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I. WPROWADZENIE

Jednym z ważniejszych zadań samorządu gminnego jest stworzenie jak najlepszych warunków
rozwoju gospodarczego gminy oraz dążenie do poprawy warunków życia jej mieszkańców. Diagnoza
rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej oraz określenie planu działań w dłuższej perspektywie są
niezbędnymi warunkami efektywnej realizacji polityki społecznej. 

Strategia  Rozwiązywania  Problemów Społecznych  Gminy  Szczytna  na  lata  2021  –  2027 jest
dokumentem określającym najważniejsze kierunki działań w odniesieniu do problemów społecznych
na terenie gminy oraz określającym wytyczne dla wdrażania planowanych zadań. Badania i analizy
przeprowadzone w ramach Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych występujących na terenie gminy
Szczytna,  dane ze sprawozdań resortowych, z oceny zasobów pomocy społecznej, dane statystyczne
oraz informacje pozyskane od innych jednostek i instytucji  stanowiły punkt wyjścia do opracowania
niniejszego  dokumentu,  którego  realizacja  powinna  przyczynić  się  do  rozwiązania  problemów
społecznych lub ich minimalizowania.

Strategia  Rozwiązywania  Problemów Społecznych w Gminie  Szczytna  na  lata  2021-2027 została
opracowana w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Szczytnej.  Stanowi przede wszystkim podstawę do
realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w celu poprawy funkcjonowania społeczności lokalnej
zagrożonej  wykluczeniem społecznym.  Strategia  określa  misję  oraz  wyznacza  cele  strategiczne  i
kierunki  działania.  Przystępując  do  planowania  rozwiązywania  problemów  społecznych
najważniejszym zadaniem jest stworzenie możliwości współpracy pomiędzy podmiotami działającymi
w obszarze polityki społecznej, w celu integracji działań. 

W Strategii  uwzględniono  zakres  problematyki  społecznej,  który ma  swoje  źródło  w  regulacjach
normatywnych. Planowaniem strategicznym objęto następujące dziedziny:

 wsparcie osób z problemem ubóstwa, 

 wspieranie rodziny, 

 wsparcie osób z niepełnosprawnością,   

 profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień, 

 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

 aktywność i integrację społeczną seniorów, 

 promocję  zatrudnienia,  reintegrację  zawodową  i  społeczną  osób  zagrożonych  wykluczeniem
społecznym. 
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Realizacja celów wymaga podejmowania działań strategicznych a zwłaszcza: 

 interwencyjnych – o cechach ratownictwa i likwidacji niedoborów, których źródłem jest ubóstwo,
bezrobocie, alkoholizm, niedostosowanie społeczne, 

 asekuracyjnych  –  uprzedzających  pojawienie  się  sytuacji  zagrażających  bezpieczeństwu
socjalnemu, 

  kompensacyjnych – niwelujących luki i deficyty, 

 partycypacyjnych – poszerzających uczestnictwo w życiu publicznym i zapobiegających wszelkim 
przejawom dyskryminacji, wykluczeniu społecznemu i marginalizacji. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szczytna składa się z trzech zasadniczych
części:            

 W pierwszej części zostały przedstawione podstawy prawne tworzenia dokumentu, metodologia
oraz jego uwarunkowania strategiczne i programowe.

 Druga część diagnostyczna zawiera  charakterystykę  gminy oraz informacje  na temat  sytuacji
demograficzno-bytowej mieszkańców. Przedstawia diagnozę problemów społecznych opartą na
danych  zastanych,  badaniach  ankietowych  przeprowadzonych  wśród mieszkańców w ramach
Diagnozy  lokalnych  zagrożeń  społecznych  występujących  na  terenie  gminy  Szczytna oraz  na
analizie SWOT. 

 Trzecia część -  programowa określa cele strategiczne,  operacyjne i  związane z nimi zadania.
W  części  programowej  dokumentu  zostały  przedstawione  najistotniejsze  założenia  polityki
społecznej  gminy na najbliższe lata.  Zostały one ujęte w formie celów strategicznych,  celów
operacyjnych i kierunków działań. W celu osiągania rezultatów i celów Strategii, planowane do
realizacji działania będą podlegały monitoringowi i okresowej ewaluacji. 
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1.  Źródła i podstawy prawne

Strategia  rozwiązywania  problemów  społecznych,  podobnie  jak  inne  dokumenty  strategiczne  jest
dokumentem uwarunkowanym prawnie. Obowiązek jej opracowania wynika z art. 17 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, który w ramach zadań własnych gminy
przewiduje „opracowanie i realizację 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”.

Do aktów prawnych regulujących treść strategii oraz wpływających na jej realizację należą m.in.:

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

Ustawa  ta  jest  najważniejszym  dokumentem  określającym  zadania  gminy  jako  podstawowego
szczebla  administracji  samorządowej.  Wśród  obowiązków  gminy  z  zakresu  zabezpieczenia
społecznego wymienia sprawy:  ochrony zdrowia, pomocy społecznej,  edukacji  publicznej,  polityki
prorodzinnej, współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Ustawa  o  pomocy społecznej  jest  podstawową  regulacją  prawną  na  podstawie  której  udziela  się
wsparcia  dla  osób  i  rodzin,  których  dochód  jest  niższy  niż  próg  interwencji  socjalnej.  Dzięki
odpowiedniemu  wsparciu  umożliwia  się  osobom  i  rodzinom  przezwyciężanie  trudnych  sytuacji
życiowych, których nie są one w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i
możliwości. Ustawa ta nakłada na gminę obowiązek realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,
które ze względu na formę można podzielić na cztery główne kategorie: pomoc finansowa, pomoc
usługowa, pomoc rzeczowa oraz poradnictwo i interwencja kryzysowa. Za realizację zadań z zakresu
pomocy społecznej odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej. 

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

Ustawa  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy  określa  zadania  państwa  w  zakresie
promocji  zatrudnienia,  łagodzenia  skutków bezrobocia  oraz  aktywizacji  zawodowej.  Działania  są
realizowane przez instytucje rynku pracy działające w celu pełnego i produktywnego zatrudnienia,
osiągnięcia  wysokiej  jakości  pracy,  rozwoju  zasobów  ludzkich  oraz  wzmacniania  integracji  i
solidarności społecznej. 

  Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych 

Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa kryteria oraz zasady przyznawania świadczeń rodzinnych
będących  wsparciem  finansowym  dla  rodzin  (zasiłki  rodzinne  wraz  z  dodatkami,  jednorazowa
zapomoga  z  tytułu urodzenia  dziecka,  świadczenie  rodzicielskie,  dla  osób z  niepełnosprawnością:
świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek pielęgnacyjny. 
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 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określa zasady i  kryteria pomocy osobom
uprawnionym do alimentów w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz określa sposób
postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. 

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

Ustawa o rehabilitacji  zawodowej i  społecznej  oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dotyczy
osób, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź
uniemożliwia wypełnianie ról społecznych oraz zdolności do wykonywania pracy zawodowej. 

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

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego zakłada: promocję zdrowia psychicznego oraz zapobieganie
zaburzeniom  psychicznym,  zapewnianie  osobom  z  zaburzeniami  psychicznymi  wielostronnej  i
powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w
środowisku rodzinnym i społecznym oraz kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
właściwych postaw społecznych. 

 Ustawa  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu
alkoholizmowi 

Ustawa  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  określa  szereg  działań
zmierzających  do  ograniczenia  spożycia  napojów  alkoholowych  oraz  zmiany  struktury  ich
spożywania, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania
następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działania w tym zakresie organizacji społecznych
i zakładów pracy. 

  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii reguluje kwestię zwalczania nielegalnej produkcji i dystrybucji
narkotyków oraz określa zasady terapii osób uzależnionych od środków odurzających. 

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

Ustawa  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  określa  zadania  w  zakresie  przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasady
postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

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

Ustawa o wspieraniu rodziny i  systemie  pieczy zastępczej  wprowadza system wspierania  rodziny
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pieczy zastępczej oraz
postępowania  adopcyjnego.  Wprowadza nowe instytucje  oraz funkcje społeczne takie  jak asystent
rodziny, organizator i koordynator pieczy zastępczej. 
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Do realizacji zadań przewidziano również programy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które
wynikają ze specyfiki i potrzeb poszczególnych grup społecznych m.in.:

 Wieloletni Program „Posiłek w szkole i w domu”.

 Program pomocy osobom bezdomnym „Pokonać bezdomność”.

 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 Program Karta Dużej Rodziny, Program Rodzina „500 plus” , "Dobry Start" i inne prorodzinne.

 Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia.

 Program Wieloletni „Senior+” i inne prosenioralne.

Poza  programami  wynikającymi  z  przepisów  ustawowych  opracowano  szereg  programów
resortowych, których powodzenie jest możliwe wyłącznie przy zaangażowaniu władz lokalnych, a nie
tylko instytucji rządowych. 

Gmina Szczytna zgodnie z ustawowym obowiązkiem opracowuje i realizuje własne programy m.in.: 

  Ocenę zasobów pomocy społecznej - corocznie 

  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii - corocznie

  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie 

  Gminny Program Wspierania Rodziny - zgodnie z ustawą opracowywany na 3 lata
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2. Metodologia tworzenia strategii

Na potrzeby opracowania niniejszej Strategii została przeprowadzona w Gminie diagnoza problemów
społecznych.  Badania  przeprowadzone  zostały  przy  pomocy  ankiet  w  formie  on-line  oraz
kwestionariusza w formie papierowej, gdzie informacje pozyskiwano w różnych częściach Gminy.
Metoda ta pozwoliła na zbadanie w krótkim czasie dużej próby badawczej w tym: dorośli mieszkańcy,
uczniowie szkół podstawowych oraz sprzedawcy napojów alkoholowych. Kwestionariusz ankietowy
zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej składał się z 47 pytań, gdzie przeważały pytania
zamknięte. Diagnoza obejmuje również identyfikację mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń
lokalnego systemu (analiza SWOT) oraz jako ostatni etap konsultacje społeczne. 

Dane z badań ankietowych objęły:  

● Problem spożycia i używania substancji psychoaktywnych

● Poglądy dotyczące alkoholu i skala problemów alkoholowych

● Problemy związane z narkotykami

● Skala bezrobocia

● Przemoc fizyczna i psychiczna (szczególnie w rodzinie)

● Zagrożenia związane z użytkowaniem Internetu

● Hazard

Badanie ankietowe przeprowadzone:

1) wśród młodzieży szkół podstawowych w Gminie (badanie ankietowe – w wersji elektronicznej).
Anonimowe ankiety wypełniło 146 uczniów. Celem ankiety była analiza określonych problemów w
tym: 

 zażywanie  przez  młodych  ludzi  substancji  psychoaktywnych  (alkohol,  papierosy,  narkotyki  
i dopalacze, leki oraz napoje energetyczne),

 zagrożenie płynące z użytkowania komputera i Internetu (cyberprzemoc)

  problemy związane z przemocą i agresją w środowisku szkolnym oraz domowym

2) wśród  sprzedawców alkoholu (ankiety w  punktach  sprzedaży).  W badaniu  wzięło  udział  10
sprzedawców.  Pytania  miały na  celu  przede  wszystkim ukazanie  postawy sprzedawców napojów
alkoholowych wobec tak ważnych zagadnień jak:

  Sprzedaż alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim,

  Sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym, 

  Spożywanie alkoholu w miejscu jego sprzedaży, 

 Awantury i bójki wywołane przez osoby nietrzeźwe lub spożywające alkohol
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3)  wśród dorosłych mieszkańców Gminy (badanie ankietowe – zarówno w wersji  elektronicznej
umieszczone na stronie Gminy jak i wersji papierowej). W badaniu wzięło udział 98 osób, w tym 71%
kobiet i 29% - mężczyzn. Ta dysproporcja może wynikać z przebadania placówek na terenie Gminy,
w których w większości pracują kobiety.

Część diagnostyczna opracowana została również na podstawie danych z:  

 Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej, 

 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, 

 Policji, 

 placówek kulturalno - oświatowych, ( MOK, Biblioteka, Szkoły) oraz

 bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl) 

3. Uwarunkowania strategiczne i programowe

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szczytna na lata 2021-2027 pozostaje w
zgodności z dokumentami strategicznymi i programowymi, które opracowano na szczeblu globalnym,
europejskim, krajowym i samorządowym. Należą do nich: 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

Strategia jest podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa w perspektywie
do  2030  roku,  w  którym  odzwierciedlenie  znajdują  określone  w  filarze  „rozwój  społecznie  i
terytorialnie zrównoważony” postanowienia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Strategia
jest zbiorem zasad współpracy rządu i samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych na rzecz
rozwoju  kraju  i  województw.  Dokument  określa  ramy prowadzenia  polityki  regionalnej,  zarówno
przez rząd wobec regionów, jak i wewnątrzregionalne. Kładzie nacisk na  zmniejszanie dysproporcji w
poziomie rozwoju różnych obszarów, głównie miejskich i wiejskich. Takie podejście ma się przełożyć
na  lepsze  dopasowanie  programów  do  możliwości  i  potencjałów  rozwojowych  poszczególnych
obszarów kraju. Jednym z celów dokumentu jest wsparcie obszarów słabszych gospodarczo. Strategia
wspiera  konkurencyjność  regionów  i  zakłada  kontynuację  działań  zmierzających  do  podniesienia
jakości kapitału ludzkiego i społecznego oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Istotny
nacisk  położono  w  niej  również  na  rozwijanie  kompetencji  administracji  publicznej  w  zakresie
prowadzenia  skutecznej  polityki  rozwoju,  w  szczególności  na  terenach  o  niskim  potencjale
rozwojowym,  a  zwłaszcza  wspierania  powiązań  pomiędzy  lokalnym  i  regionalnym  sektorem
publicznym  a  światem  biznesu  i  nauki.  W  tym  kontekście  zakładając  zwiększenie  roli  i
odpowiedzialności samorządów lokalnych jako podmiotów decydujących o polityce rozwoju w skali
lokalnej, stworzono w dokumencie warunki do większego angażowania się samorządów gminnych i
powiatowych w realizację wspólnych projektów i we współpracę ponad granicami administracyjnymi.
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 Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030,

Przekształcamy nasz świat:  Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju jest  przyjętym przez
Organizację  Narodów  Zjednoczonych  programem  działań,  definiującym  model  zrównoważonego
rozwoju  na  poziomie  globalnym.  Zgodnie  z  Agendą  2030  współczesny  wysiłek  modernizacyjny
powinien  koncentrować  się  na  wyeliminowaniu  ubóstwa  we  wszystkich  jego  przejawach  przy
równoczesnej  realizacji  szeregu  celów gospodarczych,  społecznych  i  środowiskowych.  Dokument
obejmuje  cele do  których  należy  m.in.  wyeliminowanie  ubóstwa  we  wszystkich  jego  formach,
wyeliminowanie  głodu,  zapewnienie  edukacji,  osiągnięcie  równości  płci,  zapewnienie  dostępu  do
wody  i  warunków  sanitarnych,  zapewnienie  dostępu  do  stabilnej,  zrównoważonej  i  nowoczesnej
energii,  promowanie  stabilnego  wzrostu  gospodarczego,  pełne  i  produktywne  zatrudnienie  oraz
zapewnienie  godnej  pracy,  wspieranie  innowacyjności,  przeciwdziałanie  zmianom  klimatu,
zapewnienie wszystkim dostępu do wymiaru sprawiedliwości, sprzyjanie  włączeniu społecznemu.  

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 2017- 2030

Strategia  na  rzecz  Odpowiedzialnego  Rozwoju stanowi  kluczowy dokument  w  obszarze  polityki
gospodarczej  państwa.  Zawarte  w  niej  rekomendacje  stanowią  podstawę  do  zmian  w  systemie
zarządzania  rozwojem,  w  tym  w  obszarze  rozwiązywania  problemów  społecznych  na  poziomie
lokalnym.  Cel  główny to  tworzenie  warunków  dla  wzrostu  dochodów  mieszkańców  Polski  przy
jednoczesnym  wzroście  spójności  w  wymiarze  społecznym,  ekonomicznym,  środowiskowym  i
terytorialnym.  Strategia  określa  podstawowe  uwarunkowania,  cele  i  kierunki  rozwoju  kraju  w
wymiarze  społecznym,  gospodarczym,  regionalnym  i  przestrzennym.  Przedstawia  nowy  model
rozwoju, który oparty o indywidualny potencjał terytorialny, inwestycje, innowacje, rozwój, eksport
oraz wysoko przetworzone produkty. Nowy model rozwoju zakłada odchodzenie od dotychczasowego
wspierania wszystkich sektorów/branż na rzecz wspierania sektorów strategicznych, mogących stać
się  motorami  polskiej  gospodarki.  Jego  fundamentalnym wyzwaniem jest  przebudowanie  modelu
gospodarczego tak, żeby służył on całemu społeczeństwu. 

 Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025

Jest  dokumentem  ustanawianym  w  celu  realizacji  polityki  zdrowia  publicznego  i  opiera  się  na
współdziałaniu  organów  administracji  rządowej,  jednostek  samorządu  terytorialnego  oraz  innych
podmiotów w tym: organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego 

Działania NPZ na lata 2021-2025 obejmują:

 profilaktykę nadwagi i otyłości 

 profilaktykę uzależnień

 promocję zdrowia psychicznego

 zdrowe i aktywne starzenie się

 zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne
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 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030

Strategia  została  przyjęta  w  2013  r.  jako  jedna  ze  strategii  sektorowych  realizujących  średnio  i
długookresową  strategię  rozwoju  kraju.  Cel  główny  to  rozwijanie  kapitału  ludzkiego  poprzez
wydobywanie  potencjałów  osób  tak,  aby  mogły  one  w  pełni  uczestniczyć  w  życiu  społecznym,
politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach życia. Celami szczegółowymi są:

 wzrost zatrudnienia,

 wydłużenie okresu aktywności zawodowej,

 poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 poprawa zdrowia oraz efektywności opieki zdrowotnej,

 podniesienie kompetencji i kwalifikacji obywatel

 Program współpracy  Powiatu  Kłodzkiego  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

Głównym celem Programu jest  dążenie  do poprawy jakości  życia  oraz pełniejszego zaspokajania
potrzeb  społecznych  mieszkańców  Powiatu  poprzez  stwarzanie  im  możliwości  i  warunków  do
aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Cele szczegółowe: 

1) promowanie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców 
Powiatu, 

2) integracja podmiotów prowadzących działalność obejmującą swym zakresem sferę zadań 
publicznych 

3) otwarcie na innowacyjność oraz konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom 
pozarządowym realizacji zadań publicznych, 

4) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Powiatu poprzez włączanie do ich 
realizacji organizacji pozarządowych, 

5) tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych, powstawania 
nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich, 

6) promocja i popularyzacja Powiatu i regionu, realizacja Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego. 

Jako zadania  priorytetowe samorządu powiatowego ustala  się  w szczególności  zadania  z zakresu:
wspierania osób z niepełnosprawnościami, pieczy zastępczej, pomocy społecznej w tym: ochrony i
promocji  zdrowia,  wspieranie  i  upowszechnianie  kultury fizycznej  i  sportu,  promocja,  turystyka  i
krajoznawstwo, promocja i organizacja wolontariatu, przeciwdziedzinie bezrobociu oraz aktywizacja
lokalnego rynku pracy, porządek i bezpieczeństwo publiczne.

  Strategia Rozwoju Gminy Szczytna na lata 2014-2020

Wiele spraw poruszonych w dokumencie pozostaje wciąż aktualnych.  Wyznaczone w dokumencie
cele  strategiczne  wciąż  wskazują  drogę  rozwoju  Gminy.  Nalezą  do  nich:  rozwijanie  lokalnej
przedsiębiorczości,  wzrost  poziomu  jakości  życia  mieszkańców,  rozwój  infrastruktury  na  terenie
Gminy. 

11



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szczytna na lata 2021-2027

CZĘŚĆ II – DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE SZCZYTNA

1. Charakterystyka Gminy

Gmina  Szczytna,  której  powierzchnia  wynosi  133,16  km2  usytuowana  jest  w  województwie
dolnośląskim,  powiecie  kłodzkim  i  należy  do  gmin  miejsko-wiejskich.  Skupia  9  miejscowości:
Chocieszów,  Studzienno,  Dolina,  Łężyce,  Niwa,  Słoszów,  Wolany i  Złotno oraz miasto Szczytna.
Gmina położona jest w zachodniej i środkowej części powiatu kłodzkiego, Kotliny Kłodzkiej (kraina
historyczno-etnograficzna  w  południowo-zachodniej  Polsce,  obejmująca  ziemie  położone  po  obu
stronach  środkowej  Odry,  pomiędzy okolicami  Brzegu  Opolskiego  a  Nysą  Łużycką)  leżącego  w
południowej  części  Dolnego  Śląska.  Gmina  Szczytna  graniczy od  północy z  gminą  Radków,  od
południowej części z Republiką Czeską, od strony zachodniej z gminą Duszniki-Zdrój, Lewin Kłodzki
oraz  na  niewielkim  odcinku  z  gminą  Kudowa-Zdrój.  Natomiast  od  strony  wschodniej  z  gminą
Polanica-Zdrój, gminą wiejską Kłodzko oraz z gminą Bystrzyca Kłodzka. 

Rysunek 1. Mapa Szczytnej

 

Źródło: https://www.google.pl/maps

Przez  gminę  biegnie  międzynarodowa  trasa  E67 z  Pragi  w Czechach do  Finlandii,  przez  Polskę,
Litwę,  Łotwę  oraz  Estonię.  Linia  kolejowa  relacji  Kłodzko  Główne  -  Kudowa-Zdrój  dostarcza
Szczytnej szybkiego i dobrego połączenia kolejowego z większymi miastami w Polsce. Atutem gminy
jest współpraca partnerska z miastami: Międzychód (Wielkopolska), Velké Poříčí, i Náměšť na Hané
(Republika Czeska) oraz Tegernheim (Niemcy). Gmina Szczytna położona jest na styku dwóch pasm
górskich  -  od  północy  graniczy  z  Górami  Stołowymi  a  na  południowym  zachodzie  z  Górami
Bystrzyckimi i Orlickimi.
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Teren gminy usytuowany jest  w Sudetach Środkowych i  obejmuje  makroregion -  część północna
gminy w obrębie Gór Stołowych oraz trzy mezoregiony: od części zachodniej należące do Obniżenia
Dusznickiego, od części  południowej leży w obrębie Gór Bystrzyckich oraz od części  wschodniej
położona jest w obrębie Kotliny Kłodzkiej. 

Pierwsze  informacje  o  Szczytnej  pochodzą  z  XV  wieku,  gdy  osada  należała  do  państewka
homolskiego,  a  rozwój  związany  był  z  handlem  (szlak  bursztynowy)  oraz  rozwijającym  się
rzemiosłem, a w kolejnym okresie również przemysłem. W XVI wieku Szczytna została wykupiona
przez znanego lekarza i reformatora religijnego w Europie Jana Crato von Kraffstein. Właściciel ziem
znacznie rozbudował miejscowość, powstał obok folwarku - młyn, tartak, browar oraz wiele zakładów
rzemieślniczych. Na XVII wiek przypada pierwsza wybudowana huta szkła. Aż do końca II wojny
światowej  Szczytna występuje  pod nazwą Rukers  i  pod zbliżoną nazwą -  Rückers.  W 1960 roku
Szczytna uzyskała miano osiedla miejskiego, a od 1973 prawa miejskie. 

         

Rysunek 2. Gmina Szczytna na tle powiatu kłodzkiego                            

                             

Źródło: https://powiat.klodzko.pl/
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1.1. Sytuacja demograficzna 

Sytuacja demograficzna mieszkańców Gminy Szczytna została opracowana na podstawie danych
Głównego Urzędu Statystycznego, Oceny zasobów pomocy społecznej oraz danych z Urzędu Miasta
i  Gminy  w  Szczytnej  za  lata  2017-2020.  Analiza  danych  pozwoliła  na  zobrazowanie  sytuacji
społeczno-ekonomicznej ludności, przedstawienie obecnej struktury demograficznej mieszkańców i
dokonanie  w tym zakresie  prognozy na  najbliższe  lata.  W latach  2002-2019  liczba  mieszkańców
zmalała o 1,5%. Średni  wiek mieszkańców wynosi  42,9 lat i  jest  porównywalny do średniego wieku
mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej
Polski.

Rysunek 3.  Populacja Gminy Szczytna w latach 1995-2019

Rysunek 4. Piramida wieku w Szczytnej
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Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gminę Szczytna zamieszkiwało 7098 mieszkańców, z czego 3681 (51,86%)
stanowią kobiety, a 3417 (48,14%) mężczyźni. Tereny wiejskie zamieszkiwało 2125 osób (29,94% ogółu
mieszkańców  Gminy).  Nadal  utrzymuje  się  tendencja  spadkowa  mieszkańców  w  wieku  tzw.
produkcyjnym i stanowią oni obecnie 55,54% ogółu mieszkańców. Wyraźnie natomiast wzrasta liczba
osób w wieku poprodukcyjnym. Osoby te stanowią obecnie 26,50% wszystkich mieszkańców. Z roku na
rok zauważalny jest stopniowy spadek liczby mieszkańców w Gminie. 

Tabela 1.  Mieszkańcy Gminy Szczytna w latach 2017-2020  

Mieszkańcy Gminy Szczytna w latach 2017-2020

2017 2018 2019 2020

liczba mieszkańców ogółem
w tym:

7302 7239 7173 7098

kobiety 3724 3688 3668 3681

mężczyźni 3578 3551 3505 3417

w tym:

wiek 18-59 kobiety
tzw. produkcyjny

2080 2097 1957 1916

wiek 18-64 mężczyźni
tzw. produkcyjny

2603 2523 2472 2026

wiek 60 i więcej kobiety
tzw. poprodukcyjny

1052 971 1099 1138

wiek 65 i więcej mężczyźni
tzw. poprodukcyjny

472 380 508 743

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z UMiG w Szczytnej

Wiek  produkcyjny –  ludność  wykonująca  pracę  przynoszącą  dochód  oraz  bezrobotni.  Jest  to
przedział  wiekowy  przyjęty  w  statystyce  dla  potrzeb  ekonomii.  Według  metodologii  Głównego
Urzędu Statystycznego w wieku produkcyjnym znajdują się: mężczyźni pomiędzy 18. a 64. rokiem
życia, kobiety pomiędzy 18. a 59. rokiem życia. 
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 Tabela 2. Przyrost naturalny w Gminie

Zgony    Urodzenia Przyrost naturalny

2017 88 69 -19

2018 88 57 -31

2019 94 65 -29

2020 107 64 -43

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z UMiG w Szczytnej

Na podstawie powyższej tabeli obserwuje się ujemny przyrost naturalny w Gminie (różnica pomiędzy
liczbą urodzeń żywych, a liczbą zgonów. Wartość dodatnia oznacza liczbę urodzeń przewyższającą
liczbę zgonów, ujemna – odwrotnie). Największy ujemny przyrost odnotowano w 2020 r. urodziło się
64 dzieci, zmarło 107 osób. W 2019 r. w Gminie było 7131 stałych mieszkańców oraz 42 czasowych,
natomiast w 2020 r. zameldowanych na stałe 7014 mieszkańców i na czasowo 84. Oznacza to, że
liczba stałych mieszkańców zmniejszyła się. W 2020 roku zarejestrowano 61  zameldowań w ruchu
wewnętrznym oraz 68 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy
Szczytna -7,

Mieszkańcy gminy Szczytna zawarli w 2019 roku 19 małżeństw, co odpowiada 2,6 małżeństwom na
1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie
mniej od wartości dla Polski. 31,6% mieszkańców gminy Szczytna jest stanu wolnego, 51,3% żyje
w małżeństwie, 6,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to wdowy/wdowcy. 

Rysunek 5.  Stan cywilny mieszkańców Gminy Szczytna
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Podsumowując dane demograficzne, warto zwrócić uwagę na pogłębiający się problem starzejącego
się  społeczeństwa.  Liczba mieszkańców maleje,  zwiększa  się  natomiast  udział  osób starszych,  co
niesie za sobą poważne konsekwencje gospodarcze. Niepokojący jest także ujemny przyrost naturalny
oraz liczba wymeldowań.  Taki stan rzeczy świadczy o tym, że należy zaangażować się w tworzenie
nowych miejsc pracy i ukierunkować na opiekę nad osobami starszymi.  

W Polsce od kilkunastu lat obserwowany jest proces zmiany struktury demograficznej, którego cechą
jest  rosnący udział  osób starszych w populacji  ogółem. Zgodnie z założeniami opracowanej  przez
Główny  Urząd  Statystyczny  prognozy  demograficznej,  obejmującej  okres  do  2050  r.,  w
nadchodzących latach w Polsce nastąpi znaczne zmniejszenie liczby osób dorosłych (w wieku 15–59),
natomiast  zwiększy  się  liczba  i  udział  osób  w  wieku  co  najmniej  60  lat.  Jednocześnie  należy
podkreślić,  iż  na  skutek  poprawiających  się  warunków  życia  wydłuża  się  średnia  długość  życia
Polaków.

1.2 Zasoby mieszkaniowe

W 2019 roku w gminie Szczytna oddano do użytku 15 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców
oddano do użytku 2,06 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa
dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w
gminie Szczytna to 2586 nieruchomości. 

Rysunek 6. Liczba mieszkań w latach 1995-2018
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Tabela 3. Zasoby mieszkaniowe Gminy w latach 2017-2020

2017 2018 2019 2020

Zasób mieszkaniowy ogółem 94 91 92 92

Liczba lokali socjalnych 1 0 3 3

Liczba złożonych wniosków 14 11 19 14

Liczba osób oczekujących na przydział
mieszkania

13 10 15 13

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z UMiG w Szczytnej

W  2019  na  terenie  Gminy  zostało  utworzone  mieszkanie  chronione  dla  2  osób.  Wsparcie  w
mieszkaniu chronionym przyznaje się osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek,
niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie
wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Mieszkanie chronione
jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do
prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. 
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1.3 Sytuacja gospodarcza i finanse publiczne

Jednym  ze  wskaźników  określających  aktywność  gospodarczą  danej  zbiorowości,  jest  liczba
podmiotów gospodarczych funkcjonujących na danym terenie. W Gminie Szczytna w roku 2019 w
rejestrze  REGON  zarejestrowanych  było  725  podmiotów  gospodarki  narodowej,  z  czego  533
stanowiły osoby fizyczne  prowadzące  działalność  gospodarczą.  W tymże  roku  zarejestrowano  59
nowych podmiotów, a 24 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej
(95) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (44) w roku 2016. W tym samym okresie
najwięcej (103) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (24) podmiotów
wyrejestrowano  natomiast  w  2019  roku.  Możemy zauważyć  więc  systematyczny,  jednak  niezbyt
dynamiczny wzrost liczby zarejestrowanych na terenie Gminy podmiotów gospodarczych.  

Rysunek 7. Podmioty gospodarcze w Gminie Szczytna 

Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie
Szczytna  najwięcej  (35)  jest  stanowiących  spółki  cywilne.  Analizując  rejestr  pod  kątem  liczby
zatrudnionych  pracowników  można  stwierdzić,  że  najwięcej  (705)  jest  mikro-przedsiębiorstw,
zatrudniających 0 - 9 pracowników. 

5,1%  (37)  podmiotów  jako  rodzaj  działalności  deklarowało  rolnictwo,  leśnictwo,  łowiectwo  i
rybactwo,  jako  przemysł  i  budownictwo  swój  rodzaj  działalności  deklarowało  22,3%  (162)
podmiotów, a 72,6% (526) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. 

Wśród  osób  fizycznych  prowadzących  działalność  gospodarczą  w  gminie  Szczytna  najczęściej
deklarowanymi  rodzajami  przeważającej  działalności  są  handel  hurtowy  i  detaliczny;  naprawa
pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.5%) oraz budownictwo (21.2%) - dane z GUS. 

19



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szczytna na lata 2021-2027

Tabela 6. Liczba podmiotów w latach 2017 – 2020 - aktywnych na ostatni dzień roku 

rok liczba podmiotów

2017 261

2018 293

2019 326

2020 360

                               Źródło: Opracowanie na podstawie danych z UMiG w Szczytnej
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Dochodami Gminy są w szczególności: 

 dochody własne; 

 subwencja ogólna; 

 dotacje celowe z budżetu państwa (w rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu
terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z
podatku dochodowego od osób prawnych. 

