dotacje na 

realizacje zadań własnych 

97.272,00 168.653,00 134.048,00 

w ramach zadań zleconych 

 

 

1.917.572,00  1.814.241,00 943.631,00 

(Źródło : Dane GOPS ) 

 

Z danych przedstawionych w tabeli wynika że koszt świadczeń wzrasta. Ma na 

to wpływ większa ilość świadczeniobiorców korzystających z zasiłku stałego, 

zwiększa się wysokość świadczeń.  

 Minimalna wysokość zasiłku okresowego  wynosiła  ;  

w przypadku osoby samotnie gospodarującej  - 50% różnicy między kryterium 

dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby ,   

w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny  

a dochodem rodziny. Od 2012r. zaczęła wzrastać ilość świadczeniobiorców 

korzystających z zasiłku okresowego jest to zadanie własne gminy, na które 

gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa. 

 

1.4.STARZENIE SIĘ LUDNOŚCI – PROBLEMY OSÓB STARSZYCH  

 

Polska transformacja doświadczyła całe społeczeństwo, wzrasta grupa ludzi 

starszych, emerytów i rencistów z roku na rok. Prognozy demograficzne 

wskazują, że w kolejnych latach procent osób w starszym wieku w całej 

populacji będzie zwiększał się systematycznie . 

Ważnym wymiarem tendencji demograficznych w Polsce jest zjawisko 

zawężonej zastępowalności pokoleń. Obniża się poziom współczynnika 

dzietności. Z drugiej strony na proces starzenia się populacji wpływa 

wydłużenie się przeciętnego trwania życia, a co za tym idzie wzrost osób  

w wieku starszym. 
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W powszechnej opinii starość postrzegana jest jako okres izolacji, samotności, 

braku uczucia i życzliwości, niedołęstwa odczuwalnych dolegliwości 

somatycznych, postępującego uzależnienia się od otoczenia. 

Najczęściej sygnalizowanym przez tę kategorię osób problemem jest 

pogarszający się stan zdrowia, niepełnosprawność oraz trudna sytuacja 

materialna. Wpływ na niekorzystny stan zdrowia ludzi mają trudne warunki 

życia, stresy, niedociągnięcia w zakresie opieki zdrowotnej, warunki 

środowiskowe a także brak dbałości o własne zdrowie.  

Zmieniająca się struktura i funkcje współczesnej rodziny nie sprzyjają 

kształtowaniu się warunków do sprawowania opieki nad sędziwym członkiem 

rodziny. Coraz częściej osoby starsze tworzą jednoosobowe gospodarstwa 

domowe, a gdy osoby te mieszkają razem z dziećmi to ich właśnie świadczenia 

emerytalne niejednokrotnie stanowią źródło pewnego i stałego dochodu rodzin . 

Sytuacja najstarszej generacji Polaków  jest znacznie gorsza niż ich 

rówieśników w krajach Unii Europejskiej. Często słyszymy o redukcji 

wydatków państwa w sektorze pomocy społecznej chociaż zapotrzebowanie na 

osłony socjalne rośnie i będzie rosło. 

Ludzie starsi wymagają  różnych form wsparcia społecznego. 
 

V.Usługi  opiekuńcze  

 

Osobie samotnej , która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga 

pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych . 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację, oraz w 

miarę możliwości, zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z 

rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze 

specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek pomocy społecznej, 

przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. 

 

Tabela nr 17. LICZBA OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ W FORMIE 

USŁUG OPIEKUŃCZYCH  
 

         Rok 

 

Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach 

      2011 

 

             5                6 

      2012 

 

             7                9 

  Do 30.06.2013 

 

             5            6 



30 

 

(Źródło:Dane GOPS) 
 
 

Na przestrzeni ostatnich lat ilość osób korzystających z usług opiekuńczych  

kształtuje się na porównywalnym poziomie .  

Działania wobec osób w wieku poprodukcyjnym skierowane są na interwencję 

i udzielanie świadczeń w najbardziej podstawowym zakresie, służącym jedynie  

na zaspokajaniu najważniejszych potrzeb  życiowych, opiekę higieniczną , 

zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości zapewnienie 

kontaktu z otoczeniem . 

 

Osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby czy 

niepełnosprawności niemogącej samodzielnie funkcjonować  w codziennym 

życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług 

opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej .  

W okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2013r. nie umieszczono żadnej osoby w 

domu pomocy społecznej. 

 

Zadania zlecone 

 

Świadczenia rodzinne przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z 

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006 r., Nr 139, 

poz. 992 ze zm.). Świadczeniami rodzinnymi są: 

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny,  świadczenie 

pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 

1. 18 roku życia lub 

2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 

3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i 

legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności. 

Osobie wymienionej w punkcie 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem 

kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do 

ukończenia 24 roku życia. 

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w 

rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł. W 

przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w 

przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 

623,00 zł. 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/art,5443,zasilek-rodzinny.html
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania/jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania/swiadczenia-opiekuncze/art,5451,zasilek-pielegnacyjny.html
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania/swiadczenia-opiekuncze/art,5452,swiadczenie-pielegnacyjne.html
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania/swiadczenia-opiekuncze/art,5452,swiadczenie-pielegnacyjne.html
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Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi 

prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w 

przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00. 

Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie 

później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. 

 

Tabela nr 18 

 

L.

p.  
Świadczenie  

2011  2012 2013 I półrocze 

Liczb

a 

osób  

Ilość 

świadcze

ń 

Licz

ba 

osób  

Ilość 

świadcze

ń 

Licz

ba 

osób  

Ilość 

świadczeń 

1.  
zasiłek rodzinny, z 

tego: 
818 9296 730 8352 680  3897 

a) 

zasiłek rodzinny na 

dziecko w wieku 

do ukończenia 5 

roku życia 

X 2635 X 2269 X 1033 

b) 

zasiłek rodzinny na 

dziecko w wieku 

powyżej 5 roku 

życia do 

ukończenia 18 roku 

życia 

X 5938 X 5379 X  2602 

c) 

zasiłek rodzinny na 

dziecko w wieku 

powyżej 18 roku 

życia do 

ukończenia 24 roku 

życia 

X 723 X 704 X 262 

2.  

dodatek do 

zasiłku z tytułu 

opieki nad 

dzieckiem w 

okresie 

korzystania z 

urlopu 

wychowawczego  

49 367 39 310 30 132 

3.  
dodatek do 

zasiłku z tytułu 
48 48 22 22 20 20 
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urodzenia dziecka  

4.  

dodatek do 

zasiłku z tytułu 

samotnego 

wychowywania 

dziecka 

29 285 29 255 24 137 

5.  

dodatek do 

zasiłku z tytułu 

kształcenia i 

rehabilitacji 

dziecka 

28 329 32 342 25  145 

6.  

dodatek do 

zasiłku z tytułu 

rozpoczęcia roku 

szkolnego  

554 554 498 498 0 0 

7.  

dodatek do 

zasiłku z tytułu 

podjęcia przez 

dziecko nauki w 

szkole poza 

miejscem 

zamieszkania 

181 1254 171 1183 113 665 

8.  

wychowanie 

dziecka w rodzinie 

wielodzietnej  

154 1562 132 1367 112 646 

9.  

jednorazowa 

zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka  

69 69 46 46 32 32 

 

RAZEM X 13764 X 12375 X 5674 

(źródło: dane GOPS w Galewicach) 

 

Świadczenia opiekuńcze : 
 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie  z 

przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek 

alimentacyjny - czyli pokrewieństwo 1 i 2 stopnia (dzieci – rodzice, wnuki – 

dziadkowie, rodzeństwo) jeżeli rezygnują z zatrudnienie lub innej pracy 

zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą 

legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 

orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej 
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lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji. 

Kwota świadczenia to 520 zł miesięcznie. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby 

sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na 

osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł. 
 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej przysługuje tylko w sytuacji, kiedy niepełnosprawność osoby 

wymagającej opieki powstała przed ukończeniem 18 roku życia lub przed 

ukończeniem 25 roku życia ale podczas nauki w szkole lub szkole wyższej. 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej przysługuje: 

1) matce albo ojcu 

2) opiekunowi faktycznemu dziecka 

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną 

4) innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem 

osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w 

celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 

osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji oraz konieczności stałego współudziału no co dzień opiekuna 

dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie. 

