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Na podstawie, art. 18 ust.2pktls ustawy zdnia 8 marca 1990r. osamorz4dzie grninnym (tj.Dz. U.
22020r. poz 7l3ze zm.) oraz art. 16b iart.lT ust. l pkt l ustawy zdnia l2marca 2004r. opomocy
spolecznej (tj.D'2. U.22020 r. poz. 1876 ze zm.)
Rada Gminy Sierakowice u c h w a I a, co nastgpuje:
$ 1. Przyjrnuie sig Strategig Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych Gminy Sierakowice nalata2O2l
202J, stanowi1czy zal4cznik do niniejszej uchwaly.
$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Sierakowice.
$ 3. Uchwala wchodziw zycie z dniem podjqcia.
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Wprowadzenie
Strategia rozwiqzywania problem6w spotecznych stanowi wyraz lokalnej polityki spotecznej.
W szerokim znaczeniu jest to dziatalnoic zmierzajqca do poprawiania standard6w 2ycia
wszystkich mieszkaric6w wsp6lnoty samorzqdowej, a nie tylko os6b i grup zagro2onych bqdl
dotkniqtych wykluczeniem spotecznym ze wzglqdu na bariery trudno6ci lyciowe oraz
ograniczone mo2liwoSci i utrudniony dostqp do ustug spotecznych. Tak rozumiana polityka
spoteczna obejmuje zagadnienia z dziedziny zatrudnienia, edukacji, kultury, wypoczynku,
ochrony zdrowia oraz zabezpieczenia potrzeb materialnych
mieszkaniowych. )ej
odzwierciedlenie stanowi Strotegia Rozwiqzgwania Problembw Spoleczngch Gming Sierakowice
no loto 202"1-2027, kt6ra, chof umiejscowiona Sci5le w zadaniach i kompetencjach samorzqdu
gminy, odnosi siq do r62nych aspekt6w Funkcjonowania spoteczno6ci lokalnej.

i

i

i

realizacja strategii rozwiqzywania problem6w spotecznych stanowi, w Swietle
pkt
art. 17 ust.
1 Ustowg z dnia '12 marca 2004 r. o pomocu spotecznej (t.j. Dz. U. 2020 poz.
1876 ze zm.), zadanie wtasne gminy o charakterze obowiqzkowym. W jego ramach nale2y
szczeg6lnie uwzglqdnic programy pomocy spotecznej, proFilaktyki i rozwiqzywania problem6w
alkoholowych oraz inne, kt6rych celem jesI integracja os6b i rodzin z grup szczeg6lnego ryzyka.
Ustawa precyzuje ponadto, w art. 16b pkt 2, elementy, kt6re musi zawiera( strateiia. Sq to:
1) diagnoza sytuacji spotecznej,
Opracowanie

'1

2) prognoza zmian w okresie objqtym strategiq,
3) okre(lenie cel6w strategicznych projektowanych zmian, kierunk6w niezbqdnych dziatafr,
sposobu realizacji strategii ijej ram Finansowych, a tak2e wska2nik[w realizacji
dziatafr.
Obszar lokalnej polityki spotecznej ksztattujq r6wnie2 inne akty normatywne w randze ustawy,
w6r6d kt6rych nale2y wymienii nastqpujqce:
Ustowa z dnia 8 marca i€9A r. o samorzqdzie gminngm (t.j. Dz. U. 202! poz. 713 ze
zm.);

o
.

o
o
o

z

dnia 9 czerwca 2011 r.
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 821 ze zm.);

o

Ustowo z dnia 29 lipca 2005 r.
poz. 218 ze zm.);

przeciwdzialaniu przemocA

Ustawo

o

wspieraniu rodzing

i

sgstemie pieiTU zostqpczej

w

rodzinie (Dz. lJ. 2020

Ustowa z dnio 25 paldziernika 1982 r. o wgchowaniu w trzeiwoici
alkoholizmowi (t.j. D2.U.2019 poz. 2277 ze zm.);
Ustowo
205Q;

z

dnia

przbciwdziolaniu

29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii (t.j. Dz. L). 2020

ustowa z dnia 'lg sierpnia 1994 r.
poz.585);
Ustowo

i

o

ochronie zdrowia psgchicznego

poz.

(t.j. Dz. u. 2020

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoici pohgtku publicznego i o lr,rolontariacie

(t.j. Dz. U.2020 poz. 1057);
a
a

z dnio'13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalngm (t.j.Dz.U. ZO)O poz. 175);
ustowa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o sp6ldzielniach socjalngch (t.j. Dz. lJ. 2020 poz.
Ustowa

2085);

4
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.
o
o

z dnia 20 kwietnio 2004 r. o promocji zatrudnienio
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 1409 ze zm.);

Ustowo

z

i instgtucjach rgnku

o

pracg

i

Ustowo
dnia 27 sierpnia 1997 r.
rehabilitacji zawodowej
spotecznej oraz
zotrudnianiu osbb niepelnosprowngch (t.j.Dz. U. 2020 poz. 42G ze zm.);
Ustowa

z dnio 28 listopada 2003 r. o

iwiadczeniach rodzinngch (t.j. Dz. U. 2020 poz.

111);

o

Ustowo z dnio
2133 ze zm.);

o

Ustawo z dnia 7 wrzeinia 2007
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 808 ze zm.);

o

Ustowo z dnio 11 lutego 2015 r.
20'19 po2.2407).

o
o
o
.

2'l

czerwca

2AU r. o dodatkach

r. o

o

z

Ustowo z dnia 4 kwietnia 2014
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 1297).

z

(t.j. Dz.

pomocA osobom uprawniongm

pomocA panstwo

dnia 4 listopada 2015 r.
(t.j. Dz. U.2420 poz. 1329).

Ustawa

mieszkaniowgch

o wsparciu

r. o ustoleniu

do

aliment6w

w wgchowaniu dzieci (t.j.

kobiet w ciq1g

i

l). 20'19 poz.

i

Dz.

U.

rodzin ,Za 2gciem"

wgplacie zasilklw dla opiekun6w

27 sierpnia 2004 r. o lwiadczeniach opieki zdrowotnei fina)sowangch ze
irodk6w publiczngch (t.j.Dz.U. 2020 poz. 't398 ze zm.).
Ustowo z dnia 13 paidziernika 1998 r. o sgstemie ubezpieczefi spoleczngiEh (t.j. Dz. U.
Ustowo

dnia

202'l poz. 423 ze zm.).

o

Ustowo

z

dnia

5

grudnia 20'14 r.

o

Korcie Du2ej Rodzina

t.j.

Dz, U. 2020 poz. 1348 ze

Realizacja strategii rozwiqzywania problem6w spotecznych odbywa siq na podstar,yie przepis6w
wskazanych wy2ej ustaw, kt6re regulujq obowiqzki organ6w gminy, spos6b re4lizacji zadari
wtasnych, jak r6wnie2 okreitajq katalog dostqpnych narzqdzi.
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1. Metodologia opracowania Strategii
0pracowanie strategii rozwiqzywania problem6w spotecznych jest zadaniem obligatoryjnym
ka2dej gminy, jednak nie istnieje jeden, ustrukturyzowany spos6b przeprowadzenia tego
procesu.
punktu widzenia lokalnej polityki spotecznej skutecznego planowania
strategicznego istotne jest, by dokument ten byt opracowywany w sposob partycypacyjny,
uwzglqdniajqcy z jednej strony potrzeby i oczekiwania r62nych grup spotecznych, a z drugiej
zasoby instytucjonalne i organizacyjne gminy.