Dochodami Gminy mogą być również: 

 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi; 

 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej; 

 inne środki określone w odrębnych przepisach 

Wydatki Gminy przeznaczone są na realizację zadań określonych w przepisach, a w 
szczególności na: 

 zadania własne jednostek samorządu terytorialnego; 

 zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu 
terytorialnego; 

 zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub 
porozumienia; 

 zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego; 

 pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną 
uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego; 

 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ustawy o 
finansach publicznych 

Budżet Gminy Szczytna realizowany jest w oparciu o uchwałę budżetową, corocznie uchwalaną przez
Radę Miejską w Szczytnej. Uchwała określa planowaną kwotę dochodów i wydatków budżetowych.
Realizacja  inwestycji  oparta  jest  o  planowane  zadania  inwestycyjne  w  budżecie  gminy  oraz
przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej  Prognozie Finansowej.  Na przestrzeni  lat  2017 –
2020 wykonanie dochodów i wydatków kształtowało się następująco. 
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Tabela 7. Wykonanie dochodów gminy Szczytna według źródeł na przestrzeni lat 2017 – 2020

L.p Wyszczególnienie Wykonanie za
2017

Wykonanie za
2018

Wykonanie za
2019

Wykonanie za
2020

1 Dochody z podatków i opłat 4 479 883,51 4 548 051,37 5 092 272,34 5 470 413,24

1.1 Podatek rolny 112 491,44 105 532,85 112 645,98 121 336,54

1.2 Podatek od nieruchomości 2 500 525,48 2 528 803,64 2 629 845,61 2 705 003,16

1.3 Podatek leśny 269 228,00 275 754,53 269 087,80 270 221,02

1.4 Podatek od środków transportowych 91 155,61 90 754,53 127 668,75 102 000,40

1.5 Wpływy z karty podatkowej 11 758,55 12 581,30 9 302,17 17 397,04

1.6 Podatek od spadków i darowizn z podatków 
zniesionych

18 732,00 3 015,00 17 265,00 10 746,03

1.7 Wpływy z opłaty skarbowej 20 652,02 23 464,00 24 565,07 25 489,96

1.8 Wpływy z opłaty produktowej 442,24 380,81 424,60 77,60

1.9 Podatek od czynności cywilnoprawnych 222 039,98 240 667,61 276 427,64 348 311,80

1.10 Wpływy z innych lokalnych opłat 20 170,72 50 818,27 98 668,85 73 970,40

1.11 Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za 
gospodarowanie odpadów komunalnych

867 958,25 877 526,22 1 182 859,38 1 535 425,42

1.12 Rekompensata utraconych dochodów w 
podatkach i opłatach

28 306,00 28 480,00 29 925,00 40 183,00

1.13 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego i za korzystanie z wyżywienia 
z zakresu wychowania przedszkolnego 

169 457,50 182 371,00 184 023,50 101 200,00

1.14 Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu

116 965,72 127 901,69 129 562,99 119 050,87

2 Udziały Gmin w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa

4 111 093,12 4 867 293,70 5 309 338,83 4 931 742,32

2.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 095 244,00 4 842 423,00 5 264 772,00 4 898 579,00

2.2 Podatek dochodowy od osób prawnych 15 849,12 24 870,70 44 566,83 33 163,32

3 Dochody z majątku Gminy 1 573 837,98 526 561,63 699 913,03 897 984,37

4 Pozostałe dochody własne 1  568 193,73 927 034,51 434 667,02 340 059,05

5 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 379 129,00 7 271 424,00 8 085 542,00 8 527 545,00

6 Dotacje celowe na zadania własne 3 717 392,26 8 413 740,75 3 590 269,73 4 531 263,60

7 Dotacje celowe na zadania zlecone 6 378 553,89 6 512 960,21 7 532 958,75 9 300 257,10

Razem 29 208 083,49 33 067 066,17 30 744 961,70 33 999 264,68

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z UMiG w Szczytnej

Z przedstawionego zestawienia  wykonanych dochodów za lata 2017 -2020 możemy zauważyć,  iż
główne źródła dochodów budżetu to subwencje ogólne z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania
zlecone oraz dochody z podatków i opłat. W 2018 r.  istotnym źródłem były dotacje celowe na zadania
własne 8.413.740,75 zł. Na tak duże wykonanie dochodów miało wpływ dofinansowanie ze środków
UE  na realizację zadania „Rozbudowa budynku szkolnego w Szczytnej przy ul. Kościelnej 6.” 
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Tabela 8.Wykonanie wydatków gminy Szczytna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 
2017 – 2020

Dział Treść Wykonanie za
2017

Wykonanie za
2018

Wykonanie za
2019

Wykonanie za
2020

010 Rolnictwo i łowiectwo 86 998,73 95 346,74 101 026,88 101 749,34

600 Transport i łączność 937 067,92 4 087 959,82 1 814 162,39 1 228 374,44

630 Turystyka 0,00 0,00 2 300,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 340 760,40 484 704,15 545 601,26 376 846,77

710 Działalność usługowa 82 816,25 107 607,93 153 693,46 109 982,95

750 Administracja publiczna 2 588 656,62 2 887 076,70 3 000 884,30 4 082 647,70

751 Urzędy naczelnych organów władzy      
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa

1 506,00 64 658,87 60 296,38 60 617,72

752 Obrona  narodowa  200,00 200,00 200,00 200,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona     
przeciwpożarowa

270 696,25 357 987,12 252 964,45 614 621,51

757 Obsługa długu publicznego 176 580,79 164 195,99 166 090,20 95 280,49

758 Różne rozliczenia 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 9 289 656,50 11 907 503,28 8 092 032,41 8 230 147,39

851 Ochrona zdrowia 115 421,08 99 962,79 106 114,50 100 859,70

852 Pomoc społeczna 1 845 821,26 1 555 790,15 2 026 247,97 1 650 692,50

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki    
społecznej

9 303,48 9 303,48 556 712,40 462 762,51

854 Edukacja opieka wychowawcza 99 066,85 72 288,39 75 348,18 68 487,95

855 Rodzina 6 246 552,66 6 920 738,74 7 492 014,34 9 245 400,85

900 Gospodarka komunalna i ochrona          
środowiska

3 561 361,69 4 606 775,08 4 825 140,41 3 387 016,21

921 Kultura i ochrona dziedzictwa           
narodowego

587 835,13 629 445,58 762 923,65 785 235,00

926 Kultura fizyczna 894 459,95 445 725,69 125 417,76 74 743,00

Razem: 27 134 761,56 34 497 270,50 30 159 170,94 30 675 666,03

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z UMiG w Szczytnej

Struktura wydatków budżetu Gminy według działów klasyfikacji budżetowej wskazuje, że największy
udział  w  wydatkach  stanowiły  wydatki  na  oświatę  i  wychowanie.  Znaczny  odsetek  wydatków
przeznaczony został również na rodzinę oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. 
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1.4 Edukacja i wychowanie

W gminie Szczytna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) jest 1452 mieszkańców. Funkcjonują 2
przedszkola,  żłobek  i  2  szkoły  podstawowe.  Gmina  nie  prowadzi  szkół  ponadpodstawowych.
Młodzież może  kontynuować naukę poza  gminą,  m.in.  w Kłodzku,  Dusznikach Zdroju,  Kudowie
Zdroju oraz Polanicy Zdroju. 

Wykaz placówek oświatowych na terenie Gminy Szczytna:

 Szkoła Podstawowa im. Orła Białego, ul. Kościelna 6, 57-330 Szczytna

 Przedszkole Publiczne w Szczytnej, ul. Leśna 1, 57-330 Szczytna

 Zespół Szkół Społecznych w Chocieszowie, Chocieszów 32, 57-320 Polanica Zdrój

W skład zespołu wchodzą:  

- Społeczna Szkoła Podstawowa, 

- Niepubliczne Przedszkole

 Żłobek Publiczny w Szczytnej, ul. Wolności 80, 57-330 Szczytna

Do 31.08.2019 roku na terenie Gminy Szczytna funkcjonowały:

 Gimnazjum w Szczytnej 

 Gimnazjum w Zespole Szkół Społecznych w Chocieszowie.

Tabela 9. Liczba uczniów w poszczególnych latach 2017-2020

2017 2018 2019 2020

Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego

307 360 362 380

Przedszkole Publiczne 193 177 178 157

Zespół Szkół
Społecznych: 

szkoła podstawowa
przedszkole
gimnazjum

74

48
15
11

77

53
19
5

59

44
11
-

53
43
-

Gimnazjum 50 20 - -

Żłobek Publiczny  - - 19 19

Źródło: Placówki oświatowe według stanu SIO na 30.09 danego roku; Żłobek Publiczny według stanu na
31.12 danego roku.
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Rysunek 8.  Przedszkola i dostępne miejsca w Gminie Szczytna

 Gmina zapewnia bezpłatny transport oraz opiekę w czasie przewozu dzieci do publicznych placówek
zgodnie z kryterium, że droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: - 3 km – w przypadku
uczniów klas I - IV szkół podstawowych oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, - 4 km –
w przypadku uczniów klas V - VIII szkół podstawowych.

Do  realizacji  tego  zadania  Gmina  ma  podpisaną  umowę  z  dwoma  przewoźnikami  oraz  dwoma
opiekunami w celu świadczenia opieki w autobusie szkolnym nad uczniami.

Na  rok  szkolny  2019/2020  zawarto  6  umów  z  rodzicami  na  dowożenie  do  szkoły  dziecka
niepełnosprawnego przez rodziców. Gmina Szczytna ma również podpisane 3 umowy z prywatnymi
przewoźnikami na dowóz uczniów niepełnosprawnych.

W  placówkach  oświatowych  zatrudnieni  są  nauczyciele  z  każdej  grupy  awansu  zawodowego.
Najliczniejszą grupą są nauczyciele posiadający stopień nauczyciela dyplomowanego.

Tabela 10. Wykaz etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach

Nauczyciele
ogółem

Nauczyciele
stażyści

Nauczyciele
kontraktowi

Nauczyciele
mianowani

Nauczyciele 
dyplomowani

43,25 3,48 4,04 9,53 26,2

Źródło: System Informacji Oświatowej (stan na 30.09.2019 r) oraz informacje od Dyrektorów
placówek

W 2019r. do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne zaliczało się 15,8% mieszkańców gminy.
W  przedziale  wiekowym  7-12  lat  kształciło  się  31,5%  ludności.  Na  poziomie  13-15  lat  11%
mieszkańców. W przedziale wiekowym 16-18 lat  kształciło się 16,1% mieszkańców. W przedziale
odpowiadającym  edukacji  w  szkołach  wyższych  (19-24  lat)  znajdowało  się  24,7%  mieszkańców
gminy Szczytna w wieku potencjalnej nauki.
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Według Narodowego Spisu Powszechnego z  2011 roku struktura  wykształcenia  mieszkańców gminy
Szczytna przedstawia się następująco: 

Finansowanie działań oświatowych odbywa się na podstawie przyznawanych subwencji. Kwota części
oświatowej  subwencji  ogólnej  jest  rozdzielana  pomiędzy  poszczególne  jednostki  samorządu
terytorialnego na podstawie algorytmu, określanego corocznie w rozporządzeniu Ministra Edukacji i
Nauki w sprawie sposobu podziału części  oświatowej subwencji  ogólnej  dla jednostek samorządu
terytorialnego.  Przyznawana  corocznie  z  budżetu  państwa subwencja  oświatowa nie  wystarcza  na
pokrycie wszystkich wydatków związanych z oświatą i wychowaniem.
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1.5  Kultura, turystyka i sport 

Na terenie gminy Szczytna działalność kulturalną prowadzą Miejski Ośrodek Kultury oraz
Biblioteka  Publiczna.  Biblioteka  Publiczna została  utworzona  na  podstawie  uchwały  Nr
VIII/76/2003 Rady Miejskiej  w Szczytnej  z dnia 29 sierpnia 2003 r.  Służy nie tylko rozwijaniu i
zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, ale zajmuje się także upowszechnianiem kultury i wiedzy. Do jej
głównych  zadań  należy  gromadzenie,  opracowywanie,  udostępnianie,  przechowywanie  i  ochrona
materiałów  bibliotecznych.  Czytelnictwo  upowszechnia  się  w  różny  sposób:  poprzez  organizację
spotkań  dla  dzieci  z  książką,  informację  o  nowościach,  publikacje  na  profilu  społecznościowym
facebook. Biblioteka bierze udział w ogólnopolskiej  akcji  Instytutu Książki  „Z książka na start” i
rozdaje wyprawki czytelnicze dzieciom. Przy bibliotece skupiła się grupa seniorów, która regularnie
przychodzi  na  spotkania  bibliotecznej  Strefy  Seniora.  Oprócz  tego  w  bibliotece  odbywają  się
spotkania robótkowe, podczas których seniorzy zajmują się rękodziełem oraz spotkania kulinarne. Od
wielu lat działa w bibliotece Strefa Młodego Rodzica. Są to zajęcia dla najmłodszych dzieci (do lat 4) i
ich  opiekunów o  różnorodnej  tematyce.  Do  biblioteki  chętnie  przychodzą  nauczyciele  i  dzieci  z
przedszkola oraz szkoły podstawowej na przygotowane dla nich zajęcia i lekcje. Od lat organizowane
są w bibliotece zajęcia dla dzieci podczas ferii i wakacji o różnorodnej tematyce. Odbywają się tu
również zajęcia popołudniowe dla dzieci  o tematyce opartej  na książce.  Ponadto organizowane są
spotkania autorskie, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół ulokowanych w okolicznych
miejscowościach, całonocne zajęcia dla dzieci, zakończone nocowaniem w bibliotece, pasowanie na
czytelnika dla uczniów klas ”0” z  przedszkola,  „Szczytniańskie wianki”  impreza organizowana w
czerwcu w okolicach nocy świętojańskiej na terenie miasta,  udział w akcji „Narodowe Czytanie” . 

W  2019  roku  bibliotekę  odwiedziło  14165  czytelników,  którzy  wypożyczyli  20  988  książek.  Z
komputerów w bibliotece skorzystało 958 osób. Razem z dotacją z Biblioteki Narodowe w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono 631 książek. Księgozbiór biblioteki wynosi
27 014 egz. W 2020 roku spotkania z powodu pandemii były organizowane do 9 marca, było ich 36 i
wzięło w nich udział 641 osób. 

Miejski Ośrodek Kultury w Szczytnej jest samorządową instytucją kultury gminy Szczytna. Działa
w  oparciu  o  ustawę  z  dnia  25  października  1991r.  o  organizowaniu  i  prowadzeniu  działalności
kulturalnej z późniejszymi zmianami oraz Statut nadany Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnej. Jako
instytucja  kultury posiada osobowość prawną i  jest  wpisana do Rejestru Instytucji  Kultury gminy
Szczytna.  MOK  w  Szczytnej  jest  miejscem  animacji  i  wielotorowych  działań  kulturalnych,
integrujących społeczność lokalną, zapewniającym różnorodne formy spędzania wolnego czasu oraz
wszechstronnie edukującym do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Wykazuje otwartość na wszystkie
grupy społeczne, wspiera inicjatywy oddolne. Współpracuje z różnymi partnerami, aby kształtować
społeczeństwo  obywatelskie,  wzmacniając  w  ten  sposób  potencjał  kulturalny,  społeczny  i
ekonomiczny miasta i gminy Szczytna. Założenia statutowe realizowane są poprzez wielofunkcyjną
działalność zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego w oparciu także o własny program. Skupia się
na realizacji  zadań w zakresie upowszechniania kultury,  edukacji  kulturalnej i oświatowej poprzez
funkcjonowanie kół,  zespołów artystycznych,  klubów zainteresowań, jako stałych form pracy oraz
organizację konkursów, przeglądów, festiwali z zakresu, tańca, recytacji, plastyki, muzyki i rękodzieła.
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Kalendarz  zdarzeń  kulturalnych  jest  bardzo  zmienny,  ale  są  imprezy  organizowane  w  Gminie
cyklicznie, niektóre mają wieloletnią tradycję: 

 ICE RACE – wyścigi modeli sterowanych radiem na torze zbudowanym na płycie lodowiska

 Bieg Liczyrzepy – bieg na dystansie 10 km wokół Szczytnika - czerwiec

 Szczytniańskie  Sianokosy –  międzynarodowe  zawody w tradycyjnym koszeniu  trawy kosą  -
czerwiec

 Wielka Feta Agroturystyczna – dwu-trzy-dniowe, kolorowe i wesołe święto promujące tradycje
regionu; wszystkiemu towarzyszą koncerty zespołów ludowych i gwiazd polskiej estrady,  – zwykle
pierwszy weekend sierpnia

 Dożynki gminne – tradycyjne święto plonów z wieńcami, muzyką i konkursami ludowymi, co
rok organizowane w innym sołectwie – zwykle koniec sierpnia

 Jarmark  bożonarodzeniowy–  festyn  utrzymany  w  konwencji  bożonarodzeniowej  –  początek
grudnia

 Szczytniańska Wiosna / Szczytniańska Jesień – konkursy piosenki dziecięcej i młodzieżowej, 

Ponadto Miejski Ośrodek Kultury w Szczytnej realizuje stałe zajęcia m.in: naukę gry na gitarze, naukę
gry na pianinie oraz w szachy.  Zajęcia artystyczne, gimnastyczno-taneczne dla dzieci, oraz zajęcia
taneczno-ruchowe dla seniorów. W MOK-u organizowana jest zbiórka krwi. 