 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków 

wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w 

związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

1. niepełnosprawnemu dziecku; 

2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli 

legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

3. osobie, która ukończyła 75 lat. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku 

powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 

21 roku życia. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł miesięcznie. 
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Tabela nr 19 

 

L.

p.  

Świadczenia 

opiekuńcze  

2011  2012 2013 I półrocze 

Liczb

a 

osób  

Ilość 

świadcze

ń 

Licz

ba 

osób  

Ilość 

świadcze

ń 

Licz

ba 

osób  

Ilość 

świadczeń 

1.  
Zasiłek 

pielęgnacyjny 
103 1286 96 1187 120  555 

2.  
Świadczenie 

pielęgnacyjne 
24 252 31 334 34 192 

3.  
Specjalny zasiłek 

opiekuńczy  
- - - - 0 0 

 

RAZEM X 1538 X 1521 X 747 

(źródło: dane GOPS w Galewicach) 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), za 

osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od podstawy 

odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na 

podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny. 

 

Tabel nr 20 
 

(źródło: dane GOPS w Galewicach) 

 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach 

określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów. 

L.

p.  

Składka na 

ubezpieczenie 

emerytalne i 

rentowe z 

ubezpieczenia 

społecznego  

2011  2012 2013 I półrocze 

Liczb

a 

osób  

Ilość 

świadcze

ń 

Licz

ba 

osób  

Ilość 

świadcze

ń 

Licz

ba 

osób  

Ilość 

świadczeń 

1.  Składka ZUS 13 143 15 162 17 111 

 

RAZEM 13 143 15 162 17 111 
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Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco 

ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. 

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest 

od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli 

dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725zł. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do 

ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub 

szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku 

posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. 

 

Tabela nr 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(źródło: dane GOPS w Galewicach) 

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej, wynikającej z niskich dochodów  na osobę w rodzinie, w 

szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, 

ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy 

rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

 

Stypendium przysługuje: 

a)     uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów 

nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 24 roku życia, 

b)    wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających 

dzieciom i młodzieży  upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a także 

dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – 

do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

L.p

. 

Fundusz 

alimentacyjny  

2011  2012 2013 I półrocze 

Liczb

a 

osób  

Ilość 

świadcze

ń 

Licz

ba 

osób  

Ilość 

świadcze

ń 

Licz

ba 

osób  

Ilość 

świadczeń 

1.  
Fundusz 

alimentacyjny 
47 535 57 525 45 264 

 

RAZEM 47 535 57 525 45 264 
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c)     uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół 

publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji 

obowiązku nauki 

d)    słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich 

kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak 

niż do ukończenia 24 roku życia. 

 

Tabela nr 22 

 

L.p

. 

Stypendium 

szkolne  

2011  2012 2013 I półrocze 

Liczb

a 

osób  

Ilość 

świadcze

ń 

Licz

ba 

osób  

Ilość 

świadcze

ń 

Liczba 

osób  

Ilość 

świadczeń 

1.  
Stypendium 

szkolne 
173 542 176 663 126 628 

 

RAZEM 173 542 176 663 126 628 

(źródło: dane GOPS w Galewicach) 

 

 

 

1.5. BEZROBOCIE  

 

Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Galewice. 

 

            Bezrobocie jest złożonym problemem i różnie definiowanym. Szerszą 

kategorią jest pozostawanie bez pracy lub nieaktywność zawodowa. Są to 

kategorie szczególnie ważne z punktu widzenia opisu klientów pomocy 

społecznej. Statystyki dotyczące bezrobocia w znacznym stopniu zniekształcają 

obraz tego zjawiska głównie ze względu na duży stopień tzw. bezrobocia  

utajonego oraz „pracy na czarno”. Bezrobocie obniża standard życia i rozszerza 

obraz patologii społecznej. Bezpośrednio wpływa na poziom życia rodzin i 

prowadzi często do dezintegracji rodziny, osłabienia więzi emocjonalnych 

między członkami rodziny, zwiększa ryzyko zaistnienie patologii życia 

społecznego, utraty poczucia bezpieczeństwa i wpływu na własne życie, 

degradacji ekonomicznej i społecznej. Bezrobocie jest dotkliwe nie tylko dla 

osób pozostających bez pracy, lecz także dla ich rodzin. W funkcjonowaniu 

rodzin dotkniętych bezrobociem dochodzi do poważnych zakłóceń. Negatywny 

wpływ bezrobocia na więź małżeńską niesie ze sobą niebezpieczeństwo 

osłabienia związków uczuciowych i zaburzenia ról małżeńskich i rodzicielskich.  

Poniższa mapa Polski zawiera informacje dotyczące stopy bezrobocia w Polsce 

w styczniu 2013r.  
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Jak można zauważyć, w woj. łódzkim stopa bezrobocia wynosiła 14,8%.   
 

 
 

Źródło: Internet 

(http://forsal.pl/grafika/691086,128387,gus_bezrobocie_w_wojewodztwach_styczen_2013_m

apa.html) z dnia 28.11.2013r. 

 

            Patrząc na wagę tego zjawiska, warto się mu przyjrzeć na dzień 31 

grudnia 2011r., 31 grudnia 2012r., 30 czerwca 2013r. z terenu powiatu 

wieruszowskiego oraz gminy Galewice. 

I. Dane o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Wieruszowie w 

latach 2011- 2013 roku ze względu na płeć. 

        

           Na dzień 31 grudnia 2011r. liczba bezrobotnych z powiatu 

wieruszowskiego wynosiła 2115 osób, w tym 1144 kobiet i 971 mężczyzn. 

Natomiast na koniec 2012r. liczba ta zmniejszyła się i wynosiła 2092 osoby, w 

tym 1132 kobiet i 960 mężczyzn. W pierwszym półroczu 2013r. liczba ta 

kształtowała się następująco: ogółem 1935 osób, w tym 1022 kobiet i 913 

mężczyzn. W celu zobrazowania opisywanej sytuacji, stworzono tabelkę nr 23 

oraz wykres nr 1. 

 

http://forsal.pl/grafika/691086,128387,gus_bezrobocie_w_wojewodztwach_styczen_2013_mapa.html
http://forsal.pl/grafika/691086,128387,gus_bezrobocie_w_wojewodztwach_styczen_2013_mapa.html
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Tabela nr 23. powiat wieruszowski 

 

 
(Źródło: PUP Wieruszów) 

Wykres nr 1 

 
(Źródło: PUP Wieruszów) 

            Analizując dane zawarte w tabeli oraz na wykresie, można 

zaobserwować, że większą liczbę osób, które rejestrują się w PUP w 

Wieruszowie z powiatu wieruszowskiego, stanowią kobiety. Porównując 2011r. 

do 2012r. zauważa się tendencję spadkową osób bezrobotnych.  

Warto w tym miejscu przyjrzeć się liczbie osób bezrobotnych z terenu gminy 

Galewice. 

       

            Na dzień 31 grudnia 2011r. liczba bezrobotnych z terenu Gminy 

Galewice wynosiła 318 osób, w tym 172 kobiety i 146 mężczyzn. Natomiast z 

roku następnym, zauważa się tendencję wzrostową, gdyż liczba ta wynosiła 360 

osób, w tym 190 kobiet i 170 mężczyzn. W pierwszym półroczu 2013r. 

bezrobotnych było 312 osób, w tym 155 kobiet i 157 mężczyzn. Bardziej 

obrazowo porównanie to przedstawia poniższa tabelka i wykres nr 2. 

 

Tabela nr 24.  Gmina Galewice 

 
(Źródło: PUP Wieruszów) 
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Wykres nr 2. 

 
(Źródło: PUP Wieruszów) 

             Analizując powyższe dane, można zauważyć tendencję wzrostową osób 

z terenu Gminy Galewice, które rejestrują się w Powiatowym Urzędzie Pracy w 

Wieruszowie. Niewątpliwie jest to negatywne zjawisko. Tak samo jak w 

powiecie wieruszowskim, większą liczbę osób bezrobotnych stanowią kobiety. 

Kolejnym aspektem godnym uwagi jest liczba bezrobotnych z prawem do 

zasiłku. 