Z

i

Proces przygotowywania Strotegii Rozwiqzgwania Problemow Spoleczngch Gming Sierakowice

no lota 2A21-2027 w du2ej mierze uwarunkowany byt zaistniatq na

i

Swiecie w Polsce
sytuacjq epidemiologicznq. Ogtoszony w marcu 2020 roku stan pandemii Covid-19 i zwiqzane
z nim ograniczenia powa2nie wptynqty na funkcjonowanie zar6wno jednostek samorzqdu
terytorialnego, jak catego spoteczeflstwa. Pierwsza potowa roku przyniosta ograniczenia
w dziatalno6ci gospodarczej, zmniejszenie zakresu lub wytqczenie tunkcjonowania instytucji
i zaktad6w pracy oraz izolacjq spotecznq. Po niespetna dw6ch miesiqcach rzqd podjqt decyzjq
o stopniowyrn wycotywaniu restrykcji, jednak okres izolacji i zamro2enia gospodarki byt na tyle

i

dtugi, by spowodowae zamkniqcie niekt6rych zaktad6w pracy, zwolnienia pracownik6w,
zmniejszenie produkcji i zakresu dziatalno6ci. Jesien 2020 roku przyniosta tzw. ,,drugq Falq"

zachorowai oraz wprowadzenie kolejnych obostrzeri i rekomendacji zwiqzanygh z izolacjq
spotecznq, pracq zdalnq i naukq w trybie on-line, kt6re obowiqzywaty nadal na ppczqtku 2021
roku, czyli w okresie opracowywania niniejszej strategii.
Podstawq planowania strategicznego w jednostce samorzqdu terytorialnego jest zawsze
diagnoza, kt6ra jako rodzaj badania ma na celu:
1) identyFikacjq, opis oraz wyja6nienie zjawisk proces6w w okreSionej sferze,

i

np. spotecznej, gospodarczej, organ izacyj nej,

2\

fi

nansowej (cel poznawczy);

opracowanie wnioskow oraz wskazowek, na podslawie kt6rych bqdzie mo2liwe
zaplanowanie dziatafr zmierzajqcych do wprowadzenia po2qdanych zmian w tej sFerze
(cel praktyczny).

Diagnoza ak[ualnej sytuacji spotecznej uwzglqdnia czynniki determinujqce wargnki i jako6(
2ycia ludno(ci, a tak2e zewnqtrzne objawy i przyczyny dominujqcych problem6w w ujqciu
zar6wno statycznym jak i dynamicznym, opisujqcym obserwowalne tendencje przynajmniej na
przestrzeni ostatnich 3-5 lat, a w niekt6rych przypadkach nawet dtu2szym, apV uwypuklie
zachodzqce procesy. Tak rozumiana diagnoza opiera siq nie tylko na obiektywnych, ilo6ciowych
2r6dtach danych, ale r6wnie2 na bardziej subiektywnych, lecz jakoSciowych podstawach, czyli
opiniach i spostrzezeniach lokalnych lider6w oraz os6b protesjonalnie zajmujqcych siq politykq

-

spotecznq.

W5r6d gt6wnych 2r6del danych, wykorzystanych do opracowania diagnozy sytuagji spotecznej
Gminy Sierakowice, nale2y wskazaf Bank Danych Lokalnych Gt6wnego Urzqdu St[tystycznego,
0cenq Zasob6w Pomocy Spotecznej sprawozdania MPRiPS-03 sporzqdzane przez gminq;

i

sprawozdania z dziatalnoSci Gminnego 06rodka Pomocy Spotecznej w Sierakowicach,
sprawozdania
realizacji program6w pomocy spotecznej, Raporty
st[nie Gminy,
sprawozdania z realizacji programu wsp6lpracy z organizacjami, a tak2e inng intormacje
pozyskane m.in. ze siron internetowych.

z

o
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Nieodzowny aspekt planowania strategicznego w samorzqdzie terytorialnym stanowi aktywny
udziat przedstawicieli instytucji publicznych oraz organizacji obywatelskich dziatajqcych w
sFerze rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, bezpieczefistwa publicznego, a tak2e wspierania
rodzin oraz grup zagro2onych wykluczeniem spotecznym. Dziqki uczestnictwu szerokiej grupy
podmiot6w mo2liwe jest lepsze zdiagnozowanie sytuacji wyjSciowej, jak r6wniez ptynne i
sp6jne przej:icie od problem6w i potrzeb spotecznych do zato2efr wdro2eniowych. Zarzqdzeniem
nr 02312021 W6jta Gminy Sierakowice z dnia 10 lutego 2021 roku zostat powotany Zespll

Zadaniowy do spraw opracowania Strategii Rozwiqzywania Problem6w Spotecznych Gminy
Sierakowice na lata 2021-2027. Jak ju2 wspomniano, z uwagi na stan epidemii odstqpiono od
organizacji bezpo6rednich spotkafi, na rzecz badania ankietowego on-line, ktore zostato
przeprowadzone w5r6d szerokiego grona respondent6w, reprezentujqcych instytucje,
organizacje przedsiqbiorc6w w Gminie Sierakowice. W ankiecie wziqio udziat 31 os6b,
reprezentujqcych instytucje i organizacje Funkcjonujqce w szczeg6lno6ci w obszarach pomocy
spotecznej, eldukacji, bezpieczeristwa, aktywno(ci spotecznej. Jej wyniki zostaty przedstawione
w czq6ci diagnostycznej, jak r6wnie2 zostaty wykorzystan e pzy opracowywaniu czq6ci
wdro2eniowej, prezentujqcej spos6b realizacji strategii, w tym wizjq, cele ikierunki dziatari,
wskalniki realizacji dziatari oraz ramy Finansowe.

i
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2. Diagnoza sytuacji spoleczno-ekonomicznei Gminy Sierakowice
2.1. Potoienie i ludno#

Gmina Sierakowice to gmina wiejska, poto2ona w wojew6dztwie pomorskim, w p6tnocnozachodniej czqici powiatu kartuskiego. Sqsiaduje od p6tnocy z gminami powiatu lqborskiego
i wejherowskiego, od zachodu z gminami powiatu bytowskiego, od wschodu z gminami Kartuzy
i Chmielno (powiat kartuski) oraz od potudnia z gminami Sulqczyno i Stq2yca (powiat kartuski).
Pod wzglqdelm geograticznym gmina le2y na Pojezierzu Kaszubskim, na obszarze zwanym,
ze wzglqdu na watory naturalne i kulturowe, Szwajcariq Kaszubskq.
Rysunek 1. Gmina Sierakowice na tle powiatu

- i

Kartuzy t
Sierakowice

a

Pnodkowo r'

,'-' ..

t

i Zukowo

miejscov\osci gmrnne

granice gmin

.-i*

granice powiatow

.

nazwy sqsiednich powiatow

ir6dto: Stratugio Rozwoju Gming Sierokowice 2014-2024.
Gmina Sierakowice posiada do6i korzystne poto2enie komunikacyjne, poniewa2 klzy2ujq siq tu

dwie regionalne trasy,

tj. droga wojew6dzka nr

211 (Nowa Dqbrowa-Cz.rn{ Oqbr6*k.Puzdrowo-Sierakowice-Kartuzy-i!kowo) o-az droga wojew6dzka nr 214 (t].eba-LqborkSierakowice-Puzdrowo-Ko6cierzyna-Warlubie). 0dlegto6i drogowa z Sierakowic do Gdariska,
czyli stolicy regionu wynosi ok. 55 km.
Gmina zajmuje powierzchniglS222 ha (prawie 183 km2), co stanowi okoto 16,3"/p powierzchni

powiatu kartuskiego. Gqsto5e zaludnienia w 2019 roku uksztattowaia siq tu na foziomie 110
os6b/km2, czyli nieco ni2szym niz og6lnie w powiecie, gdzie wyniosta lZ4 ospbylkm2 oraz
mniejszym

w

por6wnaniu do wojew6dztwa pomorskiego (128 os6b/km2).