Rysunek 9. Imprezy realizowane przez MOK oraz świetlice wiejskie w Gminie Szczytna. 
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Na  terenie  Gminy  działają  stowarzyszenia  i  organizacje  pozarządowe,  które  obok  sektora
publicznego i prywatnego są trzecim sektorem działającym na rzecz dobra publicznego. Stanowią bazę
dla  rozwoju lokalnych społeczności.  Podejmują  działania  dla  dobra mieszkańców oraz integrują  i
aktywizują  społeczność  lokalną.  Stanowią  uzupełnienie  działań  podejmowanych  przez  lokalne
samorządy. Współpraca jednostek samorządowych z organizacjami pozarządowymi stwarza szansę na
lepsze zorganizowanie wspólnego celu,  jakim jest  poprawa jakości  życia mieszkańców gminy.  Na
terenie gminy działają stowarzyszenia i organizacje: 

1. Terenowy Klub Sportowy "HUTNIK"

2. Polski Związek Wędkarski - Koło SUDETY

3. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych sekcja Szczytna

4. Pipe Club Szczytna

5. Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych

6. Koło Gospodyń Wiejskich w Łężycach

7. Koło Gospodyń Wiejskich w Niwie

8. Koło Gospodyń Wiejskich w Słoszowie

9. Koło Gospodyń Wiejskich w Wolanach 

10. Koło Gospodyń Wiejskich w Chocieszowie

11. Koło Łowieckie GRANICA w Kudowie-Zdroju z siedzibą: Wolany

12. Ogródki działkowe "POD Podzamcze"

13. Wiejski Klub Sportowy Zrzeszeni Niwa

14. Bractwo Rycerskie Matki Bożej Królowej Pokoju w Szczytnej

15. Szczytniańskie Stowarzyszenie Równych Szans

16. Klub Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej w Szczytnej

17. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Artystycznych "Szczyty Kultury"

18. Klub Golfistów Hrabstwa Kłodzkiego w Szczytnej

19. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Potrafimy" w Szczytnej

20. Fundacja Kultura Pamięci
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Turystyka w Gminie Szczytna

Położenie  gminy  w  pobliżu  znanych  uzdrowisk  (Polanicy-Zdroju  i  Dusznik-Zdroju)  oraz  Gór
Stołowych  zapewnia  znaczny potencjał  turystyczny Szczytnej.  Systematycznie  rozwijana  jest  sieć
szlaków turystycznych i  baza noclegowa.  Gmina oferuje  ok.  1400 miejsc  noclegowych na swoim
terenie  w  obiektach  hotelarskich  o  różnym  standardzie  i  wielkości.  Dodatkowo  modernizacja
nawierzchni drogi powiatowej nr 3240D będącej skrótem w stronę największej atrakcji Gór Stołowych
(Karłów, Szczeliniec Wielki) daje zauważalny wzrost ruchu turystycznego. Bogata historia Szczytnej
pozostawiła sporo zabytków jednym z najważniejszych jest neogotycki zamek „Waldstein”, który jest
owocem miłości fundatora do średniowiecza i tradycji myśliwskich. Ta charakterystyczna niemal 200-
letnia budowla jest widoczną z daleka atrakcją turystyczną. Zakończenie działalności domu pomocy
społecznej w tym obiekcie w 2020 r. spowodowało zmianę profilu jego działalności na turystyczną.
W pobliżu  zamku  znajduje  się  platforma  widokowa,  Leśny Szlak  Wspinaczkowy oraz  kamienna
Droga  Krzyżowa  z  płaskorzeźbami  z  piaskowca,  osadzonymi  w  naturalnych  skałach.  W mieście
znajduje się barokowy kościół pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela (z pierwszej połowy XVIII w.
przebudowany na  początku XX w).  Swój  wystrój  świątynia  zawdzięcza m.in.  znanemu na Ziemi
Kłodzkiej, barokowemu twórcy – Michałowi Klahrowi Starszemu. Przed kościołem zobaczyć można
fragment  zabytkowego  pręgierza.   W  centrum  miasta  znajduje  się  XIX  -wieczny  pałac  a  nad
Kamiennym Potokiem, przy moście, stoi figura Św. Jana Nepomucena. Podobną można zobaczyć przy
moście „zwodzonym” na zamku Waldstein.  Na górze Jeździec przy już dziś nieistniejącej drodze ze
Szczytnej do Dusznik-Zdroju stoi „kamień wojny kartoflanej”.

          Zamek Leśna Skała 

Źródło: http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/388/Szczytna_-_Zamek_Lesna_Skala/ 
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Szczytna - panorama 

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczytna 

Sport w Gminie

Gmina położona jest na obszarze atrakcyjnym nie tylko pod względem turystycznym, ale także
rekreacyjnym. Obszar ten ze względu na cechy klimatu stanowi potencjał dla rozwoju agroturystyki i
rekreacji. Na terenie Gminy znajduje się Centrum Sportu, Aktywnego Wypoczynku i Rehabilitacji
Ruchowej im. Ks Benedykta Narlocha.  Nowoczesne centrum sportowe, w skład którego wchodzą
trzy boiska ze sztuczną nawierzchnią, park linowy ze skałką wspinaczkową, skateplaza z torem do
nauki jazdy na wózkach inwalidzkich, wspaniały - kolorowy plac zabaw, siłownia zewnętrzna, tor do
jazdy szybkiej  na rolkach oraz slalomu, w sezonie zimowym lodowisko,  tor do wyścigów modeli
sterowanych  radiem,  oraz  tzw.  Pumptrack  dla  rowerów.  Tuż  obok  znajduje  się  hala  sportowa  z
siłownią i salą fitness. Zróżnicowanie obiektów w obrębie Centrum Sportu jest wykorzystywane do
organizowania zawodów i imprez o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Dodatkowo poza centrum sympatycy sportów mają do dyspozycji:

 Miejski Stadion Sportowy - ul. Sienkiewicza 2a

 Boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę - OW 'Kamela'

 Boisko do gry w siatkówkę i piłkę nożną - OW 'Relax'

 POLE GOLFOWE - 9 dołków, Driving Range, Putting Green, ul. Borowina 2a

 Baseny kryte: OW "Relax" ul. Robotnicza, Szczytna;  "Granada" Łężyce

 Jazda konna:  „Rancho Vaquera” Chocieszów 39A,  „Zagroda Czarny Koń”  ul.  Wolności  63,
Szczytna, „Solea Ranch” - Ewelina Wolna, ul. Wolności 47, Szczytna 

Zwolenników sportów ekstremalnych zainteresuje możliwość uprawiania  wspinaczki  skałkowej  na
tzw. Leśnym Szlaku Wspinaczkowym na Szczytniku.
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1.6 Ochrona zdrowia

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gminy usługi świadczą dwie placówki :

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ars Medica” 
ul. Szpitalna 1, 57-330 Szczytna

W ramach NZOP działa poradnia: Poradnia Ginekologiczno – Położnicza

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Janusz Kazimierski
u. Henryka Sienkiewicza 1, 57-330 Szczytna

W ramach NZOP działają poradnie:

- Poradnia POZ

- Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej – Rodzinnej

- Poradnia Położnej Środowiskowej – Rodzinnej

- Gabinet Diagnostyczno Zabiegowy

- Lekarz Pediatra

 Chirplast Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej
Dr n. med. Dariusz Rychlik, 57-330 Szczytna, ul. Szpitalna 1

 SERVICES & CARE MEDICAL SP. Z O.O. 
Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa, ul. Szpitalna 1, 57-330 Szczytna 

 Praktyka Stomatologiczna Lek. Stomatolog Jadwiga Radzikowska-Wołosz 
Poradnia Stomatologiczna, ul. Szpitalna 1, 57-330 Szczytna 

Na terenie Gminy Szczytna znajdują się dwie apteki:

 Apteka "Arnika"
ul. Wolności 2G, 57-330 Szczytna

  Apteka "Słoneczna"
ul. Szpitalna 1, 57-330 Szczytna 

Tabela 11. Dane statystyczne dotyczące opieki zdrowotnej w Gminie w porównaniu do powiatu 

2019 Powiat Gmina 

przychodnie 89 2 

liczba osób przypadających na 1 przychodnię 1775 3640

porady podstawowej opieki zdrowotnej udzielone na 1 mieszkańca 5,2 3,2

Źródło: Vademecum samorządowca 

Na terenie Gminy nie ma możliwości korzystania ze specjalistycznego leczenia, dlatego mieszkańcy
korzystają z usług medycznym w przychodniach znajdujących się na terenie m.in Dusznik Zdroju,
Kłodzka, Wrocławia 
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1.7 Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo publiczne jest to ogół warunków i instytucji chroniących życie, zdrowie, mienie
obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi
dla  ładu prawnego.  Bezpieczeństwo publiczne umożliwia  sprawne funkcjonowanie  społeczeństwa.
W gminie Szczytna o bezpieczeństwo, porządek oraz ochronę przeciwpożarową i przeciwpowodziową
mieszkańców dba Policja i Ochotnicza Straż Pożarna. Mieszkańcy mogą oczekiwać od Policji pomocy
w zakresie rozwiązywania konfliktów sąsiedzkich, podstawowego poradnictwa prawnego, udzielenia
pomocy ofiarom przestępstw i przemocy w rodzinie, rozwiązywania problemów rodzinnych, pomocy
nieletnim  zagrożonym  demoralizacją,  przeciwdziałania  zjawiskom  sprzyjającym  popełnieniu
przestępstw i wykroczeń. 

W 2019  roku  w  Gminie  Szczytna  stwierdzono  szacunkowo  (w  oparciu  o  dane  powiatowe)  148
przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,22 przestępstw. Jest to
wartość  znacznie  mniejsza  od  wartości  dla  województwa  dolnośląskiego  oraz  porównywalna  do
średniej dla całej Polski. 1

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Gminie wynosi
74,90% i  jest  znacznie  większy od  wskaźnika  wykrywalności  dla  województwa dolnośląskiego oraz
porównywalny do wskaźnika dla całej Polski.  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy najwięcej
stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,49 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu
- 7,84 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,00 (99%), o
charakterze gospodarczym - 2,64 (78%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,63 (81%).

1Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są

wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Szczytnej.
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Wskaźnik wykrywalności przestępstw w Gminie Szczytna

Analizując dane można stwierdzić, że stopniowo zmniejsza się ilość przypadków prowadzenia 
pojazdów na drodze publicznej w stanie nietrzeźwości oraz zakłócania porządku publicznego. 
Pozostałe dane od 3 lat utrzymują się na względnie podobnym poziomie.

2017 2018 2019

ilość interwencji związanych z nadużywaniem
alkoholu

83 76 80

prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości 34 24 27

osoby zatrzymane do wytrzeźwienia 14 17 15

zakłócanie porządku publicznego 19 14 12

przestępstwa kryminalne 39 33 35

czyny karalne popełnione przez nieletnich 7 5 8

 Źródło: Komisariat Policji w Polanicy  Zdroju
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Wszczęte postępowania przygotowawcze -wg. 7 kategorii

kategoria 2019 2020

rozboje 1 1

bójki, pobicia 3 1

uszkodzenie ciała 4 1

uszkodzenie mienia 8 7

kradzieże 24 6

kradzieże pojazdów 1 0

kradzież z włamaniem 7 7

łącznie 48 23

            Źródło: Komisariat Policji w Polanicy  Zdroju

kategorie 2019 2020 dynamika % wykrywalność

ogółem 407 393  (-14) 96,56 69,30    (+10.73%)

kryminalne 285 289   (+4) 101,40 65,77    (+16.20%)

7 kategorii 123 107  (-16) 86,99 31,43    (  +14.4%)

                                                       Źródło: Komisariat Policji w Polanicy  Zdroju
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1.8  Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej

Pomoc  społeczna  jest  instytucją  polityki  społecznej  państwa  mającą  na  celu  umożliwienie
osobom  i  rodzinom  przezwyciężanie  trudnych  sytuacji  życiowych,  których  nie  są  one  w  stanie
pokonać  wykorzystując  własne  uprawnienia,  zasoby  i  możliwości.  Pomoc  społeczna  wspiera  w
wysiłkach  zmierzających  do  zaspokojenia  niezbędnych  potrzeb  i  umożliwia  życie  w  warunkach
odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym
sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin
oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Pomoc  społeczną  organizują  organy  administracji  rządowej  i  samorządowej.  Na  terenie  gminy
Szczytna zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez  Ośrodek Pomocy Społecznej.
Ośrodek  Pomocy Społecznej  oprócz  zadań  pomocy społecznej  realizuje  także  zadania  z  zakresu:
świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
świadczeń  wychowawczych,  świadczenia  „Dobry  start”,  wsparcia  kobiet  w  ciąży  i  rodzin  „  Za
życiem”, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, pomocy materialnej dla uczniów (stypendia i zasiłki
szkolne),  Karty  Dużej  Rodziny,  dodatków  mieszkaniowych  i  energetycznych,  profilaktyki  i
rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  jest  również  realizatorem  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szczytna na lata 2020
-2023,  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Szczytna na rok 2021, a także Gminnego Programu
Wspierania  Rodziny  na  lata  2021  -  2023 oraz  Gminnej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów
Społecznych. Przy OPS funkcjonuje Gminne Centrum Profilaktyki Terapii Uzależnień i Interwencji
Kryzysowej  ARKA  (pomoc  psychologiczna,  terapeutyczna,  poradnictwo  specjalistyczne),  swoją
siedzibę ma Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy rodzinie oraz Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od 2020 r. w strukturze Ośrodka funkcjonuje
ośrodek wsparcia dziennego - Dzienny Dom Senior +.

Na koniec 2020 roku zadania Ośrodka realizowało 9 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach
(dyrektor, główna księgowa, asystent rodziny, samodzielny referent w dziale świadczeń, 2 pomoce
administracyjne,  3  pracowników  socjalnych  oraz  zleceniobiorcy:  informatyk,  osoba  sprzątająca,
dwóch  psychologów,  specjalista  terapii  uzależnień,  rehabilitanci  realizujący specjalistyczne  usługi
opiekuńcze,  opiekunowie  osób starszych i  niepełnosprawnych,  realizatorzy profilaktycznych zajęć
pozalekcyjnych  dla  dzieci  i  młodzieży,  realizatorzy profilaktycznych  zajęć  dla  seniorów.  Dzienny
Dom Senior+ zatrudniał 2 pracowników na umowę o pracę (kierownik i opiekun osób starszych) oraz
zleceniobiorców: psychologa, fizjoterapeutę, pielęgniarkę i osobę sprzątającą.  Spośród pracowników
8  posiada  wykształcenie  wyższe,  a  3  wykształcenie  średnie.  Specjalizację  I  stopnia  w  zawodzie
pracownika socjalnego posiada 1 pracownik socjalny. 

Na  realizację  wszystkich  zadań  w  2020  r  plan  finansowy Ośrodka  Pomocy Społecznej  wyniósł:
11 246 269,64 zł i pod względem źródeł finansowania przedstawiał się następująco:

 - zadania zlecone – 9 068 048,64 zł

 - zadania własne gminy – 1 668 582,00 zł

 - zadania własne dotowane prze Wojewodę  - 509 639,00 zł
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 Zadania własne Gminy wraz z dotacją celową Wojewody - 1 938 188,79 zł w tym:

 zasiłki okresowe i celowe:  87 682,17 zł w tym:  środki własne – 33 252,92 zł i dotacja do zadań 
własnych –54 429,25 zł

 zasiłki stałe: 170 618,75 zł  - dotacja do zadań własnych

 składki zdrowotne: 15 169,18 zł - dotacja do zadań własnych

 pomoc w zakresie dożywiania: 39 922,50 zł w tym: środki własne - 15 969,00 zł i  dotacja do 
zadań własnych  - 23 953,50 zł

 posiłki w związku z COVID-19 - 7 824 zł - środki własne

 dodatki mieszkaniowe- 14 945,69 zł -  środki własne

 dopłata do domów pomocy społecznej - 489 987,05 - środki własne

 dopłata do schronisk - 10 251,90 zł - środki własne

 pogrzeb na koszt gminy - 4 606,45 zł - środki własne

 Dzienny Dom Senior +  - 146 879,99 zł - środki własne

 usługi opiekuńcze: 103 260,24 zł - środki własne

 stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów: 58 487,95 zł w tym: środki własne – 28 100,05 zł i  
dotacja do zadań własnych –30 387,90 zł

 przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie: 77 349,03 zł  -  własne 

 funkcjonowanie Ośrodka: 528 332,42 zł w tym: środki własne – 347 321,10 zł i dotacja do zadań 
własnych – 181 011,32 zł 

 wspieranie rodziny i piecza zastępcza: 182 871,47 zł (m.in opłaty wnoszone za dzieci w pieczy 
zastępczej, asystent rodziny) w tym: środki własne – 181 171,47 zł i dotacja do zadań własnych - 
1700 zł

       Zadania własne Gminy 

24,62%

75,38%

dotacja z budżetu 
państwa

środki gminne
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Zadania zlecone Gminie wraz z kosztami obsługi: 9 034 734,60 zł w tym: 

 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego -  2 402 931,35 zł

 składki zdrowotne (dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze) -  45 000,00 zł 

 świadczenie wychowawcze (500+) - 6 343 172,45 zł

 świadczenie „Dobry Start”  -  230 297,99 zł  

 ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych – 779,30 zł

 Karta Dużej Rodziny- obsługa - 153,59 zł 

 wynagrodzenie opiekuna prawnego - 12 238,50 zł

 dodatki energetyczne - 161,42 zł

Świadczenia wypłacone w ramach zadań zleconych: 8 729 857,52 zł w tym: 

 świadczenia rodzinne –  1 955 775,30 zł

 świadczenia z funduszu alimentacyjnego -  261 871,87 zł

 świadczenie wychowawcze (500+) -  6 289 160,35 zł

 świadczenie „Dobry Start” -  223 050,00 zł  

 Zadania zlecone Gminie

22,40%

3,00%

72,04%

2,56%

świadczenia rodzinne

fundusz alimentacyjny

świadczenie wy-
chowawcze 500+

świadczenie”Dobry 
Start” 300+
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Pomoc społeczna 

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy osobom i rodzinom
znajdujących  się  w  trudnej  sytuacji.  Udzielone  świadczenia  mają  charakter  obowiązkowy  albo
fakultatywny.  Świadczeń z pomocy społecznej  udziela  się  osobom i  rodzinom,  w szczególności  z
powodu: ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby,
przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, trudności w przystosowaniu do
życia po zwolnieniu z zakładu karnego,alkoholizmu lub narkomanii,  zdarzenia losowego i sytuacji
kryzysowej.