 

 

 Dane o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Wieruszowie w 

latach 2011- 2013 roku z prawem do zasiłku: 

 

             Na koniec roku 2011 liczba bezrobotnych z powiatu wieruszowskiego, 

zarejestrowanych w PUP w Wieruszowie z prawem do zasiłku, wynosiła 305 

osób, w tym 159 kobiet oraz 146 mężczyzn. Liczba ta zmalała na koniec 2012r. 

ponieważ wynosiła 285 osób, w tym 137 kobiet i 148 mężczyzn. Natomiast na 

koniec czerwca 2013r. 280 osób było zarejestrowanych w PUP z prawem do 

zasiłku, w tym 128 kobiet i 152 mężczyzn. Dokładne dane przedstawia poniższa 

tabelka oraz wykres nr 3. 

 

Tabela nr 25. powiat wieruszowski 

 

 

 

Rok 

Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku z 

powiatu wieruszowskiego 

Ogółem Kobiety Mężczyźni 

grudzień 2011r. 305 159 146 

grudzień 2012r. 285 137 148 

2013r.(I 

półrocze) 

280 128 152 

(Źródło: PUP Wieruszów) 
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Wykres nr 3. 

 

 
(Źródło: PUP Wieruszów) 

 

 

                 Interepretując powyższe dane, na koniec 2011r. więcej kobiet niż 

mężczyzn było bezrobotnych z prawem do zasiłku natomiast w kolejnych 

latach, wyznaczonych w tabeli, sytuacja jest odwrotna. Patrząc na ogólną liczbę 

osób z I półrocza 2013r., da się zauważyć, że coraz więcej osób bezrobotnych z 

powiatu wieruszowskiego posiada prawo do zasiłku. 

Warto przyjrzeć się w tym miejscu, jak zjawisko to wygląda na terenie Gminy 

Galewice. 

 

                Na koniec grudnia 2011r. liczba bezrobotnych, zarejestrowanych w 

PUP w Wieruszowie z prawem do zasiłku, wynosiła 51 osób, w tym 27 kobiet i 

24 mężczyzn. Podobnie wyglądała sytuacja na koniec 2012r., gdyż 54 osoby 

bezrobotne miały prawo do zasiłku, w tym 21 kobiet i 33 mężczyzn. w czerwcu 

2013r. ogółem takich osób było 48, w tym 19 kobiet i 29 mężczyzn. Tabelka nr 

26 oraz wykres nr 4 przedstawia szczegółowe dane. 

 

Tabela nr 26. Gmina Galewice 

 

 

Rok 

Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku z terenu 

gminy Galewice 

ogółem kobiety mężczyźni 

grudzień 2011r. 51 27 24 

grudzień 2012r. 54 21 33 

2013r.(I półrocze) 48 19 29 
(Źródło: PUP Wieruszów) 
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Wykres nr 4. 

 

 
(Źródło: PUP Wieruszów) 

 

 

           Porównując bezrobotnych z terenu Gminy Galewice do osób z powiatu 

wieruszowskiego, na koniec 2012r. i w I półroczu 2013r., mężczyźni stanowią 

większą liczbę bezrobotnych z prawem do zasiłku. 

Kolejnym zagadnieniem wartym uwagi jest poziom wykształcenia osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Wieruszowie. 

 

 

Struktura osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Wieruszowie w 

latach 2011- 2013 roku wg wykształcenia: 

 

           Poziom wykształcenia jest istotnym czynnikiem wpływającym na status 

osób bezrobotnych. 

Szczegółowe dane w zakresie wykształcenia bezrobotnych zarejestrowanych w 

PUP w Wieruszowie z powiatu wieruszowskiego prezentuje tabela nr 27. 

 

Tabela nr 27. powiat wieruszowski 
 

 

Wykształcenie 

grudzień 2011r. 

 
grudzień 2012r. czerwiec 2013r. 

kobiety 

 
mężczyź

ni 

kobiety mężczyź

ni 

kobiety mężczyź

ni 

Wyższe 138 44 176 50 146 40 

Policealne i 

średnie 

zawodowe 

283 181 311 190 277 176 
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Średnie 

ogólnokształcą

ce 

174 68 137 46 151 45 

Zasadnicze 

zawodowe  

358 352 341 373 304 377 

Gimnazjalne i 

poniżej 

191 326 167 301 144 275 

Ogółem 1144 971 1132 960 1022 913 
(Źródło: PUP Wieruszów) 

 

 

              Charakterystyczną cechą bezrobocia w powiecie wieruszowskim jest 

niski poziom wykształcenia osób bezrobotnych, co w zasadniczy sposób 

decyduje o ich szansach na znalezienie zatrudnienia. Najwięcej kobiet i 

mężczyzn, w omawianych latach, posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe. 

 

Kolejnym zagadnieniem wartym uwagi jest poziom wykształcenia osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Wieruszowie z terenu Gminy 

Galewice. 

 

Tabela nr 28. Gmina Galewice  

 

 

 

Wykształcenie 

grudzień 2011r. 

 
grudzień 2012r. czerwiec 2013r. 

kobiety 

 
mężczyź

ni 

kobiety mężczyź

ni 

kobiety mężczyź

ni 

Wyższe 18 3 16 8 16 8 

Policealne i 

średnie 

zawodowe 

49 25 54 23 45 25 

Średnie 

ogólnokształcą

ce 

24 9 30 6 24 7 

Zasadnicze 

zawodowe  

52 53 65 60 43 52 

Gimnazjalne i 

poniżej 

29 56 25 73 27 65 

Ogółem 172 146 190 170 166 157 
(Źródło: PUP Wieruszów) 
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            Podobnie jak w powiecie wieruszowskim, główną cechą bezrobocia u 

osób z terenu Gminy Galewice jest niski poziom wykształcenia, co w 

szczególny sposób rzutuje na szanse znalezienie zatrudnienia. Najwięcej osób 

bezrobotnych, w omawianych latach, posiada wykształcenie zasadnicze 

zawodowe. Porównując kobiety do mężczyzn, można zauważyć, że kobiety są 

lepiej wykształcone od płci przeciwnej. 

Ważnym aspektem bezrobocia jest wiek osób, które nie pracują. 

 

 Struktura osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Wieruszowie w 

latach 2011- 2013 roku wg wieku: 

             Szczegółowe dane o wieku bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w 

Wieruszowie w omawianych latach z powiatu wieruszowskiego przedstawia 

tabela nr 29 oraz wykres nr 5. 

 

Tabela nr 29. powiat wieruszowski 

 

 

Wiek 

bezrobotnych 

grudzień 2011r. 

liczba osób 
grudzień 2012r. 

liczba osób 
czerwiec 2013r. 

liczba osób 

18-24 559 538 480 

25-34 585 567 527 

35-44 352 373 364 

45-54 370 349 304 

55-59 184 204 198 

60-64 65 61 62 

ogółem 2115 2092 1935 

(Źródło: PUP Wieruszów) 
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Wykres nr 5 

 
                                                                                                                    Wiek bezrobotnych 

(Źródło: PUP Wieruszów) 

 

 

Tabela nr 30.  Gmina Galewice 

 
 

Wiek 

bezrobotnych 

 2011r. 

liczba osób 
 2012r. 

liczba osób 
30 czerwca 2013r. 

liczba osób 

18-24 86 110 91 

25-34 90 81 74 

35-44 48 62 45 

45-54 60 68 57 

55-59 26 34 35 

60-64 8 5 10 

ogółem 318 360 155 

(Źródło: PUP Wieruszów) 
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Wykres nr 6. 

 

 
                                                                                                     Wiek bezrobotnych 

(Źródło: PUP Wieruszów) 

 

 

           Najwięcej osób bezrobotnych z powiatu wieruszowskiego jak również z 

terenu Gminy Galewice w latach 2011- I połowa 2013r., było od 18 r.ż do 34 

r.ż., czyli w wieku mobilnym.  

 

 Struktura osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Wieruszowie w 

latach 2011- 2013 roku wg czasu pozostawania bez pracy; 

 

Tabela nr 31. powiat wieruszowski 

 

Czas pozostawania 

bez pracy 

grudzień 2011r. 

liczba osób 
grudzień 2012r. 

liczba osób 
czerwiec 2013r. 

liczba osób 

Do 1 m-ca 159 209 155 

1-3 m-ce 433 472 271 

3-6 m-ce 381 379 375 

6-12 m-ce 441 347 462 

12-24 m-ce 352 331 304 

Pow. 24 m-cy 349 354 368 

Ogółem 2115 2092 1935 

 

(Źródło: PUP Wieruszów) 
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Wykres nr 7. 