Pod

wzglqdem

8
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administracyjnym gmina obejmuje 22 sotectwa, tj. Bukowo, Bqcka Huta, Borowy Las, Dtugi
Kierz, Gowidlino, Kowale, Kamienica Kr6lewska, Karczewko, Mojusz, Paczewo, Puzdrowo,
Sierakowska Huta, Smolniki, Leszczynki, Nowa Ameryka, Patubice, Zatakowo, t-y6niewo, Mrozy,
Stara Huta, Szklana oraz Tuchlino, w sktad kt6rych wchodzq 63 miejscowoSci. Najwiqkszq pod
wzglqdem liczby ludnoSci miejscowo6ciq sq Sierakowice, kt6re w grudniu 2020 roku
zamieszkiwane byty przez 7 329 os6b. W dalszej kolejno6ci nale2y wskazai Gowidlino (1 559
os6b), Kamienicq Kr6lewskq (995 os6b), Puzdrowo (953 osoby), Tuchlino (731 os6b), Ly6niewo
Sierakowickie (658 os6b), Zatakowo (587 os6b) oraz Mojusz (511 os6b). W pozostatych
miejscowo(ciach liczba mieszkaic6w nie przekroczyta 500 osob, ptzy czym
47
miejscowoiciach byta mniejsza ni2 200 osob.

w

Liczba mieszkaric6w Gminy Sierakowice w ostatnich latach wykazuje jednoznacznq tendencjq
rosnqcq, co obecnie dotyczy niewielu gmin wiejskich, charakteryzujqcych siq czq6ciej procesami
wyludniajqcymi ni2 przyrostem ludno6ci. W (wietle danych GUS, w 2019 rokuina obszarze
gminy faktycznie zamieszkiwaty 20 054 osoby, czyli o 1 473 osoby (o7,9%l wiqcej ni2 w 20'13
roku i0218 os6b (o 1,1%) wiqcej niz w 2018 roku. Dynamika zmian w catym analizowanym
okresie byta doS( podobna, ksztattujqc siq na poziomie od 0,8% do1,7%.
Wykres 1. Zmiany liczby ludnoSci Gminy Sierakowice w latach 2013-2019
20 500

20 054
20000

't 9

500

1

9000

1

8500

1

8000

1

7500

)m4

201 1

2n6oto, opRAcowANtE wrAsNE

7015

2fiF,

)fr17

)018

NA poDSTAWTE DANycH BDL GUS.

Na wzrost liczby ludno6ci Gminy Sierakowice wptywa przede wszystkim przyrost naturalny
w gminie. W analizowanym okresie corocznie przyjmowat warto6ci dodatnie.
W2019 roku wyni6sl 238, ptzy czym urodzito siq 358 mieszkaric6w, a zmar{o 130 os6b.
Najwiqkszq warto(i przyjqt w 2018 roku, siqgajqc 309 os6b przy 425 urodzdniach i 116
zgonach. Mniejszy wptyw na zmiany liczby ludnoSci ma skala migracji gminnych na pobyt
staty. W latach 2017-2019 saldo migracji wykazywato wartoSci ujemne, co oznacza, 2e
corocznie wiqcej os6b wymeldowywato siq z gminy ni2 siq w niej zameldowywato. 2019 roku
wskaZnik ten wyni6st -17,w 2018 roku -42,aw2017 roku ksztattowat siq na poTiomie -30.
W strukturze mieszkafrc6w Gminy Sierakowice w ostatnich latach niezmiennie przewa2ali
mqhczyini, stanowiqc w niej od 50,5% do 50,7%, podczas gdy odsetek kobiet ksftattowat siq
na poziomie od 49,3% do 49,5%. W nieznacznie wiqkszym stopniu wzrost mieszkpic6w gminy
odnotowywany

9
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dotyczyt jednak kobiet, kt6rych liczba w 2019 roku w porownaniu do 2013 roku wzrosta o751,
lj. o 8,2%, podczas gdy liczba mqhczyzn zwiqkszyta siq o 722, czyli o 7,7%. W 2019 roku

w gminie 98, co oznacza, 2e tyle kobiet przypadato na 100
jej terenie.

wsp6tczynnik teminizacji wyni6st
mq2czyzn mieszkajqcych na

Tabela 1. Wybrane dane dotyczqce ruchu naturalnego i migracji na pobyt staty ludno5ci w Gminie
Sierakowice w latach 2017-2019
Wyszczeg6lnienie

2017

2018

2019

423

425

368

Urodzenia 2ywe
Zgony

138

116

130

Przyrost naturalny

285

309

238

Zameldowania

107

134

164

Wymeldourania

137

176

181

Saldo migracji

-30

-42

-17

2n6oro, opRACowANtE wTASNE

NA poDsTAWtE DANycH BDL GUS

Struktura wiekowa mieszkafrc6w Gminy Sierakowice jest doSt zr6wnowa2ona, aczkolwiek
nale2y zwr6cie uwagq na do5i du2y odsetek dzieci. Analizujqc tunkcjonalne igrupy wieku
okazuje siq, 2e najwiqksze odsetki odnotowywane sE w przypadku grup od 0 do { lat (9,5%) i
od 5 do 9 lat (8,4%), a dopiero w dalszej kotejno6ci nale2y wymienii mieszkafrc6W w wieku od
25 do 29 lat (8,0%). Osoby starsze stanowiq nieco mniejsze odsetki ni2 mieszkafrcy w
mtodszych kategoriach wiekowych. W strukturze mieszkafic6w osoby w wieku od i55 do 69 lat
stanowiq 3,7% og6lu, osoby kt6re ukoriczyly 70 rok 2ycia stanowiq 5,4%, natomiast osoby w
wieku 85 lat i wiqce) 1,2%.
Taberla 2. Ludno66 Gminy Sierakowice wedtug tunkcjonalnych grup wieku (31.12.2019)

Liczba

Wyszczeg6lnienie

096tem

0dsetek

Mq2czyini

Kobiety

Mq2czyini

Kobiety

001

897

52,7%

47,3%

0-4

1

5-9

1679

866

813

51,6%

48,4%

898

1

10-1tr

1

508

785

723

52J%

47s%

15-19

1294

678

616

52,4%

47,6%

20-2tr

1424

700

724

49,2%

50,8%

25-29

1607

828

779

515%

48,5%

30-3tr

1507

791

716

trl

tro/

47,5%

35-39

1

485

746

739

50,2%

49,8%

40-4tr

1333

677

656

50,8%

49,2%

45-49

1164

600

564

51,5%

48,5%

50-54

1

064

539

525

50,7%

49,3%

5s-59

1

066

529

537

49,6%

50,4%

60-64

993

493

s00

49,6%

50,4%

65-69

743

357

386

48,0%

52,0%

70 i wiqcej

1289

551

738

42,7%

57J%

85 i wiqcej

242

71

171

29,3%

70,7%
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2n6oro' opRAcowANtE wTASNE NA

poDsTAWtE oaruycH BDL GUS.

Mieszkaficy w najstarszych grupach wiekowych to przede wszystkim kobiety, ktore w grupie
os6b majqcych 70 i wiqcej lat stanowity 57,3%, a w grupie os6b w wieku 85 lat i wzwy| a2
70,7%. Jest Lo zwiqzane przede wszystkim z hym, 2e Srednia dtugo6i ich 2ycia jest wiqksza ni2
w przypadku mq2czyzn. W wojew6dztwie pomorskim dla mq2czyzn, kt6rzy sq obecnie w wieku
60 tat przeciqtne dalsze trwanie 2ycia, czyli Srednia liczba la[ do prze2ycia przy zato2eniu
(redniej umieralno6ci z okresu analizy, wynosi 19,5 lat, natomiast dla kobiet 24,2 lata. W
odniesieniu do mieszkancow majqcych 65 lai dane te wynoszq odpowiednio 16,2 i 20,1 lat.
Warto r6wnie2 wskazac, 2e zar6wno w wojew6dztwie, jak w powiecie kartuskim ro6nie
mediana wieku mieszkaric6w. W 2019 roku w wojew6dztwie wynosita 40,0, natomiast w
powiecie ksztattowata siq na poziomie 34,8, co oznacza, 2e w obu przypadkach wzrosta w
odniesieniu do 2018 roku, odpowiednio o 0,4 i 0,2 punktu.

i

Zmiany struktury wiekowej mieszkafrc6w Gminy Sierakowice w ostatnich latach wskazujq na
postqpujqce zjawisko starzenia siq spoleczeftstwa. Nie jest ono widoczne jedynie na poziomie
gminy, stanowi raczej czq6( procesu, kt6remu podlegajq spoteczefistwa w catym kraju oraz
pafrstwach Europy Zachodniej. Wynika przede wszystkim z wydtu2ania siq okresu trwania 2ycia
ludzkiego, postqpu medycyny oraz innych czynnik6w, kl6re wptywajq na to, 2e jakoSe naszego
2ycia jest coraz wyzsza.