Prawo  do  świadczeń  pieniężnych  z  pomocy  społecznej  przysługuje  osobom i  rodzinom,  których
dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza: 

- kwoty 701,00 zł - dla osoby samotnie gospodarującej 

- kwoty 528,00 zł na osobę -  dla gospodarstw domowych (rodzin) 

Na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej dokonano analizy rodzin objętych
różnymi formami pomocy i wsparcia w latach 2017 – 2020, co przedstawiono w formie tabelarycznej. 

Tabela 12. Liczba osób objętych pomocą społeczną w latach 2017-2020

Rok 2017 2018 2019 2020

Liczba mieszkańców 7227 7178 7131 7098

Liczba rodzin 150 113 100 102

Liczba osób w rodzinach 332 250 196 214

Liczba osób

 korzystających z pomocy społecznej
w stosunku do liczby mieszkańców

4,60% 3,48% 2,75% 3,01%

Źródło: Opracowanie na podstawie danych OPS

W okresie  od  2017-2020  liczba  rodzin  korzystających  z  pomocy społecznej  w Gminie  Szczytna
znacząco uległa zmniejszeniu, co jest bardzo pozywanym zjawiskiem. W 2020 roku objętych pomocą
społeczną  były  102  rodziny.  Liczba  osób  w  tych  rodzinach  wyniosła  214.  Stosunek  liczby osób
korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców zmniejszył się o 1,59%.
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Tabela 13. Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2017 r. 

Wyszczególnienie Liczba osób
którym przyznano

świadczenie

Liczba rodzin
ogółem

Liczba osób
w rodzinach

Świadczenia  przyznane  w  ramach  zadań
zleconych i zadań własnych w tym:

294 150 332

świadczenia pieniężne 249 131 291

świadczenia niepieniężne 80 52 170

Pomoc w postaci pracy socjalnej X 117 275

Źródło: Opracowanie na podstawie danych OPS

Tabela 14. Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2020 r. 

Wyszczególnienie Liczba osób
którym przyznano

świadczenie

Liczba rodzin
ogółem

Liczba osób
w rodzinach

Świadczenia  przyznane  w  ramach  zadań
zleconych i zadań własnych w tym:

196 102 214

świadczenia pieniężne 146 76 158

świadczenia niepieniężne 61 34 149

Pomoc w postaci pracy socjalnej OGÓŁEM X 102 214

Źródło: Opracowanie na podstawie danych OPS

Z powyższych tabel wynika, że od 2017 r. znacząco zmniejszyła się liczba rodzin korzystających z
pomocy  w  formie  świadczeń  pieniężnych.  Pomoc  w  formie  niepieniężnej  w  tym  m.in.:  usługi
opiekuńcze, schronienie, posiłek, praca socjalna - jest na porównywalnym poziomie do lat ubiegłych.
Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i  rodzin w ich środowisku
społecznym.  Prowadzona  jest  z  osobami  i  rodzinami  w  celu  rozwinięcia  lub  wzmocnienia  ich
aktywności i samodzielności życiowej oraz we współpracy z instytucjami w celu  koordynacji działań.
Praca  socjalna  świadczona  jest  bez  względu  na  posiadany  dochód.  W  ostatnich  latach  istnieje
tendencja do wykonywania wyłącznie pracy socjalnej bez wsparcia materialnego w rodzinach, które
wymagają  pomocy  na  wielu  płaszczyznach.  Warto  jednak  zauważyć,  że  w  okresie  ostatnich  lat
zmienia się ranga i znaczenia wielu problemów społecznych kwalifikujących się do uzyskania pomocy
z  ośrodka  pomocy społecznej,  dlatego konieczne  jest  nieustanne  monitorowanie  skali  problemów
społecznych  i  odpowiednie  dobieranie  instrumentów  służących  przeciwdziałaniu  wykluczeniu
społecznemu w stosunku do aktualnych problemów. 
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Tabela 15. Najczęstsze powody przyznawania przez OPS pomocy w latach 2016-2020

L.p Powód udzielenia
świadczeń 

2016 2017 2018 2019 2020

1 Ubóstwo 153 124 91 74 61

2 Bezrobocie 57 46 38 28 20

3 Niepełnosprawność 74 77 65 58 64

4 Długotrwała lub
ciężka choroba 

28 24 22 21 19

5 Potrzeba ochrony
macierzyństwa 

33 29 25 12 14

6 Bezradność w
sprawach opiekuńczo-

wychowawczych 

24 21 18 17 16

7 Bezdomność 2 3 2 5 3

 Źródło: Opracowanie na podstawie danych OPS

Z przedstawionej tabeli wynika, że od 2016 r. znacząco zmniejszyła się liczba rodzin korzystających z
pomocy z  powodu ubóstwa.  Zauważyć  należy,  że  z  powodu bezrobocia  od 2016 r.  liczba  rodzin
zmniejszyła się o połowę. Powodem tego są oferty pracy czy staże zawodowe.  Nadal jednak dużą
grupę stanowią rodziny, w których przebywają osoby niepełnosprawne. W 2020 r był to najczęściej
występujący powód korzystania z pomocy.  Kolejna grupa to rodziny, w których przebywają osoby
długotrwale  chore  oraz  rodziny  wykazujące  się  bezradnością  w  sprawach  opiekuńczo  –
wychowawczych. OPS w Szczytnej do pracy z rodzinami zatrudnia asystenta rodziny. Poniższa tabela
przedstawia liczbę rodzin korzystających z pomocy społecznej w latach 2017-2020

 Tabela 16. Typy rodzin objętych pomocą społeczną

Rok 2017 2018 2019 2020

Rodziny ogółem 150 113 100 102

O liczbie osób

1 72 59 60 59

2 34 19 16 18

3 17 12 8 6

4 10 12 10 9

5 7 4 2 2

6 i więcej 10 7 4 8

w tym rodziny z dziećmi ogółem 64 42 31 27

Źródło: Opracowanie na podstawie danych OPS
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Przeważająca część osób korzystających z pomocy społecznej stanowią osoby samotne (prowadzące
jednoosobowe  gospodarstwo  domowe),  znaczną  część  stanowią  rodziny  z  dziećmi  -  najczęściej
jednym  lub  dwojgiem,  mniejszą  grupę  stanowią  rodziny  wielodzietne.  Najczęstszą  przyczyną
korzystania przez rodziny ze świadczeń pomocy społecznej są niskie dochody.

Budżety  domowe  rodzin  z  dziećmi  zasilają  m.in:  świadczenia  rodzinne,  świadczenia  z  funduszu
alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze 500+ , świadczenie "Dobry Start" 

Świadczeniami rodzinnymi są: 

Zasiłek rodzinny  oraz  dodatki  do  zasiłku  rodzinnego  z  tytułu:  urodzenia  dziecka,  opieki  nad
dzieckiem  w  okresie  korzystania  z  urlopu  wychowawczego,  samotnego  wychowywania  dziecka,
rozpoczęcia roku szkolnego,  podjęcia przez dziecko nauki  w szkole poza miejscem zamieszkania,
kształcenia  i  rehabilitacji  dziecka  niepełnosprawnego,  wychowywania  dziecka  w  rodzinie
wielodzietnej

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - tzw. becikowe

Świadczenia  opiekuńcze  (uzależnione  od  niepełnosprawności)  w  tym:  zasiłek  pielęgnacyjny,
świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,

Świadczenie rodzicielskie 

Próg dochodowy uprawniający do korzystania z zasiłku rodzinnego wynosi  674,00 zł  na osobę w
rodzinie, natomiast w przypadku rodziny wychowującej dziecko niepełnosprawne jest to kwota 764,00
zł. W przypadku ubiegania się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka należy spełnić
kryterium dochodowe w wysokości 1922,00 zł na osobę w rodzinie. Analizując poniższe dane można
zauważyć spadek wydatków na zasiłki rodzinne z dodatkami, natomiast znaczący wzrost wydatków na
świadczenia uzależnione od niepełnosprawności. 

Tabela 17. Wydatki na świadczenia rodzinne w latach 2017-2020 

2017 2018 2019 2020

Zasiłek rodzinny 549 669 553 412 496 248 378 592

Dodatki do zasiłku
rodzinnego 

283 706 272 319 237 183 205 683

Zasiłek pielęgnacyjny 386 631 395 805 468 933 495 074

Świadczenie pielęgnacyjne 339 086 415924 495 478 652 971

Świadczenie rodzicielskie 139 849 219 290 108 876 154 260

Jednorazowa zapomoga z
tyt. urodzenia dziecka 

47 000 41 000 36 000 35 000

Źródło: Opracowanie na podstawie danych OPS
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Świadczenie wychowawcze 500+   to wsparcie polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków
związanych  z  wychowywaniem dziecka,  w tym z  opieką  nad  nim i  zaspokojeniem jego  potrzeb
życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku
życia.  Pierwotnie ustawa zakładała,  że aby otrzymać świadczenie wychowawcze na tzw. pierwsze
dziecko  w  rodzinie,  konieczne  jest  spełnienie  kryterium  ustawowego.  Od  dnia  1  lipca  2019  r.
świadczenie wychowawcze ma charakter powszechny i przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.
Miesięczna kwota świadczenia to 500 zł na dziecko. 

Tabela 18. Wydatki na świadczenia wychowawcze w latach 2018-2020 

rok wydatki na świadczenia
wychowawcze 

 liczba dzieci
korzystających ze

świadczenia
wychowawczego 

liczba rodzin 

2018 3 519 688,68 619 408  

2019 4 610 434,81 960 671

2020 6 289 160,35 1091 716

 Źródło: Opracowanie na podstawie danych OPS      

Wprowadzenie  programu  500 +  oraz  innych  świadczeń na  dzieci  znacznie  poprawiło  sytuację  w
rodzinach.  Przyczyniło się to w znacznej  mierze do ograniczenia ubóstwa - przede wszystkim w
rodzinach wielodzietnych. Zgodnie z zapisami ustawowymi wysokość świadczeń wychowawczych nie
jest uwzględniana w dochodzie rodziny ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią
18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do 25 roku życia, a w
przypadku posiadania orzeczenia  o znacznym stopniu niepełnosprawności  – bezterminowo. Osobą
uprawnioną  jest  osoba  uprawniona  do  alimentów  od  rodzica,  jeżeli  egzekucja  okazała  się
bezskuteczna. Od października 2020 r. kryterium wzrosło z kwoty 800 zł do kwoty 900 zł na osobę.
Świadczenia  z  funduszu alimentacyjnego przysługują  w wysokości  bieżąco ustalonych alimentów,
jednakże nie więcej niż 500 zł na dziecko.  

Tabela 19. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego w latach 2018-2020 

rok kwota wypłaconych
świadczeń z funduszu

alimentacyjnego 

liczba dzieci
uprawnionych do

świadczeń

liczba rodzin

2018 296 154,52 66 45

2019 271.310,00 68 42

2020 261 871,87 64 40

Źródło: Opracowanie na podstawie danych OPS
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Tabela 20.  Liczba uczniów uprawnionych do świadczenia "Dobry Start" i stypendium szkolnego w 
latach  2018-2020 

Rok 2018 2019 2020

Liczba uczniów korzystających ze 
świadczenia "Dobry Start" 

720 722 744

Liczba uczniów pobierających  stypendia
szkolne

38 33 32

Źródło: Opracowanie na podstawie danych OPS

1.9  Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Obowiązek  wspierania  rodziny  przeżywającej  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-
wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorząd terytorialnego.  Głównym  założeniem  ustawy
jest tworzenie spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, jeśli ma ona trudności w wypełnianiu
swoich funkcji.  Profilaktyka rodzinna powinna być realizowana przede wszystkim przez instytucje
świadczące  usługi  na  rzecz  dziecka  i  rodziny.  Pomoc  należy  kierować  do  rodzin  niewydolnych
wychowawczo,  dotkniętych  przemocą  oraz  zagrożonych  ubóstwem.  Wspieranie  rodziny  jest
prowadzone za jej zgodą i  aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł
wsparcia zewnętrznego. 

Wsparcie rodziny polega w szczególności na: 

 wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, 

 rozwijaniu umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny, 

 podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, 

 pomocy w integracji rodziny, 

 przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, 

 dążeniu do reintegracji rodziny, 

 pracy z rodziną, 

 pomocy w opiece i wychowaniu dziecka 

Uchwałą  nr  XXV/178/20  Rady Miejskiej  w Szczytnej  z  dnia  29  grudnia  2020 r.  przyjęty został
Program Wspierania Rodziny na lata 2021 -  2023 w Gminie Szczytna.  Założeniem Programu jest
utworzenie  spójnego  systemy  wsparcia  i  pomocy  rodzinie  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-
wychowawczych oraz propozycją możliwych do zrealizowania zadań w zakresie opieki nad dziećmi
oraz rodziną w gminie Szczytna. 
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Wszystkie  jednostki  pomocowe  działające  na  terenie  Gminy  w  określony  sposób  zajmują  się
wspieraniem  rodziny  w  różnych  obszarach  jej  funkcjonowania,  a  ich  integralne  oddziaływania
pozwalają  uzyskać  zamierzone  efekty  i  wprowadzić  istotne  zmiany  w  zakresie  funkcjonowania
instytucji rodziny.  Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych realizowane  jest  w  oparciu  o  zasoby Ośrodka  Pomocy Społecznej  w Szczytnej,
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej,  Przedszkola Publicznego w Szczytnej,  Szkoły
Społecznej  w  Chocieszowie,  Żłobka  Publicznego  w  Szczytnej,  Zespołu  Interdyscyplinarnego  ds.
przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie,  Gminnego  Centrum  Profilaktyki,  Terapii  Uzależnień  i
Interwencji Kryzysowej ARKA, a także Biblioteki,  Miejskiego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich. 

W przypadku  powzięcia  przez  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  informacji  o  rodzinie  przeżywającej
trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych  przeprowadza  się  wywiad
środowiskowy i oferuje pomoc asystenta rodziny. Asystent rodziny ma za zadanie wspierać rodziców
w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wspomniana ustawa zobowiązuje
asystenta do udzielania rodzicom indywidualnych konsultacji wychowawczych w celu kształtowania
prawidłowych wzorców rodzicielskich oraz rozwinięcia umiejętności psychospołecznych. Do innych
zadań należą m.in.: pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych czy
wychowawczych.  Asystent  pomaga,  wspiera,  towarzyszy,  ale  także  podejmuje  działania
interwencyjne, kiedy zagrożone jest dobro dzieci. Asystent współpracuje z rodzinami problemowymi,
gdzie istnieje ryzyko umieszczenia dzieci w pieczy. 

  Tabela 21. Liczba rodzin współpracujących z asystentem rodziny 

Rok 2017 2018 2019 2020

liczba rodzin 15 10 11 10

liczba dzieci w rodzinach 27 21 26 26

                                       Źródło: Opracowanie na podstawie danych OPS

Na przestrzeni  analizowanych lat  dostrzegalna jest  względnie stała liczba rodzin objętych  pomocą
asystenta rodziny.  W przypadku gdy rodzice, pomimo udzielonego im wsparcia, nie mogą zapewnić
dziecku  opieki  i  wychowania,  obejmuje  się  je  jedną  z  form  pieczy  zastępczej  –  rodzinnej  lub
instytucjonalnej.  System pieczy  zastępczej  to  zespół  osób,  instytucji  i  działań  mających  na  celu
zapewnienie czasowej opieki i wychowania tym dzieciom. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
następuje na podstawie orzeczenia sądu.  Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem dziecka
po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki:

 10% -wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy 

 30%- wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy

 50%- na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w

pieczy zastępczej

45



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szczytna na lata 2021-2027

     

 Tabela 22. Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej               

Rok Liczba dzieci w pieczy zastępczej Kwota odpłatności w zł. 

2017 10 59 321,01

2018 8 97 323,31

2019 12 129 370,23

2020 11 120 473,92

   Źródło: Opracowanie na podstawie danych OPS

Jedną  z  przyczyn  udzielania  wsparcia  rodzinom  w  Ośrodku  jest bezradność  opiekuńczo-
wychowawcza. Z pomocy społecznej w 2020 roku z tego powodu skorzystało 13 rodzin. Problemy w
tym  zakresie  mogą  wynikać  z  braku  zaradności  życiowej  rodziców,  braku  umiejętności
wychowawczych,  ale  też  z  funkcjonowania  rodzin  niepełnych  czy  wielodzietnych,  w  przypadku
których rodzicom niezwykle trudno jest realizować wszystkie zadania. 