 

 
 
(Źródło: PUP Wieruszów) 

 

               Na koniec roku 2011 oraz w pierwszym półroczu 2013r. najwięcej 

osób bezrobotnych z powiatu wieruszowskiego pozostawało bez pracy od 6 do 

12 m-cy. Natomiast w 2012r. najwięcej takich osób nie pracowało od 1 do 3 m-

cy. Ogólnie rzecz ujmując, liczba osób w poszczególnych miesiącach  

pozostawania bez pracy, jest zbliżona.  

 

Tabela nr 32.  Gmina Galewice 

 
 

Czas pozostawania 

bez pracy 

grudzień 2011r. 

liczba osób 
grudzień 2012r. 

liczba osób 
czerwiec 2013r. 

liczba osób 

Do 1 m-ca 27 52 26 

1-3 m-ce 68 75 43 

3-6 m-ce 56 71 63 

6-12 m-ce 59 61 79 

12-24 m-ce 50 39 45 

Pow. 24 m-cy 58 62 56 

Ogółem 318 360 312 

(Źródło: PUP Wieruszów 
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Wykres nr 8. 

 

 
 

(Źródło: PUP Wieruszów) 

 

          Na koniec 2011r. i 2012r. najwięcej osób bezrobotnych z terenu Gminy 

Galewice pozostawało bez pracy od 1 do 3 m-cy. Natomiast na czerwiec 2013r. 

najwięcej takich osób nie pracowało od 6 do 12 m-cy. Ogólnie rzecz ujmując, 

różnica w liczbie osób w poszczególnych miesiącach  pozostawania bez pracy, 

jest niewielka. W związku z tym, jest wiele osób, które nie pracowały ponad 2 

lata, ale też spora liczba takich, którzy nie podejmowali zatrudnienia przez 1 

miesiąc. 

Ostatnim aspektem godnym zainteresowania jest staż pracy omawianych osób. 

 

Struktura osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Wieruszowie w 

latach 2011- 2013 roku wg stażu pracy; 
 

Tabela nr 33. powiat wieruszowski 

 

Staż pracy  2011r. 

liczba osób 
 2012r. 

liczba osób 
30 czerwca 2013r. 

liczba osób 

do 1 roku 253 255 228 

1-5 lat  520 529 515 

5-10 lat 276 298 283 

10-20 lat 320 328 289 

20-30 lat 248 227 194 

30 lat i więcej 78 73 79 
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bez stażu 420 382 347 

Ogółem 2115 2092 1935 

(Źródło: PUP Wieruszów) 

 

Wykres nr 9. 

 

 
(Źródło: PUP Wieruszów) 

 

Tabela nr 34 Gmina Galewice  

 

 

Staż pracy  2011r. 

liczba osób 
 2012r. 

liczba osób 
30 czerwca 2013r. 

liczba osób 

do 1 roku 38 41 34 

1-5 lat  66 85 69 

5-10 lat 56 63 48 

10-20 lat 53 57 53 

20-30 lat 33 34 26 

30 lat i więcej 9 15 16 

bez stażu 63 65 66 

Ogółem 318 360 155 

(Źródło: PUP Wieruszów) 
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Wykres nr 10. 

 

 
(Źródło: PUP Wieruszów) 

 

 

             Porównując dane dotyczące powiatu wieruszowskiego do terenu Gminy 

Galewice, charakterystyczną cechą, powtarzającą się we wszystkich 

omawianych latach, jest krótki staż pracy osób bezrobotnych zarejestrowanych 

w PUP w Wieruszowie (od jednego roku do pięciu lat). Było też wiele osób, 

które w ogóle nie pracowały. W związku z tym, krótki staż pracy wiąże się z 

niewielkim doświadczeniem zawodowym a to z kolei wpływa na 

nieatrakcyjność zawodową pracownika. 
 

           Reasumując, zauważa się tendencję wzrostową osób z terenu Gminy 

Galewice, które rejestrują się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie. 

Niewątpliwie jest to negatywne zjawisko. Tak samo jak w powiecie 

wieruszowskim, większą liczbę osób bezrobotnych stanowią kobiety. Zarówno 

w powiecie jak i w Gminie Galewice, na koniec 2012r. i w I półroczu 2013r., 

mężczyźni stanowią większą liczbę bezrobotnych z prawem do zasiłku. Główną 

cechą bezrobocia u opisywanych osób jest niski poziom wykształcenia 

(zasadnicze zawodowe), co w szczególny sposób rzutuje na szanse znalezienie 

zatrudnienia. Najwięcej osób bezrobotnych było od 18 r.ż do 34 r.ż.. a najmniej 

miało 60-64 lata. Charakterystyczną cechą jest także krótki staż pracy 

omawianych osób (od jednego roku do pięciu lat) oraz brak jakichkolwiek 

doświadczeń zawodowych. 
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1.6.ZDROWIE  

 

Opiekę medyczną zapewniają Niepubliczne Ośrodki Zdrowia w Galewicach  

i w Osieku oraz zatrudnieni tam lekarze, pielęgniarki i stomatolog.  

W/w ośrodki obejmują opieką medyczną osoby z terenu gminy. Prowadzona jest  

profilaktyka dzieci i dorosłych w różnym zakresie :  

w 2011 roku objęto              - 5.290 osób 

w 2012 roku objęto              - 5.230 osób 

w I półroczu 2013 roku       -  5.177 osób 

 Zaopatrzenie w leki świadczy apteka w Galewicach oraz druga apteka w 

miejscowości Osiek . 

Najbliższa placówką szpitalną jest Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z 

o.o NZOZ Szpitala Powiatowego w Wieruszowie. Mimo tego, że na terenie 

gminy zapewniona jest podstawowa opieka zdrowotna (lekarz rodzinny), 

mieszkańcy mają utrudniony dostęp do specjalistycznych usług medycznych i 

służb ratownictwa. 

 

 

1.7. UZALEŻNIENIA  

 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy 

do zadań własnych gminy. W szczególności zadania te obejmują min.: 

 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych od alkoholu; 

 udzielanie rodzinom. W których występują problemy alkoholowe, 

pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie; 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 

zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 Sprawami związanymi z problemem uzależnienia od alkoholu na terenie gminy 

zajmuje się  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . 

W Polsce mamy ok. 6,3 miliona ludzi z rodzin alkoholowych, u których 

występują zmiany somatyczne i psychiczne, którzy wymagają terapii 

odwykowej.  

Alkohol jest przyczyną znacznych strat z powodu zmniejszonej wydajności w 

pracy, kosztów ochrony zdrowia, opieki socjalnej. Powoduje znaczną ilość 

następstw zdrowotnych, przyczynia się do zwiększenia umieralności  i stanowi 

duże obciążenie dla systemu ochrony zdrowia. Związany jest z co trzecim 

wypadkiem komunikacyjnym i jest ważnym czynnikiem wypadkowości  

w domu i w pracy. Jest przyczyną zaburzeń porządku publicznego, jedną z 

głównych przyczyn rozpadu rodziny, przemocy domowej , przemocy wobec 

dzieci, stanowiąc obciążenie dla systemu pomocy społecznej. 
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Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych . 

 

Na terenie Gminy Galewice na dzień 31 grudnia 2012 roku było 29 punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych. Sprzedaż piwa prowadzi 29 podmiotów, 

wina 28 i wódki 18 .  

 

INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W 

SZKOŁACH NA TERENIE GMINY 

 

We wszystkich  szkołach prowadzona jest profilaktyka uzależnień od alkoholu i 

narkotyków . Są przygotowywane „Programy wychowawcze szkoły „ w ramach 

których wychowawcy  na godzinach wychowawczych prowadzą profilaktykę, 

organizowane są konkursy, przeprowadzane ankiety. Na podstawie 

prowadzonych badań można stwierdzić, że poziom wiedzy na temat  

spożywania alkoholu i narkotyków podniósł się , ponadto wzrasta świadomość 

wśród dzieci i młodzieży, że wszystkie narkotyki mogą powodować 

uzależnienie .  

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH  

 

W pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Galewicach uczestniczy 6 członków. Członkowie Gminnej Komisji min. 

rozpatrują wnioski o wszczęcie postępowania zmierzającego do ustalenia czy 

dana osoba, której sprawa dotyczy jest uzależniona od alkoholu w rozumieniu 

art.24 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz.230 z późn. zm.) 

przeprowadza rozmowy motywujące do leczenia.  