70
s9.3
60
50

40
28,8
50

20

II

10
0

I

11 .9

2417

58,7

58.2

2418

201

il.r I
I

twiekprzedprodukcyjny rwiekprodukcyjny .,wiekpoprortukcyjny
7R6oro' opRACowANtE wLASNE

NA poDSTAWIE DANycH BDL GUS.

W latach 20'17-2019 w gminie miat miejsce:

.
.

wzrost odsetka os6b w wieku przedprodukcyjnym, a wiqc dzieci i mtodzie2y do 17 roku
2ycia - 228$% do 29,1%;
spadek odsetka os6b w wieku produkcyjnym (mq2czyini 18-54 lata, kobierty 18-59 lat)

- z 59,3% do 58,2%;

o

wzrost odsetka os6b w poprodukcyjnym okresie 2ycia (mq2czylni 65 lat i wiqcej, kobiety
od 50 lat wzwy2) - z 11,9% do 12,5o/o.

Powy2sze dane wskazujq na stopniowe zwiqkszanie siq udziatu w strukturze spqtecznej os6b
w wieku emerytalnym, jednak skala tego zjawiska nie jest obecnie bardlo powa2na.

z

Szczeg6lnie je6li dane dla gminy por6wnane zos[anq
danymi
skali powiatu czy
wojew6dztwa. Okazuje siq bowiem, 2e w 2019 roku 14,2% mieszkaic6w powiatg kartuskiego

w
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byto ju2 w poprodukcyjnym okresie 2ycia, natomiast w przypadku wojew6dztwa pomorskiego
odsetek tych os6b siqgat 20,5%. Na przestrzeni lat 2017-2019 udziat os6b w wieku
poprodukcyjnym w wojew6dztwie wzr6st o 1 punkt procentowy, w powiecie o 0,6 punktu,
natomiast w gminie o 0,7 punktu.

Zjawisko starzenia sig spoteczenstwa i umiarkowanej skali tego zjawiska potwierdzajq
wartoici wskaZnik6w obciq2enia demograFicznego ludno6ci Gminy Sierakowice w latach 20172019.0t62, w 20'19 roku na 100 os6b w wieku produkcyjnym w gminie przypadato 21,7 os6b
w wieku poprodukcyjnym i 71,7 osob w wieku nieprodukcyjnym, czyli odpowiednio o 1,7 i 3,1
punktu wiqcej ni|w 2017 roku. Na 100 osob w wieku przedprodukcyjnym byty natomiast 43,3
osoby wwieku poprodukcyjnym, co oznacza wzrost wska2nika o 2 punkty. Wsp6tczynnik
obciqzenia demograFicznego osobami siarszymi w 2019 roku wyni6st 15,7, natomiast
wska2nik staroSci, detiniowany jako odsetek os6b w wieku 65 lat i wiqcej, uksztattowat siq na
poziomie 10,1 punkt6w. W por6wnaniu do 2017 roku wska2niki te wzrosty, odpowiednio o'1,2
i 0,6 punktu.
Tabela 3. Wskainiki obciq2enia demograficznego ludno6ci Gminy Sierakowice w latach 2017-2019

2017 2018

2019

LudnoSi w wieku nieprodukcyjnym na 100 os6b w wieku produkcyjnym

68,6 70,5

71,1

LudnoSi w wieku poprodukcyjnym na 100 os6b w wieku
przedprodu kcyjnym

41,3 42,2

43,3

Ludnosi w wieku poprodukcyjnym na 100 os6b w wieku produkcyjnym

20,0

21,7

Wyszczeg6lnienie

Wspotczynrr i k obciq2en ia demograf iczn ego osobam

i starszym

15,7

i

9,5

Wska2nik s[aro(ci (odsetek os6b w wieku 65 lat i wiqcej)
2n6oro,

opRACo\^/ANtE wTASNE NA poDSTAWtE

20s

9,9

10,1

oanycu BDL GUS.

Wartoici wskalnik6w obciq2enia demograticznego

w

gminie ksztattujq siq na

ni2szych

poziomach ni2 w powiecie czy wojew6dztwie. Dla przyktadu, w 2019 roku na 100 os6b w wieku

w

w

produkcyjnyrn
powiecie przypadato 23,9 os6b
poprodukcyjnym okresie 2ycia,
a w wojew6dztwie byto to 34,3 os6b. 0dsetek os6b w wieku 55 tat i wiqcej siqgnqt tam
odpowiednio 11,5% 16,9%. Por6wnanie to pozwala twierdzi(, 2e proces starzenia siq
spoteczefistwa Gminy Sierakowice przebiega w sposob umiarkowany.

i

2.2. Gospodarka i rynek pracy

lstotne dla diagnozy sytuacji spoteczno-ekonomicznej gminy jest scharakteryzowanie lokalnej
gospodarki. Iworzona jest ona przez system sktadajqcy siq z powiqzanych ze sobtr podmiot6w
- tirm, instytucji publicznych oraz gospodarstw domowych, kt6re spetniajq odmignne funkcje

oraz dq2q do osiqgniqcia okre6lonych cel6w. Jej specyFika i kondycja uwar(nkowane sq
wieloma czynnikami, w tym m.in. spotecznymi, geograFicznymi, historycznymi, prawnymi oraz
instytucjonalnymi, a jednocze6nie w spos6b bezpo6redni lub poiredni przektadaje pie na jako(6
2ycia mieszkafrc6w danego terytorium.

Na obszarze Gminy Sierakowice w 2019 roku zarejestrowanych byto 1918 podmiot6w
gospodarki narodowej, co oznacza, 2e w por6wnaniu do 2017 roku liczba ta wlrosta o 214,
czyli o 12,6%. Zdecydowana wiqkszo6( podmiot6w Funkcjonuje w sektorze prywatnym - w 2019

a
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roku stanowity one 97,9% ogotu. Biorqc natomiast pod uwagq wielko6i podmiot6w, to a2 1
851 (97,0%) zatrudniato w analizowanym okresie nie wiqcej niz 9 pracownik6w, w 51
podmiotach (2,7%) zatrudnionych byto od 10 do 49 pracownik6w, 5 podmiot6w (0,3%)
mie6cito siq w klasie wielko6ci od 50 do 249 osob, natomiast 1 podmiot (0,1%) zatrudniat od
250 do 999 os6b. Warto r6wnie2 wskaza(, 2e 86,4% wszystkich podmiot6w gospodarki
narodowej w gminie w 2019 roku stanowity osoby fizyczne prowadzqce dziatalno(i
gospodarczq.

Nasycenie [iminy Sierakowice podmiotami gospodarczymi mozna scharakteryzowa( jako
Srednie. Na kazdy 1000 mieszkafrc6w w 2019 roku przypadato tu 95 podmiot6w gospodarki
narodowej, podczas gdy w powiecie kartuskim wskaZnik ien ksztattowat siq na poziomie 115
podmiot6w, aw wojew6dztwie pomorskim siqgat 131. Na ka2dy 1000 mieszkaric6w w wieku
produkcyjnyrn wanalizowanym okresie przypadato 164,3 podmiot6w, natomiast w powiecie
karfuskim wskalnik ten wynosit 192,4, a w wojew6dztwie 219,3.
Tabela 4. Wybrane dane i wskainiki

dotvczqce::l$i;TfrTpodarki

narodowej w Gminie Sierakowice

2017
1 704

Wyszcze96lnienie
Podmioty gospodarki narodowej ogotem

2018
1 802

2019
1 918

- 0-9 pracownik6w

- 10-49

pracownikow

- 50-249

pracownik6w

- 250-999

pracownik6w

Sektor public;zny
Sektor prywa[ny
Osoby fizyczne prowadzqce dziatalno(c gospodarczq