Tabela 23. Liczba rodzin , którym udzielano wsparcia z powodu bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych w latach  2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych 

24 21 18 11 13

Źródło: Opracowanie na podstawie danych OPS

1.10 Wsparcie osób z niepełnosprawnością i długotrwałą chorobą

Powszechnie za niepełnosprawne uznaje się osoby,  których stan fizyczny,  psychiczny i  umysłowy
powoduje  trwałe  lub okresowe utrudnienia,  ograniczenia  bądź  uniemożliwia  pełnienie  ról  i  zadań
społecznych  stosownie  do  wieku.  Niepełnosprawność  powodowana  chorobami  czy  dysfunkcjami
fizycznymi ma przede wszystkim wymierne konsekwencje funkcjonalne i społeczne. 

Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się do realizacji celów określonych ustawą. 

 do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu,
niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu
pełnienia  ról  społecznych,  stałej  lub  długotrwałej  opieki  i  pomocy  innych  osób  w  związku  z
niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

 do  umiarkowanego  stopnia  niepełnosprawności  zalicza  się  osobę  z  naruszoną  sprawnością
organizmu,  niezdolną  do  pracy albo  zdolną  do  pracy jedynie  w warunkach pracy chronionej  lub
wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. 
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 do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu,
powodującej  w  sposób  istotny  obniżenie  zdolności  do  wykonywania  pracy,  w  porównaniu  do
zdolności,  jaką  wykazuje  osoba  o  podobnych  kwalifikacjach  zawodowych  z  pełną  sprawnością
psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować
przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. 

Choroba i niepełnosprawność to czynniki, które prowadzą do pogorszenia kondycji finansowej każdej
rodziny, bez względu na jej przynależność społeczno - zawodową i miejsce zamieszkania. Sytuacja
rodzin w których żyją osoby z chorobą, generuje zwiększenie wydatków na leczenie, rehabilitację i
inne niezbędne świadczenia. Sytuacja taka może również mieć wpływ na ograniczenie aktywności
zawodowej  i  możliwości  zarobkowych  innych  członków  rodziny,  zobowiązanych  do  świadczeń
opiekuńczych.  Niepełnosprawność  ma  wpływ  nie  tylko  na  finansową,  ale  i  emocjonalną  stronę
rodziny. Rodzina w takiej sytuacji wymaga wielu form pomocy dostosowanych do jej potrzeb. 

Tabela.24. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w latach 2016 – 2020               
z powodu niepełnosprawności i długotrwałej choroby

L.p Powód udzielenia
świadczeń 

2016 2017 2018 2019 2020

1 Niepełnosprawność 74 77 65 58 61

2 Długotrwała lub
ciężka choroba 

28 24 22 21 19

Źródło: Opracowanie na podstawie danych OPS

Rodziny,  w  których  przebywają  osoby  niepełnosprawne  nadal  stanowią  dużą  grupę  osób
korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W 2020 r był to najczęściej występujący powód do
udzielenia wsparcia.  Kolejna grupa to rodziny, w których przebywają osoby długotrwale chore.  Na
terenie Gminy dla takich osób realizowane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych w tym: pomoc w
czynnościach higienicznych,  w ubieraniu się,  przygotowaniu posiłków, robieniu zakupów, podaniu
leków, załatwianiu spraw urzędowych, kontaktu z lekarzem itp. Specjalistyczne usługi wykonywane
są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem i obejmują usługi dostosowane do szczególnych
potrzeb  wynikających  z  rodzaju  schorzenia  lub  niepełnosprawności,  świadczone  przez  osoby  ze
specjalistycznym  przygotowaniem zawodowym.  W 2020  r.  Ośrodek  zatrudniał  13  opiekunów na
umowę zlecenie oraz 3 rehabilitantów ze specjalistycznym przygotowaniem. Z usług skorzystało 13
mieszkańców  w  tym  2  osoby  ze  specjalistycznych  usług  opiekuńczych.  Osobom  wymagającym
całodobowej opieki, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych,
przysługuje  prawo  do  umieszczenia  w  domu  pomocy społecznej.  W 2020  r.  w  domach  pomocy
społecznej przebywało 19 mieszkańców naszej gminy. 
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Tabela 25. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych oraz przebywających w DPS

Rok 2018 2019 2020

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych 17 16 13

Liczba osób przebywających w DPS 15 16 19

 Źródło: Opracowanie na podstawie danych OPS

Osoby niepełnosprawne, ich rodziny mogą korzystać ze świadczeń opiekuńczych w formie zasiłku
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego. 

Świadczenie  pielęgnacyjne - niezależne od dochodu  przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia
lub  innej  pracy zarobkowej:   matce  albo  ojcu,  opiekunowi  faktycznemu  dziecka,  osobie  będącej
rodziną  zastępczą  spokrewnioną  w  rozumieniu  ustawy  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy
zastępczej,   innym osobom,  na których ciąży obowiązek alimentacyjny–  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: konieczności stałej 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. W roku 2020 świadczenie pielęgnacyjne pobierały 34 osoby. Od 2021r kwota ta wynosi
1971 zł i co roku wzrasta.

Specjalny zasiłek opiekuńczy –  przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a
także małżonkom,  jeżeli:  nie  podejmują zatrudnienia  lub innej  pracy zarobkowej  lub rezygnują  z
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami: konieczności stałej 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.  Specjalny zasiłek
opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby
wymagającej  opieki  w  przeliczeniu  na  osobę  nie  przekracza  kwoty  kryterium  dochodowego
wynoszącego 764,00 zł netto. Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 620,00zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny - przysługuje niezależnie od dochodu niepełnosprawnemu dziecku, osobie po
16  roku  życia  ze  znacznym stopniem niepełnosprawności,  osobie,  która  ukończyła  75  rok  życia,
osobie  z  umiarkowanym  stopniem  niepełnosprawności,  jeżeli  niepełnosprawność  powstała  przed
ukończeniem 21 roku życia. Wysokość świadczenia wynosi 215,84 zł miesięcznie.
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Tabela 26. Liczba świadczeniobiorców pobierających świadczenia opiekuńcze w latach 2017-2020

2017 2018 2019 2020

Zasiłek pielęgnacyjny 234 227 234 210

Świadczenie pielęgnacyjne 22 23 28 34

Specjalny zasiłek opiekuńczy 13 14 11 8

Źródło: Opracowanie na podstawie danych OPS

Analizując  dane  można  stwierdzić,  że  stopniowo  zwiększa  się  liczba  świadczeniobiorców
uprawnionych  do  świadczenia  pielęgnacyjnego,  natomiast  maleje  liczba  osób  uprawnionych  do
specjalnego zasiłku opiekuńczego, co jest spowodowane wzrostem dochodów w rodzinie. Dane dotyczące
zasiłku pielęgnacyjnego od kilku lat utrzymują się na względnie podobnym poziomie.

1.11 Bezrobocie i rynek pracy

Na  przestrzeni  ostatnich  lat  bezrobocie  stało  się  w  Polsce  jednym  z  głównych  problemów
społecznych.  Bezrobotnym  zgodnie  z  definicją  ustawową  jest  osoba  pozostająca  bez  pracy,  ale
jednocześnie zdolna i gotowa do jej podjęcia w pełnym wymiarze czasu. Pod pojęciem bezrobotnego
można rozumieć osobę niezatrudnioną,  nieprowadząca działalności  gospodarczej  i  nie wykonująca
innej pracy zarobkowej. 

Statystyki dotyczące bezrobocia w znacznym stopniu zniekształcają obraz zjawiska ze względu na
duży stopień tzw. bezrobocia utajonego oraz powszechności „pracy na czarno” (wg. GUS w 2017 roku
około 880 tys osób przynajmniej raz podjęło pracę nierejestrowaną).  Brak zatrudnienia negatywnie
wpływa nie tylko na ekonomiczną kondycję rodzin,  ale także na pozamaterialne kwestie życiowe.
Jednym z pierwszych skutków utraty pracy jest obniżenie standardu życia rodziny. Okres bezrobocia
członka  rodziny  jest  dla  wielu  gospodarstw  domowych  szczególnie  trudny.  W  szybkim  czasie
pojawiają się trudności finansowe, rodzi się konieczność szukania doraźnych metod poprawy sytuacji
ekonomicznej rodziny. Skutkiem bezrobocia w rodzinie jest także osłabienie autorytetu rodziców. Jeśli
zachwianie podstaw materialnych jest krótkotrwałe nastąpić może także zawieszenie realizacji planów,
natomiast  dłużej  trwające  braki  mogą  wywołać  całkowitą  z  nich  rezygnację.  Dominującą  formą
pomocy  społecznej  są  świadczenia  pieniężne  oraz  żywność.  Podstawowego  znaczenia  nabierają
jednak  inne  formy  pomocy,  zorientowane  na  planowanie  nowych  koncepcji  życia  zawodowego,
rozbudzenie motywacji do działania ukierunkowanego na zatrudnienie, jak również technika kontraktu
socjalnego, która pozwala na to, by pomoc – jej forma, wysokość i okres świadczeń – uzależniona
była od aktywności bezrobotnego i jego rodziny. 
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Tabela 27. Liczba bezrobotnych mieszkańców w Gminie w latach 2017-2020
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

stan na koniec roku: 2017 2018 2019 2020

liczba mieszkańców ogółem
w tym:

238 284 239 318

kobiety 116 132 116 159

mężczyźni 122 152 123 159

Źródło: Opracowanie na podstawie danych  PUP w Kłodzku

W Gminie Szczytna na 1000 mieszkańców pracują 82 osoby. 53,0% wszystkich pracujących ogółem
stanowią kobiety, a 47,0% mężczyźni. W roku 2019 liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w
Powiatowym Urzędzie  Pracy zmniejszyła,  przez  co  stopa  bezrobocia  (odsetek  osób  bezrobotnych
zarejestrowanych w urzędzie pracy w stosunku do sumy osób pracujących i bezrobotnych w wieku
aktywności  zawodowej)  spadła  z  6,15%  do  5,4%.  Stopa  bezrobocia  dla  powiatu  10,9%,  a  dla
województwa 4,6%. W 2020 r. liczba osób bezrobotnych uległa zwiększenie. Z powodu   pandemii
SARS-CoV-2 rok ten bez wątpienia był bardzo trudnym okresem dla rynku pracy.

W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Szczytna wynosiło 4 054,23 zł,
co odpowiada 83.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. Wśród aktywnych
zawodowo  mieszkańców  gminy  Szczytna  656  osób  wyjeżdża  do  pracy  do  innych  gmin,  a  96
pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy.

50



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szczytna na lata 2021-2027

24,7%  mieszkańców Gminy pracuje  w  przemyśle  i  budownictwie,  17,4% w sektorze  rolniczym
(rolnictwo,  leśnictwo,  łowiectwo  i  rybactwo),  a  16,7% w sektorze  usługowym (handel,  naprawa
pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,5% pracuje w
sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
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1.12  Profilaktyka  i  rozwiązywanie  problemów  uzależnień  oraz  przeciwdziałanie  przemocy
w rodzinie

Problemy  wynikające  z  picia  alkoholu  i  zażywania  narkotyków  stanowią  obecnie  jedną  z
ważniejszych  kwestii  społecznych.  Zjawisko  to  ma  istotny  wpływ  zarówno  na  poczucie
bezpieczeństwa społecznego, jak również ogólny stan zdrowia populacji, zdolność do konkurencji na
coraz  bardziej  wymagającym  rynku  pracy,  a  także  na  relacje  interpersonalne  z  rówieśnikami  i
środowiskiem  rodzinnym.  Liczba  osób  uzależnionych  od  alkoholu  i  innych  substancji
psychoaktywnych  jest  trudna  do  ustalenia.  Z  jednej  strony  możemy  się  opierać  na  danych
szacunkowych ustalonych dla populacji, m.in. przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,  które  prezentuje poniższe zestawienie,  z drugiej  na  danych przedstawianych przez
poszczególne instytucje podejmujące kwestie uzależnień w swej działalności statutowej.

Prowadzenie  działań związanych z  profilaktyką i  rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. 

W szczególności zadania te obejmują: 

1.  Zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób  uzależnionych  i
zagrożonych uzależnieniem, 

2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy lub problem narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i  edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w
tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, 
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4.  Wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  fizycznych,  służącej  rozwiązywaniu
problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii, 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.  13 i  art.  15
ustawy o  wychowaniu  w trzeźwości  oraz  występowanie  przed  sądem w charakterze  oskarżyciela
publicznego, 

6.  Wspieranie  zatrudnienia  socjalnego  poprzez  organizowanie  i  finansowanie  centrów  integracji
społecznej. 

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Gminne Centrum Profilaktyki Terapii Uzależnień i
Interwencji Kryzysowej ARKA, w którym można skorzystać z pomocy zatrudnionego psychologa
oraz  specjalisty  terapii  uzależnień.  Swoją  siedzibę  ma Gminny  Zespół  Interdyscyplinarny  ds.
przeciwdziałania  przemocy  rodzinie  oraz  Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych. Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  terenie  Gminy
Szczytna.

Podstawowym  zadaniem  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych jest
prowadzenie  działań  związanych z  profilaktyką  i  rozwiązywaniem problemów alkoholowych  oraz
integracji  społecznej  osób uzależnionych od alkoholu,  a  w szczególności  zwiększanie  dostępności
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób. Gminna Komisja działa na podstawie ustawy
o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi.  Komisja  prowadziła  rozmowy
interwencyjne z osobami nadużywającymi alkoholu w związku ze stosowaniem przez nie przemocy,
prowadziła  rozmowy  z  osobą  doznającą  przemocy  w  celu  diagnozy  jej  sytuacji  w  rodzinie,
motywowała sprawców przemocy do udziału w oddziaływaniach edukacyjno-korekcyjnych dla osób
stosujących  przemoc,  motywowała  dorosłe  ofiary  przemocy  do  zgłaszania  się  do  miejsc
specjalistycznej pomocy, informowała o lokalnej ofercie pomocy dla dzieci krzywdzonych. 

Tabela 28. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

2018 2019 2020

Liczba wniosków wniosków o podjęcie działań wobec osób
nadużywających alkoholu 

16 15 15

Liczba osób wobec których GKRPA wystąpiła do  prokuratury
o zastosowanie leczenia p/alkoholowego

6 2 2

Liczba osób, którym udzielono pomocy psychologicznej 33 36 39

Liczba osób, z którymi pracował specjalista terapii uzależnień 15 16 14

Źródło: Opracowanie na podstawie danych GKRPA 
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Alkoholizm  jest  problemem  całej  rodziny,  prowadzi  do  przemocy,  stanowi  zagrożenie  dla
funkcjonowania  emocjonalnego  wszystkich  członków  rodziny,  a  szczególnie  dzieci.  Człowiek
uzależniony  szkodzi  nie  tylko  sobie,  również  osobom  związanym  z  nim  więzami  rodzinnymi.
Skuteczna  pomoc  osobom  i  rodzinom  z  problemami  alkoholowymi  polega  na  umożliwieniu
dotkniętym tą chorobą podjęcia leczenia.  Poważnym problemem w podejmowaniu działań w tym
kierunku jest  bierna postawa ludzi  uzależnionych od alkoholu.  Wielu klientów OPS zaprzecza,  że
alkohol  ma  wpływ  na  jakość  ich  życia.  W  przypadku  tych  uzależnionych  konieczne  jest
skonfrontowanie ich z uzależnieniem i uświadomienie choroby. 

Na  terenie  Gminy  realizowany  jest  Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Jest to podstawowy dokument określający zakres i
formę realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Program ma na
celu tworzenie spójnego systemu działań naprawczych i  profilaktyki  zmierzającej  do zapobiegania
powstawaniu nowych problemów alkoholowych i innych uzależnień, oraz zmniejszeniu tych, które
aktualnie występują. 

Do głównych celów założonych do realizacji w 2021 r. należą: 

 zwiększanie  dostępności  pomocy terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób uzależnionych od
alkoholu;

 udzielanie  rodzinom,  w których występują  problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej  i
prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów  alkoholowych,  w  szczególności  dla  dzieci  i  młodzieży,  w  tym  prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

 wspomaganie działalności  instytucji,  stowarzyszeń i  osób fizycznych,  służącej  rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.