Od kilku lat  działa Grupa Wsparcia „ Jutrzenka”, która udziela wsparcia 

osobom z problemem alkoholowym,  

W 2011 roku objęto wsparciem  - 13 osób. 

W 2012 roku objęto wsparciem  - 25 osób  

W I półroczu 2013                       -13 osób  

Wzrasta liczba osób korzystających z terapii leczenia uzależnień . 

Punkt konsultacyjny pełni ważną rolę w lokalnym systemie pomocy. Do zadań 

punktu konsultacyjnego należy: 

 motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób 

współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa 

odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego , 

 motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale 

nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia, 

 udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym , 
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 rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego 

wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy  

 i powstrzymania przemocy, 

 inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej, 

 gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy  

 i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które 

powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny. 

 

 

1.8.ORGANIZACJE POZARZĄDOWE NA TERENIE GMINY  

 

Działalność władz samorządowych na terenie gminy wspierają organizacje 

pozarządowe , do których należą : Ochotnicze Straże Pożarne w Galewicach ,  

w Węglewicach, w Spólu, w Osieku, w Biadaszkach, w Niwiskach, w Osowej,  

w Ostrówku, w Kaskach, w Rybce, w Brzózkach oraz Stowarzyszenie Rozwoju 

Gminy Galewice, Stowarzyszenie Rozwoju Węglewic „ Biała Góra”  

i Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” w Osieku . 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Węglewic „Biała Góra „ powstało z inicjatywy  

mieszkańców w czerwcu 2007 roku. Misją organizacji jest uczynienie  

z Węglewic miejsca o wysokiej jakości życia i przyjaznego ludziom. Celem 

stowarzyszenia jest zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny 

Węglewic, integrowanie mieszkańców, budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego oraz wspieranie społecznej aktywności mieszkańców.  

 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Galewice  powstało w kwietniu 2007 roku . 

Celem działania jest: wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju 

społecznego, kulturalnego i gospodarczego w gminie Galewice. 

Integracja mieszkańców gminy, przeciwdziałaniu bezradności i wykluczeniu 

społecznemu. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego w środowisku lokalnym .  

 

 

Stowarzyszenie Na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia”  powstało 

przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku . Celem Stowarzyszenia 

jest realizacja zadań, programów i przedsięwzięć oraz wszelkich działań z tym 

związanych w zakresie : rehabilitacji, terapii, rewalidacji, integracji skierowanej 

do osób niepełnosprawnych oraz społeczeństwa działającego na ich rzecz. 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym, władzami samorządowymi, 

organizacjami społecznymi i pozarządowymi w zakresie rozpoznawania potrzeb 

dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz podejmowania działań 

wspierających realizację tych potrzeb . Inspirowanie zajęć kulturalnych, 

oświatowych , sportowych i turystycznych. 
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1.9.PRZEMOC W RODZINIE 

 

Przemoc w rodzinie to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się 

działania lub zaniechania osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub 

gospodarującej, zmuszające do zachowań wbrew własnej woli, w szczególności 

narażające na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, 

nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na 

zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy 

moralne. 

Mówiąc o zjawisku przemocy należy pamiętać, że przemoc to nie tylko 

nadużycie siły fizycznej czyli przemoc fizyczna, w której wymienia się: 

popychanie, uderzania, wykręcanie rąk, duszenie, kopanie, spoliczkowanie i 

inne. Jako formę przemocy wymienia się również przemoc psychiczną, np. 

obrażanie , wyzywanie, wyśmiewanie, szydzenie, okazywanie braku szacunku, 

poniżanie w obecności innych osób, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z 

bliskimi, poddawanie stałej krytyce. Przemoc seksualna to wymuszanie 

pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych zachowań seksualnych, 

wymuszanie seksu z osobami trzecimi. Inny rodzaj zachowań, np. zmuszanie 

oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia 

pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy 

osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich 

sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, 

niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich 

potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków 

odurzających, substancji psychotropowych lub leków. 

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada 

na Gminę obowiązek przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach pracy w 

zespole interdyscyplinarnym. ZI realizuje działania określone w Gminnym 

Programie Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie. Powyższy program przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr 

VIII/23/11 z dnia 25 maja 2011 roku, a następnie Uchwałą Rady Gminy NR 

IX/34/11 z  dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i 

odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania, powołany został ZI w Gminie Galewice.  W 

skład członków ZI wchodzą przedstawiciele: Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej,  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

szkół i gimnazjum, służby zdrowia oraz policji. Zadaniem ZI jest integrowanie i  

koordynowanie działań w/w podmiotów oraz specjalistów w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozowanie problemu przemocy w 

rodzinie, podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie temu 

zjawisku, monitorowanie środowisk dotkniętych przemocą oraz inicjowanie 
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działań mających na celu  rozpowszechnianie informacji o możliwościach 

udzielenie pomocy w środowisku lokalnym, podejmowanie działań wobec 

sprawców przemocy. 

Praca Zespołu Interdyscyplinarnego rozpoczyna się w chwili wszczęcia 

procedury „Niebieskie Karty” po powzięciu w toku prowadzonych czynności 

służbowych lub zawodowych  podejrzenia o stosowaniu przemocy wobec 

członków rodziny  lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny 

lub osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. Każdy z członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego może wszcząć procedurę „Niebieskie Karty” poprzez 

wypełnienie formularza „NIEBIESKA KARTA- A” i przekazanie go do 

Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, który w terminie trzech dni 

podejmuje stosowne działania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 

dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów 

formularza „Niebieska Karta”.  

Problem przemocy w rodzinie w powiecie wieruszowskim i Gminie 

Galewice obrazuje tabela nr 35 . 

 

L.p. Rodzaj Powiat wieruszowski Gmina Galewice 

Lata 2011 2012 2013 
do 30. 
06. 

2011 2012 2013 
do 
30.06. 

1. Liczba wypełnionych 
formularzy  
„Niebieska Karta- A” 

34 92 27 12 9 5 

2. Liczba osób, co do których 

istnieje podejrzenie, że są 

dotknięte przemocą ogółem 

47 97 44 11 11 5 

 kobiet 34 91 25 10 9 5 

 do 65 roku życia Brak 

danych 

91 25 0 8 5 

 od 66 roku życia Brak 

danych 

0 0 0 1 0 

 mężczyzn 4 1 6 1 2 0 

 do 65 roku życia Brak 

danych 

0 5 0 1 0 

 od 66 roku Brak 

danych 

1 1 1 1 0 

 małoletnich 9 5 13 0 0 0 

4. Liczba osób, wobec 

których istnieje 

podejrzenie, że stosują 

przemoc w rodzinie ogółem 

36 92 28 11 9 6 

 kobiet 2 2 2 0 1 0 

 mężczyzn 34 90 26 11 8 6 
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 nieletnich 0 0 0 0 0 0 

5. Liczba osób wobec których 

istnieje podejrzenie, że 

stosują przemoc w rodzinie 

pod wpływem alkoholu 

ogółem 

26 72 21 10 8 5 

  kobiet 1 0 2 0 0 0 

 mężczyzn 22 72 19 10 8 5 

 nieletnich 0 0 0 0 0 0 

6.  Rodzaje pomocy udzielonej 

osobie, co do której istnieje 

podejrzenie, że jest 

dotknięta przemocą 

 

 umieszczenie w specjalnym 

ośrodku wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie  

Brak 

danych 

0 0 0 0 0 

 umieszczenie w ośrodku 

wsparcia 

Brak 

danych 

0 0 0 0 0 

 umieszczenie w ośrodku 

interwencji kryzysowej 

Brak 

danych 

0 0 0 0 0 

 umieszczenie w domu dla 

matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży 

Brak 

danych 

0 0 0 0 0 

 umieszczenie w szpitalu Brak 

danych 

0 1 0 0 0 

 udzielenie pomocy 

medycznej 

0 0 3 0 0 0 

 inny rodzaj pomocy Brak 

danych 

102 27 12 9 5 

 udzielenie pomocy 

psychologicznej 

Brak 

danych 

Brak 

danych 

Brak 

danych 

2 3 2 

 udzielenie pomocy 

finansowej z ops 

Brak 

danych 

Brak 

danych 

Brak 

danych 

2 2 1 

7. Liczba postępowań 

przygotowawczych z art. 