Podmioty wp sane do rejes[ru na 1000 ludno(ci

96

Podmioty na '1000 mieszkafic6w w wieku produkcyjnym
Zn6oro:

OPRACOIVANIE W{ASNE NA PODSTAWIE

146,6 154,9

164,3

oII.IycTI BDL GUS,

Najwiqksza czq6( podmiot6w gospodarki narodowej w Gminie Sierakowice w 2019 roku
tunkcjonowata w Sekcji F Budownictwo - 698 podmiot6w (36,4%1, Sekcji G Handel hurtowg
detaliczng; nd,ptawa poiazdlw samochodowgch, wtqczojqc motocgkle
356 podmiot6w
(18,6%) oraz Sekcji C Przetw1rstwo przemgstowe
218 podmiot6w (11,4%). W dalszej
kolejno6ci nale2y wskazai sekcje S i T Pozostala dziolalnoii usllugowa oraz Gospodorstwo
domowe zatrudniaiqce pracownik6w; gospodorstwo domowe produkujqce wurobA i iwiadczqce
uslugi na wlasne potrzebu 94 podmioty (4,9%), Sekcjq M Dzialalnoii piTofesjonalna,
naukowa i techniczna - 84 podmioly (4,4%) oraz Sekcjq A Rolnictwo, leinictwo, lowiectwo i
rgbactwo - ti1 podmiol6w (4,2%).
W (wielle danych GUS liczba pracujqcychlw Gminie Sierakowice w 2019 roku wyhosita

i

-

-

-

osoby, co oznacza wzrost

w

por6wnaniu do 2017 roku

o

282 osoby,

tj. o

3152
9,g%. Liczba

1

Bez pracujqcych w jednostkach bud2etowych dziatajqcych w zakresie obrony narodowej i bezpieczeristwa
publicznego, o:;6b pracujqcych w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujqcych
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bezrobotnych zarejestrowanych w urzqdzie pracy wyniosta natomiast 198
2017 roku spadta o 27, czyli o 12,0%.

iw odniesieniu

do

0 sytuacji spoteczno-ekonomicznej 5wiadczy tak2e wysokoSt stopy bezrobocia oraz jej relacja
w stosunku do warto(ci krajowych i wojew6dzkich. Obrazuje ona procentowy stosunek liczby
ludno(ci bezrobolnej do liczby ludno6ci aktywnej zawodowo. Ze wzglqdu na to, 2e stopa
bezrobocia nie jest wyliczana na poziomie gminy, zaprezentowane dane dotyczq catego
powiatu kartuskiego. Analiza lat 2015-20'19 wskazuje,2e powiat wykazuje ni2sze warto5ci
stopy bezrobocia ni2 wojew6dztwo pomorskie czy Polska. W 2019 roku wska2nik ten
uksztatlowa{ siq w powiecie na poziomie 2,5%, podczas gdy w wojewodztwie wynosil 4,5%, a
w Polsce 5,2%.
Wykres 3. Stopa bezrobocia w powiecie kartuskim, wojew6dztwie pomorskim oraz Polsce

w latach 2015-2019
12

10

9,7

o
a

6

2016

iro15

2417

2419

*"_Pgwiatkartuski

-Potska
2R6oro' opRACowANlE

2018

-Wojewodztwopomorskie

wTASNE NA poDsTAWtE DANycH BDL GUS.

Warto pamie2tai, 2e bezrobotni zarejestrowani w PUP, kt6rych uwzglqdnia siq przy wyliczaniu
stopy bezrobocia rejestrowanego, to jedynie czq6f os6b, kt6re nie posiadajq zatrudnienia,
natomiast pozostate nie rejestrujq siq m.in. ze wzglqdu na brak motywacji a nawet niechqe do
podjqcia pracy lub innych oterowanych przez urzqd form aktywizacji zawodowej, a tak2e ze
wzglqdu na pracq w szarej strefie.
2.3. Zasoby i warunki mieszkaniowe

Na jako6i 2ycia mieszkaric6w bezpoirednio wptywajq ich warunki mieszkaniovie. W latach
2015-2019 liczba mieszkafr w Gminie Sierakowice systematycznie rosta. W 2019 roku do
u2ytku oddano 83 mieszkania w gminie, a w catym analizowanym okresie byty to tqcznie 183
w organizacjach, fundacjach

i

zwiqzkach; bez podmiot6w gospodarczych

o liczbie

pracujqcych do 9 os6b,

wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju dziatalno6ci.
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mieszkania. Zasoby mieszkaniowe opierajq siQ tu przede wszystkim na budownictwie
indywidualnym na wtasne potrzeby, w latach 2017-2019 tylko 20 oddanych do u2ytku
mieszkan byto przeznaczonych na sprzeda2 lub wynajem.
W 2019 roku w gminie znajdowato siq 4 041 budynk6w mieszkalnych, w kt6rych byto 4 398
mieszkafi. Liczba budynk6w w analizowanym okresie wzrosta o 337, tj. o 9,17o, natomiast
liczba mieszkaft zwiqkszyta siq o 90, czyli o 2,1%. Na ka2dy tysiqc mieszkanc6w w 2019 roku
przypadato 219,3 mieszkan, czyli o 0,5 mniej ni2 w 2017 roku.
Tabela 5. Wybrane dane dotyczqce mieszkariw Gminie Sierakowice w latach 2017-2019
Wyszczeg6lnienie
Mieszkania oddane do u2ylkowania

- indywidualne
-

przeznac;:one na sprzeda2 lub wynajem

Budynki mieszkalne w gminie
Mieszkania
Przeciqtna powierzchnia u2ytkowa 1 mieszkania (m2)
Przeciqtna powierzchnia u2ytkowa mieszkania na 1 osobq
Przeciqtna liczba os6b na 1 mieszkanie
Mieszkania na 1000 mieszkafic6w
Ztt6oto:

opRACo\/vANlE wr-ASNE NA poDSTAWtE

20L7
55
55
00
3 704
4 308
'100,3
22,0
4,55
219,9

2018

20L9

45

83

45

c.7

20

3 740

4 041

4 345

4 398

'100,7

'101,0

22j

22,1

4,57

4,56

219,0

219,3

oatvcn BDL GUS.

Warto zauwazye, 2e warunki mieszkaniowe

w

Gminie Sierakowice ulegajl niewielkiej,
aczkolwiek systematycznej poprawie. Powierzchnia uzytkowa mieszkania w latacfr 2017-2019
wzrosta 00,7 m2, a przeciqtna powierzchnia u2ytkowa przypadajqca na osobq zwiqkszyta siq o
0,1 m2. gednia liczba os6b przypadajqca na 1 mieszkanie to 4,56, co oznacza (zrost o 0,01
wpor6wnaniu do 2017 roku. Wskazane powy2ej dane korespondujq z tendencjq wzrostowq
liczby mieszkaric6w gminy, zwiqzanq Sci6le z naptywem nowych mieszkaricow. Decyzja o
osiedleniu siq na terenie gminy nierzadko bowiem skutkuje budowq nowego domu, co wptywa
na wska2niki oraz slatystycznq poprawq warunk6w mieszkaniowych. Nadal jednak czqii

w

mieszkafrc6w mo2e Funkcjonowai
mieszkaniach czy lokalach nie zapewniajqcych
wystarczajqcej jako6ci zycia. Mowa tu o najubo2szych mieszkafrcach gminy, kt6rzy sq
wykluczeni z dostqpu do mieszkan lub 2yjq w bardzo trudnych warunkach. Jednym z zadari
samorzqdu lokalnego jest zapewnienie im odpowiednich warunk6w mieszkaniowyqh.
W 2019 roku w zasobach Gminy Sierakowice znajdowato siq 70 mieszkah komunalnych, w tym
22 mieszkania (lokale) socjalne. W por6wnaniu do 2017 roku liczba mieszkari [omunalnych

wzrosta o jedno. W 2019 roku mieszkaricy zto2yli 42 wnioski na mieszkanie komunalne,
awedtug stanu na koniec 2019 roku na mieszkanie socjalne oczekiwaly 22 osoby.
2.4. Pomoc spoleczna
2.4.1. Instytucionalny system pomocy i wsparcia

lnstytucjonalny system pomocy spotecznej organizowany

jest na

ruecz osQb

i

rodzin,

do6wiadczajqcych trudnych sytuacji zyciowych - szczeg6lnie wtedy, gdy nie sq gne w stanie
pokona( wyzwafr barier wykorzystujqc wtasne uprawnienia, zasoby mo2liwq6ci. Zgodnie
z ustawq o pomocy spotecznej to miqdzy innymi na samorzqdzie gminy spoczywa obowiqzek

i

i
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zapewnienia realizacji zadan pomocy spotecznej wobec jej mieszkaric6w. W Swietle art. 15
tejze ustawy, pomoc spoteczna polega przede wszystkim na:
1) przyznawaniu i wyptacaniu przewidzianych ustawq 5wiadczei,