Ustawa  z  dnia  29  lipca  2005 roku  o  przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie,  określa  przemoc  w
rodzinie  jako  powtarzające  się  umyślne  działanie  lub  zaniechanie  naruszające  prawa  lub  dobra
osobiste osób najbliższych, a w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia,
zdrowia,  naruszające  ich  godność,  nietykalność  cielesną,  wolność,  w tym seksualną,  powodujące
szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne
u osób dotkniętych przemocą. Zjawisko przemocy w rodzinie ma charakter złożony i rozpatrywane
jest zarówno w aspekcie, prawnym, psychologicznym jak i społecznym.
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     W zakresie  przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Szczytna został powołany
Zespół  Interdyscyplinarny ds.  przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu zostali
powołani  przedstawiciele:  Ośrodka  Pomocy Społecznej,  Policji,  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,  Oświaty,  Służby zdrowia,  Organizacji  pozarządowych  oraz  Kuratorzy
sądowi. Do zadań członków Zespołu Interdyscyplinarnego należy: diagnozowanie problemu przemocy
w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu
przeciwdziałanie  temu  zjawisku,  inicjowanie  interwencji  w  środowisku  dotkniętym  przemocą  w
rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w
środowisku  lokalnym,  inicjowanie  działań  w  stosunku  do  osób  stosujących  przemoc  w  rodzinie.
W strukturach Zespołu Interdyscyplinarnego działają grupy robocze. Skład grup roboczych zostaje
powołany każdorazowo  do  każdej  nowej  procedury  Niebieska  Karta  w  rodzinie.  Do  zadań  grup
roboczych należy, opracowywanie i realizacja planu pomocy rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin,
w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie
działań podejmowanych wobec rodzin oraz efektów tych działań.

W 2020  roku  realizowano  20  procedur  Niebieska  Karta  w 17  rodzinach  (w których  przebywało
15  dzieci).  W stosunku  do  osób  stosujących  przemoc  w rodzinie  oraz  nadużywających  alkoholu
kierowane  są  wnioski  do  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych.  Osoby te
podejmują również współpracę ze specjalistą terapii uzależnień zatrudnionym w Ośrodku. Zespół z
art. 207 kodeksu karnego zawiadamia Prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku
z przemocą  i znęcaniem się nad rodziną. Osoby podejrzane o stosowanie przemocy mają możliwość
uczestniczenia w programach korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy organizowanych
przez Starostwo Powiatowe, oraz korzystania z pomocy psychologa i specjalisty terapii uzależnień. 

Tabela 29. Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych do spraw 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy w latach 2018 – 2020 

2018 2019 2020

Liczba realizowanych procedur "Niebieska Karta" 11 14 20

Liczba rodzin objętych procedurą NK 11 13 17

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie 18 24 34

w tym: dzieci 8 11 17

Liczba utworzonych grup roboczych 11 13 17

Liczba posiedzeń grup roboczych 20 36 54

Liczba złożonych wniosków do Sądu Rodzinnego o wgląd          
w sytuację rodziny

1 5 8

Liczba złożonych zawiadomień do Prokuratury o podejrzenie 
popełnienia przestępstwa z art 207KK- znęcanie

2 7 5

Liczba złożonych wniosków do GKRPA 2 4 5

Źródło: Opracowanie na podstawie danych OPS
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2. Badania ankietowe 

W  przeprowadzonej  na  terenie  Gminy  diagnozie  lokalnych  problemów  społecznych  wśród
zarówno osób dorosłych, jak i dzieci młodzieży skupiono się na następujących obszarach:

1. Wyodrębnieniu najistotniejszych problemów społecznych w środowisku lokalnym

2.  Zagadnieniu  związanym  z  postawami  oraz  spożywaniem  alkoholu  i  zażywaniem
narkotyków

3.  Problematyką przemocy oraz jej postrzeganiu w społeczeństwie

4. Sposobie spędzania wolnego czasu przez młodzież

5. Zagrożeniu związanym z korzystaniem z komputera i internetu

Na podstawie zebranych danych oraz ich analizy za najważniejsze problemy w Gminie badani
mieszkańcy uznali:

1. Zubożenie społeczeństwa, bezrobocie, po równi alkoholizm i kryzys rodzinny.  Prawie połowa
(49%)  ankietowanych  uważa,  że  spożycie  alkoholu  w ostatnich  10  latach  na  terenie  Gminy
wzrosło.  Uważają  alkoholizm  za  jeden  z  najpoważniejszych  problemów  społecznych
występujących na terenie gminy. Tyle samo - 49% - ankietowanych uznało, że spożycie alkoholu
nie  zmieniło  się,  a  tylko  według 2% zmalało.  Należy wspierać  osoby,  które  są  uzależnione,
współuzależnione  oraz  te,  które  pochodzą  z  grup  społecznych  najbardziej  podatnych  na
uzależnienia, a przede wszystkim będących w trudnej sytuacji życiowej. Osobom takim należy
wskazywać  różne formy rozwiązywania  problemów,  które  będą  alternatywą dla  alkoholu  np.
promowanie  zdrowego trybu  życia  oraz  aktywnego spędzania  czasu.  Konieczne  jest  również
prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym. 

2. Mieszkańcy niekoniecznie widzą związek pomiędzy przemocą, a czynnikami, które je powodują.
Dlatego tak  ważna  jest  edukacja  w zakresie  profilaktyki  agresji  i  przemocy,  zarówno wśród
dorosłych jaki dzieci i młodzieży.

3. Ankietowani  potwierdzają,  że  również często występuje  zjawisko cyberprzemocy.  Słyszeli   o
cyberprzemocy i mają świadomość tego z czym jest związane. Szczególnie, że znacząca część
badanych deklaruje doświadczenia przemocy w Internecie (hejt). Uczniowie zapytani zostali o to,
jak reagują  w sytuacji,  gdy ktoś  próbuje wyrządzić  im krzywdę za pośrednictwem Internetu.
Większość, bo 57% ignoruje taką sytuację. Natomiast 17% uczniów przyznało się,  że zgłasza
takie  sytuacje.  Niestety  18%  na  przemoc  odpowiada  przemocą,  a  7%   zaznaczyło  że  takie
sytuacje ich wkurzają, ale nigdzie tego nie zgłaszają.

4. Problem przemocy jest obecny nie tylko w świecie wirtualnym.  Z przeprowadzonego badania
wynika, że bezpiecznie w szkole czuje się 79% uczniów, jednak 21% uczniów nie ma takiego
komfortu.  Z badania wynika również, iż zajęcia w tej dziedzinie, chociaż są prowadzone - nie
przynoszą wymiernych skutków.
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5. Wolny  czas  młodzież  wykorzystuje  głównie  na  korzystanie  z  nowych  technologii
i  korzystanie  z  komputera.  Taką  odpowiedź  zaznaczyło  33%  uczniów szkół  podstawowych.
Zdecydowanie największa część ankietowanej młodzieży (43%) spędza przy komputerze do 3
godzin dziennie.  Niestety 13% uczniów spędza dziennie  ponad 5 godzin przed komputerem.
Rekomenduje  się  zatem prowadzenie  działań  na  rzecz  bezpiecznego  korzystania  z  sieci.  Na
drugim  miejscu  znajdują  się  spotkania  z  rówieśnikami  (22%),  natomiast  uprawianie  sportu
wybrało 19% uczniów. Uczniowie mają potrzebę zajęć dodatkowych, które byłyby zgodne z ich
zainteresowaniami.

6. Relacje  w  domu  uczniowie  określają  zazwyczaj  jako  bardzo  dobre  (63%),  większa  część
rodziców badanych uczniów radzi sobie z wychowaniem dzieci bez uciekania się do stosowania
jakichkolwiek  kar.  44%  dzieci  nie  zauważa,  aby  rodzice  stosowali  kary  w  ich  domu,  54%
wskazuje, że są to różnego rodzaju zakazy. 2% uczniów szkół podstawowych doświadczyło w
swoim domu bicia przez rodziców.  Należy zatem podjąć działania mające na celu uświadomienie
rodziców,  jak  prawidłowo  budować  relacje  z  dziećmi  i  jakie  konsekwencje  niesie  za  sobą
poniżanie młodego człowieka i brak poczucia bezpieczeństwa.

7. Badana  młodzież  darzy  zaufaniem  głównie  swoich  rodziców,  o  czym  świadczy  fakt,  że  w
przypadku zaobserwowania negatywnych, agresywnych zachowań, spory odsetek zwróciłby się
właśnie do nich o pomoc. Niepokojącym może być jednak fakt, że część uczniów nie zrobi nic w
przypadku wystąpienia konfliktu, a część  dołączy do niego.

8. Deficyt widać natomiast w rzadkich kontaktach rodziców ze szkołą. Istnieje więc znacząca luka,
którą  należy  wypełnić  współpracą  oraz  działaniami  integrującymi  społeczność  szkolną  z
rodzicami uczniów. 

9. Alkohol  jest  obecny  w  środowisku  uczniów.  Inicjacja  alkoholowa  ma  miejsce  najczęściej
pomiędzy  13  a  15  rokiem życia,  bardzo  często  ma  ona  miejsce  zarówno  w  domu  -  takiej
odpowiedzi  udzieliło  70%  uczniów  jak  i  na  wakacjach  -  27%.  Młodzież  wskazywała  na
stosunkową  łatwość  dostępu  do  zakupu  zarówno  papierosów  jak  alkoholu.  Niewielka  część
badanych doświadczyła już stanu upojenia alkoholowego. Dostęp do narkotyków jest niewielki,
młodzież  nie  wyraża  też  nimi  zainteresowania.  W dziedzinie  profilaktyki  w szkołach,  nadal
istnieje  potrzeba  prowadzenia  programów  i  warsztatów  profilaktycznych  skupiając  się  na
skutkach  i  zagrożeniach,  jakie  wiążą  się  ze  spożywaniem  alkoholu  i  innych  substancji
psychoaktywnych. 
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3. Analiza SWOT

Jedną z  najbardziej  powszechnie  stosowanych metod i  technik służących budowaniu strategii  jest
analiza  SWOT.  Analiza  polega  na  zbadaniu  silnych  i  słabych  podmiotów  działających  w  sferze
polityki społecznej, a następnie ich konfrontacji z szansami i zagrożeniami tkwiącymi w jej bliższym i
dalszym otoczeniu. Pozwala oszacować możliwości i potencjał, jakim dysponuje dany podmiot. 

Analiza SWOT została przygotowania w oparciu o poniższe czynniki: 

 MOCNE STRONY (wewnętrzne czynniki pozytywne) to przede wszystkim to, co wyróżnia na
tle innych. Są to dziedziny działalności, które tworzą potencjał i pozytywny wizerunek instytucji. 

 SŁABE  STRONY  (wewnętrzne  czynniki  negatywne)  to  aspekty  funkcjonowania,  które
ograniczają sprawność i mogą blokować rozwój instytucji. 

 SZANSE (zewnętrze czynniki pozytywne) to wszystkie wydarzenia i procesy w otoczeniu, które
tworzą sprzyjające dla instytucji sytuacje. Są to kierunki działalności, które mogą przynieść w
przyszłości pozytywne, rozwojowe społecznie efekty. 

 ZAGROŻENIA (zewnętrzne czynniki negatywne) to zbiór możliwych sytuacji i procesów, które
mogą  tworzyć  niekorzystne  dla  instytucji  warunki  rozwoju  w jego otoczeniu.  Zagrożenia  są
postrzegane jako bariery, utrudnienia i możliwe niebezpieczeństwa dla zakładanych procesów. 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 System pomocy społecznej zapewniający 
wsparcie rodzinom w trudnej sytuacji życiowej

 Kwalifikacje  i doświadczenie kadry OPS

 Rozeznanie potrzeb środowiska lokalnego przez 
pracowników jednostek, placówek i instytucji w 
gminie

 Spadek świadczeniobiorców pomocy społecznej-
głównie rodzin z dziećmi 

 Wsparcie rodzin dysfunkcyjnych (asystent 
rodziny, pracownicy socjalni, pracownicy oświaty)

 Interdyscyplinarność działań instytucji: OPS,  
PCPR, Policja, Sąd, służba zdrowia, oświata, 

 Dobrze rozwinięta sieć placówek opiekuńczych i 
oświatowych (żłobek, przedszkole, szkoły, świetlica 
socjoterapeutyczna)

 Infrastruktura kulturalna i rekreacyjno-sportowa 
(Miejski Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, 
świetlice wiejskie,) 

 Brak współpracy ze strony rodzin w zakresie 
rozwiązywania problemów

 Wyuczona bezradność i roszczeniowość, 
podopiecznych Ośrodka - uzależnienie od pomocy 
głównie finansowej 

 Ograniczony dostęp do specjalistycznego  
poradnictwa (psychoterapeuta, mediator rodziny, 
prawnik) oraz lekarzy specjalistów 

 Spadek liczby mieszkańców i ujemny przyrost 
naturalny

 Wzrastająca liczba mieszkańców w wieku 
poprodukcyjnym 

 Zatrudnienie poza miejscem zamieszkania

 Występujące zjawisko tzw. pracy na czarno

 Niedostateczna ilość mieszkań komunalnych i 
socjalnych w zasobie gminy

 Niewystarczające środki finansowe na działania 
w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
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 Aktywność organizacji, stowarzyszeń, klubów i 
kół 

 Wsparcie dla osób bezdomnych i zagrożonych 
bezdomnością

 Oferta dla seniorów - Dzienny Dom Senior+ 

 Wsparcie w formie usługi opiekuńczych  oraz 
mieszkania chronionego

 Dostęp i dowóz dzieci z niepełnosprawnością  do
szkół poza gminą

 Realizacja programów profilaktycznych dla 
dzieci i seniorów 

 Działalność przy OPS Gminnego Centrum 
Profilaktyki Uzależnień  i Interwencji Kryzysowej 
"Arka" (psycholog, terapeuta ds. uzależnień)

 Współpraca interdyscyplinarna w gminie na 
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 Opracowany Gminny Program Wspierania 
Rodziny

  Niedostateczna liczba specjalistów pracujących z
dziećmi i młodzieżą oraz rodziną

  Niedostateczne formy zagospodarowania czasu 
wolnego dzieci i młodzieży

  Brak chęci osób starszych na zmianę stylu życia 

  Ograniczona pomoc dla osób starszych ze strony
rodziny
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SZANSE ZAGROŻENIA

 Wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami, 
oraz organizacjami pozarządowymi w obszarze 
rozwiązywania problemów społecznych

 Realizacja rządowych programów i możliwość 
pozyskiwania funduszy unijnych

 Podnoszenie kompetencji kadry działającej w 
obszarze pracy z rodzinami

 Edukacja rodziców, wzmocnienie roli opiekuńczo-
wychowawczej

 Wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych

 Wspieranie tworzenia miejsc pracy w tym: dla 
osób z niepełnosprawnością

 Wzrost świadomości społecznej na temat obecnych
zagrożeń

  Rozwój wolontariatu głównie wśród młodzieży

 Wspieranie działań mających na celu aktywizację 
osób starszych w życiu społecznym

 Wzrost społecznej akceptacji osób z 
niepełnosprawnością

 Edukacja w zakresie potrzeb i społecznej 
akceptacji osób niepełnosprawnych i starszych

 Likwidacja barier architektonicznych

 Zwiększenie działań mających na celu promowanie
zdrowego trybu życia 
oraz aktywnego spędzania czasu. 

 Niewydolność rodziców w procesie 
opiekuńczo-wychowawczym i bierna postawa 
wobec występujących problemów

  Wzrost kosztów utrzymania rodziny

  Rozpad więzi rodzinnych: rozwody, separacje, 
wyjazdy za granicę

 Brak pozytywnych wzorców w rodzinach 
dysfunkcyjnych, odrzucanie autorytetu szkoły/ 
nauczyciela

 Ograniczona liczba ofert na rynku pracy dla 
osób w wieku  powyżej 45 r.ż i osób z 
niepełnosprawnością 

 Emigracja zarobkowa osób młodych i 
wykwalifikowanych zawodowo

 Starzenie się społeczeństwa

 Wzrost liczby osób z niepełnosprawnością

  Niski poziom społecznej akceptacji osób 
starszych i z niepełnosprawnością 

 Wysokie koszty utrzymania osób w placówkach
opieki całodobowej

 Niewystarczające wsparcie osobom 
niepełnosprawnym ze strony państwa

 Rosnące zagrożenie uzależnieniami wśród 
dzieci i młodzieży- internet, telefon 
komórkowy, cyberprzemoc

 Dostępność napojów alkoholowych i środków 
psychoaktywnych- dopalaczy

 Ukrywanie zjawiska przemocy domowej i 
rówieśniczej 
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4. Wnioski i prognozy zmian 

Diagnoza zjawisk i  problemów społecznych, a także zasobów środowiska lokalnego, która została
przeprowadzona na potrzeby opracowania  niniejszej  Strategii  stanowi podstawę do sformułowania
celów strategicznych. Głównym celem – misją Strategii – będzie poprawa jakości życia mieszkańców
Gminy Szczytna poprzez zapewnienie bezpieczeństwa i tworzenie zintegrowanego systemu wsparcia
społecznego.