207 §1 kk 

32 45 9 Brak 

danych 

2 1 

 

Analizując powyższą tabelę, w której zestawione zostały dane dotyczące 

zjawiska przemocy domowej w skali powiatu oraz gminy nie da się 

jednoznacznie określić czy zjawisko to ma tendencję wzrostową czy spadkową. 

Pewnym jest, że znaczna większość sprawców przemocy znajduje się pod 

wpływem alkoholu, a z rozmów z ofiarami przemocy wynika, że przemoc ma 
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miejsce tylko wtedy, gdy sprawca jest nietrzeźwy. Pojedynczo zdarzają się 

sytuacje przemocy, w której sprawca jest w pełni świadomy popełnianych przez 

siebie czynów. Ofiary przemocy niechętnie korzystają z oferowanych przez 

instytucje różnych form pomocy, a złożone zawiadomienia o fizycznym i 

psychicznym znęcaniu się z art. 207 § 1 kk wycofują w kilka dni po wszczęciu 

postępowania, jako przyczynę podając poprawę sytuacji w rodzinie. 

 

1.10.PRZESTĘPCZOŚĆ 

 

Przestępczość – przez to pojęcie rozumie się zbiór czynów zabronionych 

ustawowo pod groźbą kary, a popełnionych na obszarze danej jednostki 

terytorialnej. Przestępczość jest zjawiskiem społecznym. Charakteryzuje się 

następującymi cechami: stanowi zagrożenie dla obowiązującego porządku 

prawnego i wyraża się we wzroście liczby osób, które popełniły przestępstwa w 

stosunku do ogółu ludności. 

Przestępczość rozpatrywana być może również z punktu widzenia jej 

rozległości, intensywności, struktury i dynamiki. Przestępczość i jej poziom 

determinuje wiele czynników. Wśród czynników kryminogennych można 

wyodrębnić czynniki o charakterze szczególnym i ogólnym. 

Do pierwszej grupy należy zaliczyć; cechy osobiste przestępcy, układy 

sytuacyjne, zachwianie równowagi psychicznej, frustracje jednostek, grupy 

społecznej, rozpad więzi nieformalnych, niedomogi w działaniu organizacji 

formalnych, alkoholizm, rodziny dysfunkcjonalne, wadliwe działania systemu 

oświatowego i wychowawczego. 

Do drugiej zaś nędzę, niesprawiedliwość i konflikty społeczne, nierówny 

podział bogactw, niski stan zdrowotny społeczeństw, dominację jednej grupy 

społecznej nad innymi - opierającą się jedynie na bogactwie lub posiadaniu siły 

czy władzy, frustracje wywołaną niespełnieniem podstawowych potrzeb 

związanych z egzystencją ludzką, masowy wyzysk, nierówne możliwości 

życiowe i nieszczęścia powodowane przez człowieka, rygorystyczność 

kodeksów i przepisów prawnych pozostającymi w niezgodzie z poglądami 

społeczeństwa, przestarzałe lub nieprzychylne ludziom ustawodawstwa 

stosowane w sposób sztywny wobec wielu warstw społecznych. 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Frustracja
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Tabela nr 36 przedstawia niektóre przestępstwa popełnione na terenie 

powiatu wieruszowskiego odnotowane przez Komendę Powiatową Policji w 

Wieruszowie.  

Rodzaje przestępstw 2011 2012 I półrocze 

2013r. 

Kradzież z włamaniem 60 64 Brak danych 

Inne kradzieże 99 129 Brak danych 

Wypadki drogowe 45 43 Brak danych 

Wypadki drogowe w Gminie 

Galewice 

5 4 2 

Kolizje drogowe 349 353 Brak danych 

Kolizje drogowe w Gminie 

Galewice 

31 50 25 

Nietrzeźwi kierujący 300 306 Brak danych 

Przestępstwa popełnione 

przez nieletnich 

59 30 Brak danych 

Interwencje ogółem 2359 2219 Brak danych 

 

 

1.11. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ  

 

Niepełnosprawność to jedna z głównych  kwestii społecznych, która utrudnia 

funkcjonowanie coraz większej liczbie ludzi. Jest to trwała lub okresowa 

niezdolność do wypełnienia ról społecznych z powodu stałego lub 

długotrwałego i naruszenia  sprawności organizmu . 

Diagnoza tej grupy jest trudna, ponieważ brak jest pełnych danych w zakresie 

poszczególnych dysfunkcji. Osoby i rodziny dotknięte problemem 

niepełnosprawności nie mogą w pełni korzystać z życia społecznego z powodu 

barier architektonicznych i społecznych. Działania instytucji i organizacji 

społecznych zmierzają do zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych, 

wymagania w procesie rehabilitacji, likwidacji barier architektonicznych a także  

do kompleksowych działań integrujących osoby niepełnoprawne z różnych 

placówek.  
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Na terenie gminy Galewice od grudnia 2002 roku działa Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach który zapewnia wsparcie osobom z 

zaburzeniami psychicznymi w zakresie aktywizacji, rehabilitacji, integracji 

społecznej  

1.12.OŚWIATA I  EDUKACJA 
 

 Na obszarze gminy funkcjonuje sześć szkół podstawowych 

zlokalizowanych w miejscowościach: Galewice, Węglewice, Osiek, Ostrówek, 

Niwiska i Biadaszki oraz  gimnazjum w Galewicach. Przy szkołach 

podstawowych w Ostrówku, Osieku i gimnazjum wybudowano sale 

gimnastyczne. Przy każdej szkole (oprócz Galewic) znajduje się plac zabaw. W 

kompleksie szkolnym w Galewicach wybudowano boisko wielofunkcyjne do 

gry z piłkę siatkową i ręczną, koszykówkę oraz tenisa oraz boisko do piłki 

nożnej ze sztuczną trawą  w ramach programu Orlik 2012. Dzięki realizacji 

programów rozwojowych szkół z dofinansowaniem z Unii Europejskiej, 

ulepszona została także baza dydaktyczna. Mimo tego wyposażenie szkół w 

pomoce dydaktyczne i tak jest  niewystarczające w stosunku do potrzeb. 

 

 

 

Tabela nr 37. Szkolnictwo (szkoły podstawowe, gimnazjum) w gminie 

Galewice w latach 2009-2012 

 

Wyszczególnienie  

 

2009 2010 2011 2012 

Szkoły podstawowe  

Liczba uczniów  381 382 376 387 

Liczba absolwentów  91 75 67 53 

Gimnazjum  

Liczba uczniów  255 246 204 204 

Liczba absolwentów  90 76 84 84 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych GUS 

 

Liczba uczniów w szkołach podstawowych na terenie gminy była w latach 

2009-2012 stabilna. O takiej sytuacji nie można mówić w kontekście 

gimnazjum, gdzie z roku na rok obserwuje się spadek liczby uczniów, jedynie w 

ciągu ostatnich dwóch lat można zauważyć stabilizację. 

W Galewicach funkcjonuje również gminne przedszkole, a przy Szkołach 

Podstawowych w Osieku i w Biadaszkach działają dwa punkty wychowania 

przedszkolnego przy szkołach podstawowych w Osieku i w Biadaszkach. Na 

terenie gminy nie ma szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież uczęszcza do tego 

typu szkół do pobliskiego Wieruszowa, Kępna i Lututowa. 
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Tabela nr 38. Szkolnictwo (przedszkola) w gminie Galewice w latach 2009-

2012  
 

Wyszczególnienie  2009 2010 2011 2012 

Liczba uczniów (w 

wieku 3-5 lat) 

94 96 154 151 

odsetek dzieci objętych 

wychowaniem 

przedszkolnym 

52,5 50,5 73,7 68,9 

Liczba uczniów (w 

wieku 3-6 lat) 

161 144 207 208 

odsetek dzieci objętych 

wychowaniem 

przedszkolnym 

65,2 58,5 77,2 74,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych GUS 

 

Liczba dzieci w wieku przedszkolnym korzystająca z edukacji 

wczesnoszkolnej w gminie z roku na rok ciągle rośnie. Dzieje się tak z uwagi na 

realizację programów w przedszkolach z dofinansowaniem ze środków 

zewnętrznych oraz w wyniku zwiększonej świadomości rodziców o roli 

wychowania przedszkolnego od najmłodszych lat. Mimo rosnącego wskaźnika 

dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, gmina ciągle boryka się z 

problemem ograniczonej liczby miejsc w placówkach wychowania 

wczesnoszkolnego. 