2) pracy socjalnej,
3) prowadzeniu i rozwoju odpowiedniej intrastruktury socjalnej,
4) analizie i ocenie zjawisk rodzqcych zapotrzebowanie na

6wiadczenia

z

pomocy

spotecznej,

5) realizacji zadan wynikajqcych z rozeznanych potrzeb spotecznych,
6) rozwijaniu nowych Form pomocy spotecznej i samopomocy w

ramach

ziden tyFikowanych potrzeb.

W zakresie pomocy spotecznej gmina realizuje szereg zadafr, zar6wno wtasnych, jak

i

zleconych przez administracjq rzqdowq. Do tych pierwszych nale2q przede wszystkim zadania o
charakterze obowiqzkowym, takie jak m.in. udzielanie schronienia; zapewnienie positku oraz
niezbqdnego ubrania osobom tego pozbawionym; przyznawanie i wyptacanie zasitk6w statych,
okresowych i celowych; praca socjalna; organizowanie i Swiadczenie ustug opiekunczych, w tym
specjalistycznych, w miejscu zamieszkania; prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach

chronionych; do2ywianie dzieci; sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnyn;r; kierowanie
do domu pomocy spotecznej ponoszenie odptatno6ci za pobyt mieszkafica lminy w tym

i

zadafi wtasnych gminy nale2y r6wnie2 przyznawanie i wyptacanie pomocy na
ekonomiczne usamodzielnienie w Formie zasitk6w, po2yczek otaz pomocy w naturze;
prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy spotecznej o6rodkach wsparcia o
zasiqgu gminnym oraz kierowanie do nich os6b wymagajqcych opieki; opracowanie i reatizacja
projekt6w socjalnych; podejmowanie innych zadari z zakresu pomocy spotecznej fiynikajqcych
z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja program6w ostonowycf ; wsp6tpraca
z PUP w zakresie upowszechniania otert pracy oraz intormacji o wolnych miejscach pracy.
Oprocz zadafr wtasnych, gmina realizuje r6wnie2 zadania zlecone z zakresu
lOministrac1i
rzqdowej, w szcze96lnoSci takie jak organizowanie 5wiadczenie specjalistyiznych ustug
opiekuficzych w miejscu zamieszkania dla os6b z zaburzeniami psychicznymi; prowadzenie
i rozw6j inFrastruktury oSrodk6w wsparcia dla os6b z zaburzeniami psychicznymi; realizacja
zadafr wynikajqcych z rzqdowych program6w pomocy spotecznej, majqcych na celu ochronq
poziomu 2ycia os6b, rodzin grup spotecznych oraz rozw6j specjalistycznefo wsparcia;
wyptacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki; przyznawanie wyptacanie zasitk6w
celowych na pokrycie wydatk6w zwiqzanych z klqskq 2ywiotowq lub ekologicznq; a tak2e
przyznawanie i wyptacanie zasilkow celowych, a takze udzielanie schronienia, positku oraz

domu.

Do

i

i

i

i

niezbqdnego ubrania cudzoziemcom.

lstotne zadania gminy wynikajq r6wnie2 z ustawy o wspieraniu rodziny i syqtemie pieczy
zastqpczej, w Swietle kt6rej gmina ma obowiqzek m.in. tworzenia oraz rozwoju slstemu opieki
nad dzieckiem oraz pracy z rodzinq prze2ywajqcq trudno5ci w wypetnianiu tunkcji opiekuficzowychowawczych, wsp6ttinansowania pobytu dziecka w pieczy zastqpczej.
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wynikajqcych z rozeznanych potrzeb spotecznych; rozwijaniu nowych Form pomocy spotecznej i
samopomocy w ramach zideniyFikowanych potrzeb. W 2019 roku kadra pomocy spotecznej
liczyta 37 os6b, w tym 11 pracownik6w socjalnych.
Przy G0PS w Sierakowicach tunkcjonuje Zesp6t Poradnictwa Specjalistycznego, kt6ry obejmuje
pomocq osoby w trudnej sytuacji 2yciowej, bqdqcej wynikiem miqdzy innymi do5wiadczania

przemocy i stosowania przemocy wzglqdem innych, uzale2nienia lub wsp6tuzale2nienia
odsubstancji psychoaktywnych, problemow opiekuficzo-wychowawczych oraz trudno5ci

szkolnych, trudnoSci wynikajqcych z doSwiadczania problem6w emocjonalnych (depresja,
zaburzenia lqkowe, zespot stresu pourazowego iip.), trudno6ci w adaptacji do nowych sytuacji
2yciowych (rozpadu rodziny, 2atoby, zmiany pracy, przej6cia na emeryturq itp.), trudno(ci
ekonomicznych, a tak2e utraty pracy lub dtugoletniego bezrobocia. W ramach Zespotu
realizowane jest poradnictwo rodzinne, pedagogiczne oraz psychologiczne. 7e wsparcia
korzystajq osoby w r6znym wieku, najmtodsze miaty zaledwie kilka lat, najstarsze to emeryci
i renciSci, jednak najliczniejszq grupq stanowity osoby w wieku 30-50 lat. WSr6d trudnoSci,
z kt6rymi najczq5ciej zwracajq siq po pomoc to do6wiadczanie niskiej satysFakcji z relacji,
problemy wychowawcze, zabutzenia depresyjne lqkowe, zaburzenia od2ywiania, problemy
tinansowe, uzate2nienia, niepetnosprawno6( i choroby, w tym r6wniez psychigzne, kryzysy
mat2eiskie kontlikty rodzinne, rozpad rodziny, samodzielne rodzicielstwo, Smieri lub
do6wiadczenie straty. W 2019 roku poradnictwem specjalistycznym objqto 236 os6b ze 124
rodzin. W por6wnaniu do 2017 roku liczba os6b wzrosta o 71, natomiast liczba rodzin nie
zmienita siq.

i

i

W strukturze G0PS dziata r6wniez Punkt lnterwencji Kryzysowej. W ramach dziatalno6ci PIK
realizowana jest pomoc osobom i rodzinom doznajqcym przemocy, poszkodowanym w wyniku
zdarzefi traumatycznych takich jak: wypadki, nieuleczalna choroba czy 6mierc Uliskiel osoby,
a tak2e bqdqcych w kryzysach psychospotecznych. Pomoc ta polega na szybkim udzielaniu
wsparcia w radzeniu sobie z aktualnym kryzysem i budowaniu motywacji do pozytywnych
zmian. W 2019 roku interwencjq kryzysowq objqio 28 rodzin, w kt6rych przebywato 99 os6b.
tqcznie udzielono 94 konsultacji. W por6wnaniu do 2017 roku liczba rodgin objqtych
interwencjq zmniejszyta siq o 16, natomiast liczba os6b spadta o 53.
Wa2ny obszar aktywno6ci GOPS stanowi praca socjalna, czyli interdyscyplinarna dziatalno6d

i

zawodowa rnajqca na celu pomoc osobom rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu
zdolno6ci do Funkcjonowania w spoteczeristwie poprzez petnienie odpowiednich 16l spotecznych
oraz tworzenie warunk6w sprzyjajqcych temu celowi2. Praca socjalna realizowana jest w
oparciu o diagnozq sytuacji klienta, opracowanie planu pomocy i wsparcia w zale2no6ci od
indywidualnej sytuacji oraz posiadanego potencjatu osobistego. Wa2ne jest systemowe i
cato6ciowe podej6cie do osoby i rodziny w zale2no6ci od zdiagnozowanych problbm6w. Praca
socjalna najczq6ciej polega m.in. na udzielaniu informacji, wskaz6wek pomocy ptzy
rozwiqzywaniu trudnych spraw 2yciowych, iwiadczeniu poradnictwa oraz wsp6tpracy z innymi
podmiotami pomocy spotecznej. W 2019 roku pracq socjalnq w gminie objqtych bylo 467
rodzin, w kt6rych tunkcjonowato 1 495 os6b, co oznacza spadek liczby rodzin w pdr6wnaniu do
2017 roku o 235 izmniejszenie siq, o775,liczby os6b w rodzinach objqtych pracqsocjalnq.