Wśród szczegółowych celów strategicznych znajdą się następujące kwestie: 

 rozwój aktywności oraz odpowiedzialności społecznej 

 tworzenie zintegrowanego systemu wspierania rodziny w jej prawidłowym  funkcjonowaniu

 przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 

 wzmacnianie samodzielności seniorów i osób z niepełnosprawnościami

 przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie

Rodzina  jest  podstawowym  środowiskiem człowieka,  w którym uczy się  i  przygotowuje  do
samodzielnego życia.  Analiza problemów społecznych w gminie pokazała,  że wsparcia wymagają
zwłaszcza  rodziny  przeżywające  trudności  w  pełnieniu  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych.  W
sytuacji kryzysowej pomocy udziela się między innymi w formie pracy socjalnej oraz usług asystenta
rodziny.  Podejmowane działania powinny być zintegrowane i  zdecydowane.  Ubóstwo, bezrobocie,
niepełnosprawność,  jak  również  uzależnienia  i  przemoc są  ważnymi  elementami  determinującymi
sytuację  socjalną  rodzin.  Prawidłowo  realizowana  praca  socjalna  przyczynia  się  do  wzrostu  ich
samodzielności  w  rozwiązywaniu  własnych  problemów  życiowych.  Umiejętność  prawidłowego
zdiagnozowania sytuacji podopiecznych Ośrodka, zaplanowania i realizowania adekwatnych działań
jest uzależniona od posiadania wiedzy z wielu dziedzin. Rozwój aktywności oraz odpowiedzialności
obywatelskiej między innymi poprzez profesjonalizację pomocy społecznej powinien stanowić jeden z
głównych  celów strategii.  Konieczne  jest  zatem ustawiczne  inwestowanie  w kształcenie  i  rozwój
pracowników.  Kluczowe  jest  również  wzmacnianie  systemu  wsparcia  dla  osób  z
niepełnosprawnościami. Należy wspomagać funkcjonowanie tych osób w społeczności lokalnej oraz
podejmować  działania  zmierzające  do  ograniczenia  skutków  niepełnosprawności.  W  wielu
przypadkach umożliwienie osobie niepełnosprawnej zdobycia nowych kwalifikacji ułatwi jej powrót
na rynek pracy i pozwoli na uzyskanie niezależności finansowej. Działaniami należy objąć również
rodziny sprawujące na co dzień opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami. W Polsce od kilkunastu
lat obserwowany jest proces zmiany struktury demograficznej, którego cechą jest rosnący w populacji
udział osób starszych. Działania w tym obszarze powinny nadal koncentrować się na rozwoju usług
opiekuńczych,  w  tym  specjalistycznych,  świadczonych  w  miejscu  zamieszkania.  Konieczność
sprawowania opieki nad osobom starszą stanowi wyzwanie również dla członków rodziny,  dlatego
niezwykle  istotne jest  udzielanie  wsparcia rodzinom,  w których przebywają  osoby starsze,  w tym
przewlekle chore.  Problemy wynikające z nadużywania alkoholu i zażywania narkotyków stanowią
obecnie jedną z ważniejszych kwestii społecznych.  W świetle przeprowadzonych analiz kluczowym
jest podejmowanie działań profilaktycznych w obszarze rozwiązywania problemów uzależnień oraz
przeciwdziałanie  przemocy  w  rodzinie.  Bezpieczna  rodzina  z  silnymi  więziami
międzypokoleniowymi,  identyfikacja  ze  społecznością  lokalną  oraz  rozwijane  zainteresowania  są
najistotniejszymi czynnikami chroniącymi ją przed zjawiskami patologii. 

61



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szczytna na lata 2021-2027

III. PROGRAM STRATEGII 

1. Misja, cele strategiczne i kierunki działań

Misja wskazuje główny cel polityki społecznej w Gminie wokół którego powinny koncentrować się
dziania lokalnych instytucji publicznych, środowisk  i organizacji społecznych. W realizacji Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027 misją jest:

 POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY SZCZYTNA POPRZEZ
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I TWORZENIE ZINTEGROWANEGO

SYSTEMU WSPARCIA SPOŁECZNEGO

Cel strategiczny 1. Rozwój aktywności oraz odpowiedzialności społecznej 

Cele operacyjne: 

1. Doskonalenie sytemu pomocy społecznej 

2. Współpraca pomiędzy grupami społecznymi, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami         
w  realizacji zadań dotyczących rozwiązywania problemów społecznych w Gminie.

Kierunki działań do celów operacyjnych: 

1. Systematyczna diagnoza i monitoring istniejących problemów społecznych.

2. Zapewnienie wysokiej jakości usług pomocy społecznej poprzez doskonalenie umiejętności 
zawodowych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

3.Promowanie działalności  Ośrodka Pomocy Społecznej  w zakresie  udzielanej  pomocy i  wsparcia
mieszkańcom m.in. poprzez stronę internetową Ośrodka. 

4. Wspomaganie inicjatyw społecznych i promowanie idei wolontariatu 

5. Realizacja zadań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w partnerstwie z jednostkami 
organizacyjnymi gminy, organizacjami pozarządowymi, kościołem, oraz osobami fizycznymi i 
prawnymi

6. Wspieranie organizacyjne i lokalowe organizacji pozarządowych w realizacji zadań na rzecz 
włączenia społecznego

Wskaźniki: 

- Liczba kursów/szkoleń w których brali udział pracownicy Ośrodka 

- Liczba projektów, akcji społecznych, OPS w partnerstwie z grupami społecznymi lub organizacjami 
pozarządowymi, liczba odsłon strony internetowej

- Liczba wspieranych inicjatyw i realizowanych w partnerstwie zadań na rzecz włączenia społecznego
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Cel strategiczny 2. Tworzenie zintegrowanego systemu wspierania rodziny w jej prawidłowym  
funkcjonowaniu

Cele operacyjne:

1. Wsparcie rodzin mających problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

2. Zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa i wsparcia społecznego. 

Kierunki działań do celów operacyjnych: 

1. Diagnozowanie zagrożeń i problemów rodziny

2. Prowadzenie wśród rodzin edukacji w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich oraz 
promowanie prawidłowego modelu rodziny 

3. Wzmacnianie działań na rzecz poprawy sytuacji w rodzinach poprzez rozwój pracy socjalnej, 
poradnictwo pedagogiczno-psychologiczne oraz usługi asystenta rodziny 

4. Wsparcie finansowe oraz pozafinansowe rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w 
szczególności rodziców samotnych i wychowujących dzieci niepełnosprawne .

5. Integrowanie i koordynowanie działań na rzecz rodziny i dziecka poprzez stałą współpracę 
placówek oświatowych, kulturalnych, jednostek pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz sądu 
rodzinnego i kuratorów sądowych.

6. Opracowanie i realizacja gminnego programu wspierania rodziny 

Wskaźniki: 

- Liczba sporządzonych sprawozdań;

- Liczba rodzin z dziećmi objętych pomocą społeczną;

- Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych, stypendiów szkolnych, oraz programów 
500+  "Dobry Start"

- Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny;

- Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej;

- Wskaźniki przyjęte w programie

63



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szczytna na lata 2021-2027

Cel strategiczny 3.  Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 

Cele operacyjne: 

1. Prowadzenie działań i wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej

2. Wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym szczególnie osób długotrwale 
bezrobotnych.

3. Pomoc osobom  bezdomnym i zagrożonym bezdomnością

Kierunki działań do celów operacyjnych: 

1. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom w trudnej sytuacji materialnej. 

2. Podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych służących poprawie sytuacji osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej poprzez specjalistyczne poradnictwo, pracę socjalną, 
doradztwo zawodowe. 

3. Podejmowanie ścisłej współpracy na rzecz osób bezrobotnych z pracodawcami, Powiatowym 
Urzędem Pracy oraz upowszechnianie informacji o wolnych  miejscach pracy, szkoleniach, 
przygotowaniu zawodowym, stażach itp.

4. Monitorowanie zagrożeń prowadzących do występowania zjawiska bezdomności   

5. Wsparcie osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością poprzez: pomoc materialną, rzeczową,
pracę socjalną, zapewnienie schronienia, realizację programów wychodzenia z bezdomności. 

Wskaźniki: 

- Liczba osób objętych wsparciem z powodu ubóstwa

- Liczba osób objętych pracą socjalną, specjalistycznym poradnictwem,

- Liczba bezrobotnych i członków ich rodzin objętych świadczeniami z pomocy społecznej;

- Liczba osób bezrobotnych korzystających ze wsparcia doradcy zawodowego;

- Liczba osób bezdomnych/zagrożonych bezdomnością 

- Kwoty wydatków na świadczenia z pomocy społecznej;
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Cel strategiczny 4. Wzmacnianie samodzielności seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Cele operacyjne: 

1. Rozwijanie form wsparcia i pomocy dla osób starszych i z niepełnosprawnościami

2. Tworzenie możliwości aktywnego udziału osób starszych i osób z niepełnosprawnościami w życiu 
społeczności lokalnej. 

3. Kreowanie właściwych postaw wobec osób starszych i z niepełnosprawnościami

Kierunki działań do celów operacyjnych:

1. Diagnozowanie potrzeb osób starszych i osób z niepełnosprawnościami 

2. Pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w tym: realizacja usług opiekuńczych, 
skierowania do domów pomocy społecznej. 

3. Zapewnienie aktywnego udziału osobom starszym w życiu społeczno-kulturalnym oraz poprawy 
warunków życia.

4. Udzielanie wsparcia rodzinom opiekującym się osobami z niepełnosprawnością 

5.Współpraca  z  instytucjami  i  organizacjami  pozarządowymi  w  zakresie  likwidacji  barier
architektonicznych, aktywizacji społecznej, promowania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób z
niepełnosprawnościami. 

Wskaźniki: 

- Liczba osób starszych i osób z niepełnosprawnościami objętych pomocą społeczną 

- Liczba osób i rodzin objętych wsparciem w związku z opieką nad osobą starszą lub z 
niepełnosprawnością

 - Liczba osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projektach zmierzających do aktywizacji 
społecznej i zawodowej;

 - Kwoty wydatkowane na wsparcie osób niepełnosprawnych (świadczenia rodzinne, świadczenia z 
pomocy społecznej). 

- Liczba działań na rzecz wsparcia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami

65



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szczytna na lata 2021-2027

Cel. 5 Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie

Cele operacyjne: 

1. Pomoc osobom i rodzinom dotkniętym problemem uzależnień i przemocy w rodzinie

2.Rozwijanie działań profilaktycznych i edukacji społecznej w zakresie uzależnień i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie 

Kierunki działań do celów operacyjnych: 

1.Świadczenie rodzinom dotkniętym problemami uzależnień pomocy psychologicznej, terapeutycznej,
prawnej oraz socjalnej 

2.  Działania  edukacyjne  wśród  społeczności  lokalnej  ze  szczególnym  uwzględnieniem  dzieci  i
młodzieży -  upowszechniające wiedzę na temat  uzależnień,  rozwiązywania  konfliktów bez użycia
przemocy.

3. Zintegrowanie działań instytucji zajmujących się pomaganiem dziecku i rodzinie w tym: ośrodka
pomocy społecznej, placówek oświatowych,  poradni psychologiczno-pedagogicznej, policji oraz sądu
rodzinnego i kuratorów sądowych.

4. Promowanie zdrowego stylu życia oraz rozwój alternatywnych form spędzania czasu wolnego przy
wykorzystaniu zasobów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych gminy. 

5.  Podnoszenie  kompetencji  służb  i  przedstawicieli  podmiotów  realizujących  działania  z  zakresu
przeciwdziałania  przemocy w rodzinie  w tym:  Zespołu  Interdyscyplinarnego ds.  przeciwdziałania
przemocy w  rodzinie 

6. Opracowanie i realizacja: gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar  przemocy  w  rodzinie  i  gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Wskaźniki: 

- Liczba rodzin objętych wsparciem z powodu uzależnień

- Liczba rodzin objętych procedurą "Niebieska Karta"

-  Liczba działań upowszechniających zagrożenia wynikające z uzależnienia 

- Liczba uczestników/ szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

- Wskaźniki przyjęte w programach 
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2. Zakładane rezultaty realizacji Strategii,  źródła finansowania i realizatorzy

Zakłada  się,  że  realizacja  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Gminy  Szczytna
przyniesie: 

 Stałą i pełną diagnozę problemów społecznych wraz z ich stałym monitoringiem; 

 Skuteczną współpracę na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz efektywną wymianę 
informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami pomocowymi; 

 Interdyscyplinarne rozwiązywanie problemów społecznych;

 Poprawę dostępu mieszkańców do informacji o ofercie wsparcia i możliwości uzyskania pomocy 
oraz stałą aktualizację wiedzy o oferowanych usługach;  

 Zwiększenie efektywności rozwiązywania problemów społecznych w rodzinach przeżywających 
trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; 

 Podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w tym: z powodu bezdomności, bezrobocia, niskich kwalifikacji zawodowych; 

 Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego oraz poprawę dostępu do ofert dla osób ze 
szczególnymi ograniczeniami z racji wieku, niepełnosprawności;  

  Wzrost aktywności własnej obywateli i rodzin na rzecz najbliższego otoczenia lokalnego; 

   Zwiększenie udziału obywateli, mieszkańców i organizacji pozarządowych w tworzeniu lokalnych 
rozwiązań poprawiających jakość życia; 

Jednym z warunków realizacji celów zawartych w każdej strategii jest jej finansowanie. Przewiduje 
się, że realizacja proponowanych celów i działań nastąpi przy wykorzystaniu poniżej wskazanych 
źródeł finansowania:

 środki własne pochodzące z budżetu Gminy Szczytna,

 środki przekazane Gminie z budżetu państwa (dotacje), 

 środki funduszy krajowych (np. PFRON), 

 projekty systemowe i konkursowe w ramach środków z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej,

Realizatorem i koordynatorem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szczytna na
lata 2021-2027 jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej.  Partnerami w realizacji są: Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, Gminne Centrum Profilaktyki Terapii  Uzależnień i  Interwencji Kryzysowej
"Arka",  inne  jednostki  organizacyjne  gminy,  placówki  oświatowe i  kulturalne,  placówki  ochrony
zdrowia,  policja, prokuratura rejonowa, sąd rejonowy,  kuratorzy sądowi,  organizacje pozarządowe,
Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  placówki zapewniające schronienie
poza gminą.  
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3. Monitoring i ewaluacja 

Monitoring  i  ewaluacja  zapisów  strategicznych  polega  na  systematycznej  ocenie  realizowanych
działań oraz modyfikacji kierunków działań w przypadku istotnych zmian społecznych. Dane zebrane
i  opracowane  w  procesie  monitoringu  posłużą  do  ewaluacji  Strategii.  Prowadzony  monitoring
zmieniających  się  potrzeb  oraz  problemów  społecznych  umożliwi  dostosowanie  usług  do
zmieniających się okoliczności.

Ustala  się,  że  całość  przebiegu  procesu  monitorowania  oraz  ewaluacji  osiągniętych  rezultatów
Strategii koordynować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej. Jednym z narzędzi procesu
monitorowania Strategii będzie – każdego roku przedkładana Radzie Miejskiej w Szczytnej – ocena
zasobów  pomocy  społecznej,  która  jest  przygotowywana  w  oparciu  o  analizę  lokalnej  sytuacji
społecznej  i  demograficznej.  Monitorowane  będą  również  wskaźniki  realizacji  działań  przypisane
każdemu z wyznaczonych celów strategicznych.  Istotnym narzędziem monitoringu będzie również
analiza  sprawozdań  resortowych,  sprawozdań  z  realizacji  gminnych  programów oraz  sprawozdań
innych  podmiotów  zaangażowanych  w  realizację  Strategii.  Ewaluacja  ma  na  celu  uzyskanie
informacji, czy osiągnięto zakładane rezultaty oraz czy pozwoliły one na realizację celów Strategii. Do
najważniejszych  celów  ewaluacji  należą:  doskonalenie  działań  podejmowanych  w  Strategii,
informacja o efektach jej wdrażania, oraz pogłębienie odpowiedzialności za wdrażanie Strategii wśród
wszystkich zainteresowanych jej efektami.  Zebrane informacje w ramach monitoringu oraz ewaluacji
odpowiedzą na pytanie, czy i do jakiego stopnia cele Strategii są odpowiednie do zmieniających się
potrzeb i priorytetów na terenie Gminy Szczytna.

4. Podsumowanie 

Założeniem  Gminnej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Gminy  Szczytna  na  lata
2021-2027  jest  zapewnieniem  bezpieczeństwa  socjalnego  podopiecznym  pomocy  społecznej.
Postawiliśmy na  współpracę  i  partnerstwo  z  jednostkami  oraz  instytucjami,  które  z  założenia  są
ukierunkowane  na  pomoc.  Zapisy  zawarte  w  Strategii  będą  realizowane  w  ramach  kierunków
poszczególnych  działań,  w  zależności  od  posiadanych  i  pozyskanych  z  zewnątrz  środków
finansowych.  Inne  dokumenty  programowe  w  zakresie  lokalnej  polityki  społecznej  powinny być
zgodne z  wytyczonymi  w niniejszym dokumencie  celami  strategicznymi  oraz kierunkami działań.
Odnosi  się  to  zarówno  do  programów  przyjmowanych  przez  Radę  Miasta  corocznie,  jak  i
dokumentów  wieloletnich,  m.in.  Gminnego  Programu  Wspierania  Rodziny,  Gminnego  Programu
Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie,  Gminnego
Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania
Narkomanii.  Opracowanie  niniejszej  Strategii  ma  posłużyć  lepszej,  bardziej  skutecznej  i
efektywniejszej realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej w Gminie Szczytna.
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