 

 

2.ANALIZA WYNIKAJACA Z PRZEPROWADZONEJ DIAGNOZY 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  

 

Analiza społeczna obejmująca opis różnych zjawisk , sytuacji , przesłanek, które 

mogą stać się przyczyną trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się poszczególni 

mieszkańcy gminy Galewice  .  

W celu otrzymania zbliżonego rzeczywistego obrazu problemów społecznych 

poddano analizie dane liczbowe w niektórych przypadkach z 2010, a w 

większości przypadków z 2011, 2012 i I półrocze 2013 roku. 

Analiza ta pozwala uchwycić tendencje rosnące lub malejące w poszczególnych 

problemach społecznych . 

Większość problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy gminy Galewice 

uznawana jest za problemy społeczne. Są to min. bezrobocie, ubóstwo, 

uzależnienia , niepełnosprawność, długotrwała choroba, niezaradność życiowa, 
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starość. Problemy te niejako wiążą się razem, zachodzi między nimi często 

związek przyczynowy np. bezrobocie powoduje utratę środków utrzymania, ale 

również pogłębienie i nawarstwienie  innych problemów, takich jak : 

bezradność, uzależnienia, izolacja społeczna . 

Aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie człowieka istnieje potrzeba  

zabezpieczenia jego podstawowych potrzeb życiowych takich jak : żywność, 

odzież, opał, mieszkanie. Brak środków materialnych powoduje, że większość 

osób zgłasza się o wsparcie do pomocy społecznej, aby w trudnym dla nich 

okresie udzielona pomoc pozwoliła na faktyczne zaspokojenie podstawowych 

potrzeb życiowych.  

W sytuacji nie radzenia sobie z czynnościami domowymi lub samoobsługą osób 

starszych, niepełnosprawnych, aby jak najdłużej zatrzymać ich w środowisku 

lokalnym jest zapewnienie im pomocy usługowej. 

Poza wsparciem finansowym niezbędny  jest rozwój taniego budownictwa 

socjalnego, dzięki czemu osobom o niskich dochodach łatwiej będzie radzić 

sobie z zaspokajaniem podstawowych potrzeb bytowych . 

Obok form o charakterze finansowym lub usługowym, konieczne jest rozwijanie 

form pozamaterialnych takich jak: organizacja punktu wsparcia 

psychologicznego, prawnego, aktywizację społeczną, rozwój wolontariatu. 

Celem wszystkich działań ma być zapobieganie marginalizacji i wyprowadzenia 

z trudnej sytuacji osób i rodzin oraz wyposażenie ich w narzędzia umożliwiające 

samodzielne radzenie sobie z pojawiającymi się problemami i potrzebami np. 

poprzez zapewnienie długotrwale bezrobotnym zatrudnienia w różnych formach 

takich jak zatrudnienie socjalne, roboty publiczne, prace interwencyjne. 

Konieczne jest wyrównywanie szans różnych grup społecznych: osób 

niepełnosprawnych, kobiet, młodych ludzi długotrwale bezrobotnych . 

Problemy społeczne mają wielowymiarowy charakter i ich rozwiązanie wymaga 

systemowych rozwiązań , zintegrowanej współpracy instytucjonalnej, angażując 

sferę polityczną, gospodarczą i społeczną. Należy doprowadzić do 

wypracowania wspólnych programów i współdziałania wszystkich podmiotów 

powołanych w celu rozwiązywania problemów społecznych. 

Niezbędne jest utworzenie infrastruktury socjalnej , bez której niemożliwa 

będzie realizacja założonych celów . 
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III.   STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  

         SPOŁECZNYCH  

 

1.  GŁÓWNE CELE STRATEGICZNE  

 

Uwzględniając założenia strategii na lata 2014- 2020 sformułowano następujące 

cele strategiczne :  

1. Pomoc finansowa osobom i rodzinom na zaspokojenie podstawowych 

potrzeb . 

2. Dodatkowa pomoc dla rodzin wielodzietnych. 

3. Objęcie pomocą osób i rodzin narażonych na wykluczenie społeczne  

w celu ograniczenia zjawiska marginalizacji oraz prawidłowego 

funkcjonowania w środowisku lokalnym . 

4. Tworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym oraz 

w wieku poprodukcyjnym godnego uczestnictwa w życiu społecznym .  

 

 

1. PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH NA LATA 2014– 2020  

 

Cel strategiczny nr 1 

 

Celem działań jest zabezpieczenie środków materialnych na zaspokojenie 

podstawowych potrzeb bytowych osób i rodzin. 

 

Sposób realizacji: 

 Pomoc finansowa i w naturze wynikająca z ustawy o pomocy społecznej . 

 Pomoc finansowa wynikająca z ustawy o świadczeniach rodzinnych . 

 Zabezpieczenie jednego gorącego posiłku osobom tego pozbawionym a w 

szczególności osobom starszym i dzieciom . 

 Zabezpieczeniu noclegu osobom bezdomnym . 

 Aktywizacja społeczności lokalnej . 

 

Realizatorzy  

 Gmina  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

 Organizacje pozarządowe 

 Sponsorzy  

 

Cel strategiczny nr 2 

 

Celem jest ulepszenie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy aby 

zwalczyć negatywne skutki istniejących problemów i mobilizowania ludzi do 
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działania oraz zapobieganie marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie 

szans oraz włączenie zagrożonych środowisk w życie społeczne . 

 

Sposób realizacji: 

 Tworzenie kompleksowych warunków do prawidłowej obsługi 

beneficjentów korzystających ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób i rodzin wykluczonych 

społecznie lub zagrożonych wykluczeniem. 

 Propagowanie aktywnych form zwalczania bezrobocia. 

 Zbudowanie systemu wsparcia i pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie . 

 Przygotowanie programów skierowanych dla poszczególnych grup 

ryzyka, w szczególności ; długotrwale bezrobotnym, uzależnionym, 

rodzinom niepełnym i dysfunkcyjnym . 

 Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i młodzieży. 

 Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej. 

 Kompleksowa opieka nad dzieckiem i rodziną. 

 Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi – profilaktyka. 

 Przygotowanie programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych . 

 

Realizatorzy : 

 

 Gmina . 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 Powiatowa Komenda Policji w Wieruszowie. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Wieruszowie.  

 Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie. 

 Placówki edukacyjne, kulturalne i sportowe. 

 Organizacje pozarządowe i kościelne. 

 Sponsorzy. 

 

Cel strategiczny nr 3 

 

 

Tworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym oraz 

osobom w wieku poprodukcyjnym godnego uczestnictwa w życiu społecznym.  

 

Sposób realizacji : 

 Tworzenie warunków i rozwijanie form pomocy w celu aktywizacji 

społecznej osób w wieku poprodukcyjnym i niepełnosprawnych. 

 Przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu ludzi starszych 
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 i niepełnosprawnych. 

 Prowadzenie usług opiekuńczych dla różnych grup osób starszych. 

 Wyrównywanie szans życiowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

poprzez  doskonalenie systemu edukacji i przygotowania do pracy osób 

niepełnosprawnych , a także wspieranie ich na otwartym rynku pracy.  

 

Realizatorzy: 

 Gmina. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach . 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Placówki edukacyjne. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach . 

 Palcówki Służby Zdrowia. 

 Organizacje pozarządowe . 
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Harmonogram 

 

 

Harmonogram, który został przedstawiony jest planem działań, który należy 

podejmować w celu rozwiązywania problemów społecznych Gminy Galewice 

na lata 2014 – 2020. Nie zawiera on informacji o sposobie finansowania zadań, 

ponieważ czasookres realizacyjny poszczególnych zadań jest odległy w czasie . 

Określenie sposobów i źródeł finansowania zadań będzie następowało   

w ramach opracowywania rocznych  budżetów a także pozyskiwanie środków 

następować będzie poprzez pozyskiwanie środków z innych źródeł takich jak : 

budżet państwa środki unijne i inne. 

 

HARMONOGRAM  REALIZACJI  GŁÓWNEGO CELU 

STRATEGICZNEGO  NR 1 

 

 

Cel strategiczny : Zabezpieczenie środków materialnych na zaspokojenie  

                              Podstawowych potrzeb bytowych osób i rodzin. 

 

L.

p. 