i

W ramach pracy socjalnej pracownicy G0PS realizowali projekty socjalne. W 2019 roku byto to
12 projekt6w, tj. ,,Koperta na jesieri 2ycia", ,,Grupa wsparcia dla os6b bezrobotnych", ,,Grupa

'^rt- t-,rr rr,.-, -., ,,

rnar ca2OO4r. o pomocy spotecznej.
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przemocy w rodzinie
Wybieram Zycie", ,,Trening umiejqtno6ci
wychowawczych - Szkota dla rodzicow", ,,Blizej seniora - spotkania dla senior6w", ,,Wsp6lna
sprawa - zajqcia proFilaktyczne dla dzieci i mtodzie2y", ,,BMW' - projekt socjalny w zakresie
aktywizacji podopiecznych Gminnego OSrodka Pomocy Spotecznej w Sierakowicach na lata
2016 - 2020, ,,Rodzina blisko siebie", ,,Karteluszka dla serduszka", ,,Mikotajki z naszej bajki",
,,Pamiqtam o Tobie" oraz ,,Opieka i pomoc w chorobie Alzheimera i innych formach demencji".
Projekty
ukierunkowane byty przede wszystkim na wsparcie os6b starszych,
niepetnosprawnych, dzieci
mtodziezy, rodzin niewydolnych wychowawczo, oraz os6b
bezrobotnych. Dziataniami w ramach projekt6w socjalnych w 2019 roku objqto 2 251 os6b,
natomiast tilcznie w latach 2017-2019 byto to G 241 osob.

wsparcia

-

dla otiar

te

i

Mieszkafrcy Gminy Sierakowice mogq otrzymaf wsparcie r6wnie2

w ramach innych instytucji
i plac6wek, le2qcych poza terenem gminy. Nale2y tu wskazai m.in. Srodowiskowy Dom
jest
samopomocv
Chmielnie
plac6wka dziennego pobytu dla os6b z
niepeinosprawno6ciq intelektualnq, chorych psychicznie i wykazujqcych przewlekte zaburzenia
czynnoSci psychicznych. Celem tej instytucji jest zapewnienie szeroko rozumianej opieki,
umo2liwienie wszechstronnego rozwoju na miarq indywidualnych mozliwoSci i potrzeb oraz
przygotowanie do codziennego 2ycia, tak aby osoby te byty zaradne i mogty uqzestniczy( w
2yciu spotecznym. W2019 roku w zajqciach terapeutycznych w 9S zgodnie z,,lnflywidualnym
Planem Wspierajqco-Aktywizujqcym na rok 2019-2020" brato udziat o6miu podopiecznych
GOPS w Sierakowicach.

w

-

to

Mieszkaricy gminy uczestniczq r6wnie2 w zajqciach w ramach Warsztatu Terapii Zajqciowej
w Chmielnie, bqdqcego placowkq dziennego pobytu, majqcq na celu rehabilitacjg spotecznozawodowq os6b niepetnosprawnych oraz w Centrum lntegracji Spotecznej w Garczu, stuzqcemu

reintegracji os6b zagro2onych wykluczeniem spotecznym. W 2019 roku w zajqciach
WTZ uczestniczyto 18 os6b z ierenu gminy, a w CIS brato udziat 5 mieszkaric6w.

w ramach

lnstytucjonalny system pomocy i wsparcia mieszkafrc6w Gminy Sierakowice twbrzq r6wnie2
instytucje powiatowe, takie jak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuz4ch, Centrum
lnterwencji Kryzysowej w Kartuzach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach oraz
Powiatowy Llrzqd Pracy w Kartuzach.
2.4.2. Skala i gl6wne powody udzielania pomocy spolecznej

W latach 2017-2019 w Gminie Sierakowice liczba rodzin i os6b korzystajqcych ze wsparcia
utrzymuje siq na do(t zbli2onym poziomie. W 2019 roku (wiadczenie z pomocy spotecznej
przyznano 918 osobom 2525 rodzin, w kt6rych Funkcjonowato 1 838 os6b. W por6wnaniu do
2017 roku liczba os6b, kt6re otrzymaty Swiadczenia wzrosta o 75 (o 9,0%), ficzba rodzin
zwiqkszyta siq o 11 (o 2,1%), natomiast liczba os6b w rodzinach wzrosta o g5 (o 5,5%).
W omawianej perspektywie czasowej zwiqkszyta siq r6wnie2 liczba os6b, korzystajqcych
dtugoirwale z pomocy spotecznej - podczas gdy w 2017 roku ksztattowata siq na poziomie
394, tj. 45,8% wszys[kich os6b, kt6rym przyznano Swiadczenie, w 2019 roku byty go 4G3 osoby,
kt6re stanowily 50,4% w strukturze Swiadczeniobiorc6w.
T:-b:!l

_6,

osobv

i

roilinr k911ryt.i1." z p:mocl
Wyszczegrilnienie

Liczba osoir, ktorym przyznano :iwiadczenie
- liczba rod.zin
- liczba os6b w rodzinach

spotgczngi w

_emt1!

sj11-1low!9e w tataqh

2017
842
514
1 743

zolt-zo1s

2018

2019

848

918

475
1 618

1 83q

525
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Liczba os6b dtugotrwale korzyslajqcych z pomocy spotecznej

394

Liczba os6t:, kt6rym przyznano :iwiadczenie pieniq2ne
- liczba rodzin
- liczba os6b w rodzinach

372
359
1 004

Liczba os6b, ktorym przyznano swiadczenie niepieniqzne
- liczba rodzin

-

492
233

liczba os(ib w rodzinach

2n6oro,

476
284
271
650
589
284
242

1 031

463
274
262
584

662
325
1 480

opRACo\ivANtE wTASNE NA poDSTAWtE DANycH G0pS.

$riadczenia przyznawane

z

pomocy spo+ecznej mogq

mie( charakter pigniq2ny

lub

niepieniq2ny. Do pierwszej kategorii zalicza siq zasitki: staty, okresowy icelowy. Striadczenia o

charakterze niepieniq2nym to m.in. praca socjalna, interwencja kryzysowa; sprawienie
pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, schronienie, positek, niezbqdne ubranie, ustugi
opiekuricze w miejscu zamieszkania, oSrodkach wsparcia rodzinnych domach pomocy;
specjalistyczne ustugi opiekuricze; mieszkanie chronione, pobyt ustugi w dgmu pomocy
spotecznej oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunk6w mieszkaniowych. Rodzaj, Forma i
rozmiar Swiadczenia powinny byi odpowiednie do okoliczno6ci uzasadniajqcych udzielenie
pomocy i odpowiadai celom i mozliwo6ciom pomocy spotecznej.
Struktura (wiadczefr przyznawanych przez G0PS w Sierakowicach wskazuje na priewagq liczby
os6b korzystajqcych ze Swiadczefl niepieniq2nych. W 2019 roku otrzymywaty je 662 osoby z
325 rodzin, w kt6rych tunkcjonowato 1 480 os6b. W ich ramach 554 osoby (w tym GG3 dzieci)
otrzymato positek w ramach Programu ,,Positek w szkole i domu", 9 osobom udzielono
schronienia, 1 osobie sprawiono pogrzeb, a w przypadku 11 os6b gmina poniosta odptatnoii
za pobyt w domu pomocy spotecznej.