Cele 

szczegółowe 

Zadani

a  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  

1. 

Pomoc 

finansowa i w 

naturze 

wynikająca z 

ustawy o 

pomocy 

społecznej  

 

 

  

zgodnie 

z     

  ustawą   

 

 

   X 

 

 

  X 

 

 

  X 

 

 

  X 

 

 

  X 

 

 

  X 

 

 

X 

2.  

2.  

Pomoc 

finansowa 

wynikająca z 

ustawy o 

świadczeniac

h rodzinnych   

 

 

 

zgodnie  

z  

 ustawą  

 

 

X 

 

 

  X 

 

 

  X 

 

 

  X 

 

 

  X 

 

 

  X 

 

 

X 

3.  

3. 

Pomoc 

finansowa 

wynikająca z 

ustawy o 

funduszu 

alimentacyjny

m 

 

 

 

 

Zgodni

e 

Z 

ustawą 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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4.  

 

4. 

Pomoc 

finansowa w 

formie 

stypendium 

socjalnego 

 

 

Zgodni

e  z 

regulam

inem 

udziela

nia 

pomocy 

socjalne

j 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

5. Zabezpieczeni

e noclegu 

osobom 

bezdomnym  

zawiera

nie 

umów 

na 

udziele

nie 

schroni

enia  

 

 

  X 

 

 

  X 

 

 

  X 

 

 

  X 

 

 

  X 

 

 

  X 

 

 

X 

6. Zabezpieczeni

e jednego 

gorącego 

posiłku  

osobom tego 

pozbawionym 

starszym i 

dzieciom  

 

 

 

  

stołówk

i  

  

szkolne   

 

 

 

  X 

 

 

 

  X 

 

 

 

  X 

 

 

 

  X 

 

 

 

  X 

 

 

 

  X 

 

 

 

X 

7. Aktywizacja 

społeczności 

lokalnej  

 

 

 

 

inicjow

anie  

pracy 

socjalne

j 

poprzez 

projekt

 

 

 

  X 

 

 

 

  X 

 

 

 

  X 

 

 

 

  X 

 

 

 

  X 

 

 

 

  X 

 

 

 

X 
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y  

socjalne 

, 

progra

my  
 

 

 

 

HARMONOGRAM  REALIZACJI  GŁÓWNEGO CELU 

STRATEGICZNEGO  NR  2 

 

 

 Cel strategiczny ; Objęcie pomocą osób i rodzin narażonych na  

                              wykluczenie społeczne w celu ograniczenia zjawiska  

                              marginalizacji oraz poprawnego funkcjonowania  

                              w środowisku lokalnym . 

L

p. 

Cele 

szczegółowe 

Zadania 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Tworzenie 

kompleksowy

ch warunków 

do 

prawidłowej 

obsługi 

beneficjentów 

korzystającyc

h ze 

świadczeń  

GOPS  

 

Malowanie  

pomieszczeń 

przeznaczony

ch dla GOPS  

oraz wymiana 

grzejników w 

jednym 

pomieszczeni

u 

 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

X 

2. Aktywizacja 

społeczna i 

zawodowa 

osób i rodzin 

zagrożonych 

takim 

wykluczenie

m 

 

Aktywizacja  

społeczności 

lokalnej , 

opracowanie 

programów,  

organizowani

e szkoleń, 

pisanie 

projektów 

socjalnych  

 

 

 

 X 

 

 

 

 X 

 

 

 

 X 

 

 

 

 X 

 

 

 

 X 

 

 

 

 X 

 

 

 

X 

3. Propagowanie 

aktywnych 

form 

Zatrudnienie 

socjalne – 

utworzenie 
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zwalczania 

bezrobocia 

Klubu 

Integracji 

Społecznej 

zatrudnienie 

długotrwale 

bezrobotnych 

przy pracach 

interwencyjny

ch oraz 

robotach 

publicznych , 

poradnictwo 

zawodowe . 

 X  X  X  X  X X 

4. Zbudowanie 

systemu 

wsparcia i 

pomocy dla 

ofiar 

przemocy 

Ułatwienie 

dostępu do 

poradnictwa 

psycholog, 

pedag, 

prawnego.  

  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 X 

 

 

 

 X 

 

 

 

 X 

 

 

 

X 

5. Przygotowani

e programów 

skierowanych 

dla 

poszczególny

ch grup 

ryzyka, w 

szczególności 

długotrwale 

bezrobotnym, 

uzależnionym

, rodzinom 

niepełnym i 

dysfunkcyjny

m  

Utworzenie 

Zespołu  ds. 

pracy z 

rodzinami z 

grup ryzyka 

zagrożonych 

patologią  

   

 

 

 

X 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

X 

6. Zagospodaro

wanie czasu 

wolnego, w  

szczególności 

dzieci i 

młodzieży  

Bezpłatna 

dostępność do 

obiektów 

sportowych, 

rekreacyjnych 

, rozwój bazy 

sportowej 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

7. Prowadzenie 

profilaktyki 

Organizowani

e okresowych 
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zdrowotnej badań 

adresowanych 

do wybranych 

grup 

społecznych : 

-

mammografia 

-badanie 

prostaty 

badanie RTG 

klatki 

piersiowej 

i innych , 

szczepienie 

p/grypie dla 

osób ubogich  

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 

X 

 

X 

8. Kompleksowa 

opieka nad 

rodziną i 

dzieckiem  

Wspieranie w 

rozwoju 

dzieci z 

rodzin 

niewydolnych 

wychowawcz

o , 

zatrudnienie 

asystenta 

rodziny 

tworzenie 

świetlic 

środowiskow

ych i 

opiekuńczo 

wychowawcz

ych, 

upowszechnia

nie metody 

mediacyjnej 

jako formy 

pracy z 

rodziną w 

celu 

rozwiązywani

a konfliktów. 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

X 
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Wsparcie 

rodzin 

wielodzietnyc

h  

9.  Przeciwdziała

nie 

narkomanii i 

alkoholizmow

i - 

profilaktyka 

Systematyczn

a i rzetelna 

informacja o 

narkomanii  i 

chorobie 

alkoholowej, 

możliwościac

h leczenia , 

zwiększenie 

dostępności 

do instytucji 

zajmujących 

się leczeniem 

i terapią osób 

uzależnionych 

, utworzenie 

grupy 

wsparcia dla 

osób 

współuzależni

onych  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

HARMONOGRAM  REALIZACJI  GŁÓWNEGO   CELU  

STRATEGICZNEGO  NR 3 

 

Cel strategiczny : Tworzenie warunków umożliwiających osobom  

                               niepełnosprawnym oraz osobom w wieku poprodukc. 

                              godnego uczestnictwa w życiu społecznym  

 

Lp. Cele 

szczegółowe 

Zadania 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Tworzenie 

warunków i 

rozwijanie 

forma w celu 

aktywizacji 

społecznej 

osób w 

Aktywiza

cja osób 

starszych    

terenie 

gminy  

  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 
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wieku 

poprodukcyj

nym i osób 

niepełnospra

wnych . 

2. Przeciwdział

anie izolacji 

i 

wykluczeniu 

społecznemu 

ludzi 

starszych i 

niepełnospra

wnych  

Podejmow

anie 

działań na 

rzecz 

podnoszen

ia 

poziomu 

wiedzy 

społeczeń

stwa 

dot.proble

matyki 

osób 

starszych i 

niepełnos

prawnych, 

poprzez 

foldery, 

ulotki , 

publikacje 

w prasie  

lokalnej 

  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

3.  Prowadzenie 

usług 

opiekuńczyc

h dla 

różnych grup 

osób 

starszych  

Rozszerze

nie usług 

opiekuńcz

ych o 

pomoc 

sąsiedzką, 

oraz 

poprzez 

wolontaria

t  

  

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

4. Wyrównywa

nie szans 

życiowych 

dzieci i 

młodzieży 

niepełnospra

Kampania 

informacy

jna  

Utworzeni

e grupy 

integracyj
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wnej 

poprzez 

doskonalenie 

systemu 

edukacji; 

przygot. do 

pracy osób  

niepełnospra

wnych, 

wspieranie 

na otwartym 

rynku pracy  

nej dla 

dzieci w 

przedszko

lu , 

wspierani

e rozwoju 

systemu 

kształceni

a 

integracyj

ni nt . 

X X X X X 

Legenda 

X – realizacja etapów działań zmierzających  do osiągnięcia celu 