i

w

i

z

lirviadczenia pieniq2ne
2O1g roku otrzymaty 274 osoby
252 rodzin, w kt6rych
Funkcjonowaty 584 osoby. Najwiqcej os6b otrzymywato zasitki celowe - ich liczba w 2019 roku
wyniosta 214, co oznacza spadek w por6wnaniu do 2017 roku o 1g os6b (o 7,g%). W
przypadku 140 os6b byt to zasitek przyznawany w ramach programu wieloletnie(o,,Positek w
szkole i w domu".
Tabela 7. Liczba os6b, kt6rym przyznano Swiadczenia pieniqine w formie zasitkr6w uj Gminie
Sierakowice w latach 2O1l-2019
Wyszczeg6lnienie
Zasitek

staly

- dla osoby :;amotnie gospodarujqce
- dla osoby ur rodzinie

j

okre:;owy
- z tytutu bezrobocia
- z tytutu dtugotrwa.lej choroby
- z fytuiu ni,epetnosprawnoici
Zasitek celowy
Zasiiek

Zn6oro:

2017

93
l0
23
41
14
B
12
232

-_t_
2018

80
66
16
42
16
17
6
230

g5
69

i8
34
15
16
3

214

opRACovvANtE wTASNE NA poDSTAWIE DANycH G0pS.

W drugiej kolejnoSci nale2y wskazat zasitki state, kt6re w 2019 roku przyznano 85 osobom.
z nich to osoby samotnie gospodarujqce, kt6re w liczbie 69 stanowity 81,2% os6b
otrzymujqcych zasitek staty, natomiast pozostate 18 os6b funkcjonowato w roclzinie. Liczba
os6b otrzymujqcych zasitek staty w latach 2017-2019 zmniejszyta siq o g, tj. o g,6%. Na
Wiqkszo6(
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trzecim miejscu jest zasitek okresowy, kt6ry w 2019 roku otrzymaty 34 osoby, czyti o 7 os6b (o
17,1%) mniej ni2 w 2017 roku. Najwiqcej osob pobierato go z powodu dtugotrwatej choroby

(15 os6b; 47,1%), z powodu bezrobocia otrzymywato je 15 os6b (44,1%), a ze wzglqdu na
niepetnosprawno(( - 3 mieszkancow (8,8%).
Zgodnie z arl. 7 ustawy o pomocy spotecznej, pomoc ta udzielana jest osoborn i rodzinom
w szczeg6lnoSci
nastqpujqcych powod6w: ub6stwo; sieroctwo; bezdomnoS(; bezrobocie;
dtugotrwaia lub ciq2ka choroba; niepetnosprawnoSc; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony

z

ofiar handlu ludZmi; potrzeba ochrony macierzyfrstwa lub

wielodzietnoSci; bezradnoS( w
sprawach opiekunczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwtaszcza w
rodzinach niepetnych lub wielodzietnych; trudnoSci w integracji cudzoziemc6w, kt6rzy uzyskali
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodZcy, ochronq uzupetniajqcq lub zezwolenie na pobyt
czasowy w zwiqzku z tymi okoliczno6ciami; trudnoici w przystosowaniu do 2ycia po zwolnieniu
z zaktadu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa oraz
klqska 2ywio.towa lub ekologiczna.
Tabela 8. Powody przyzn-awania pomocy spotecznej w Gminie Sierakowice w latach 2017-2019
2017
Wysz:czeg6lnienie

Liczba

rodzin

2018

Liczba
os6b w

rodzinach

.
Lrczba
rodztn

2019

Liczba
osoo w
rooztnacn

Liczba

rodzin

Liczba
os6b w

302

1 061

295

1 040

311

rodzinach
1 114

Sieroctwo

0

0

2

2

2

9

Bezdomno(i

11

11

17

17

16

to

132

763

1tra

896

179

1 026

132

763

154

879

178

1 021

78

271

58

177

67

215

248

667

241

644

375

1 169

291

846

301

849

383

1 213

54

239

29

'10',]

29

126

niepetne

32

122

15

49

18

71

wielodzietne

6

52

tt

67

11

62

14

53

15

57

9

32

0

0

0

0

0

0

50

104

47

119

39

94

1

1

1

1

2

2

Ub6stwo

Potrzeba ochrony macierzyhstwa

- w tym

wielodzietnosc

Bezrobocie
N

iepetnospra'wno6i

Dtugotrwata lub ciq2ka choroba
Bezradno:ic w sprawach
opiekufi czo-wychowawczych

i

prowadzen ia gospodarstwa

domowego

- w tym rod::iny
- w tym rodz:iny

Przemoc w rodzinie
Potrzeba ochrony ofiar handlu
lud2mi
Alkoholiznr
Narkoman ia

Trudnosci w przystosowaniu do
2ycia po zwolnieniu z zaktadu

4

1

karn ego

Trudno:ici w integracji osob, ktore

otrzymaty stertus uchod2cy,
ochronq uzupetn iajqcq lub
pozwolenie na pobyt czasowy
Zdarzenie losr:we
Sytuac.ja kryz'ysowa
Klqska 2ywiolowa lub ekologiczna

0

0

42

150

7

22

4

12

2

7

1

3

1

4

145

521

0

0

0

0

0
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NA poDsTAWtE DANycH GOPS.

2n6oro, OpRAcowANtE wtASNE

W6r6d gt6wnych powod6w udzielania pomocy spotecznej przez GOPS w Sierakowicach w 2019
roku nale2y wskazac nastqpujqce:

.
.
o
o
.

dtugotrwata lub ciq2ka choroba - 383 rodziny (1213 os6b w rodzinach);
niepetnosprawno6i - 375 rodzin (1 159 os6b);
ub6stwo - 311 rodzin (1 114 os6b);
potrzeba ochrony macierzynstwa - 179 rodzin (1 025 os6b), w tym wielodzietno6i 178 rodzin t1 021os6b);
bezrobocie - 67 rodzin (215 os6b).

Pozostate powody udzielania Swiadczen pomocy spotecznej w gminie wystqpowaty rzadziej lub
wcale. W 2019 roku 29 rodzin (125 os6b) otrzymato wsparcie z powodu bezradno6ci w
sprawach opiekufrczo-wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego
w5rod
nich byto 18 rodzin niepetnych i 11 wielodzietnych; 39 rodzin (94 osoby) wsparto ze wzglqdu
na alkoholizm, 16 rodzin (16 os6b) z powodu bezdomno6ci, g rodzin (32 osoby) z powodu
przemocy w rodzinie,2 rodziny (9 os6b) z powodu sieroctwa,4 rodziny (12 os6b) z powodu
zdarzen losowych, 3 rodziny (4 osoby) ze wzglqdu na trudnoici w przystosowaniu siq do 2ycia
po opuszczeniu zaktadu karnego, 2 osoby z powodu narkomanii orazl czteroosobowq rodzinq
z powodu sytuacji kryzysowej. Warto jednak miei na uwadze, 2e statystyki pomoqy spotecznej
nie zawsze odzwierciedlajq skalq problem6w, kt6re uznawane sE za pow6d do vystydu, kt6re
mogq byi dtugo nieu6wiadomione niezauwazone. Z tego wzglqdu dystunkcje, takie jak
uzale2nienia czy przemoc, mogE kryi siq pod innymi dysfunkcjami i trudno6ciami, do kt6rych
tatwiej siq przyznai, takimi jak bezrobocie czy niepetnosprawno(i.

-

i

2.5. Edukacia i wychowanie

Zgodnie z arf. 7 pkt 8 ustawy o samorzqdzie gminnym, do zadan wtasnych gminy nale2y
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wsp6lnoty w zakresie edukacji. Zadania o6wiatowe wynikajq
ponadto z postanowieri ustawy z dnia 7 wrze5nia 1991 r. o systemie o6wiaty o3z z ustawy
Sierakowice prowadzi nas[qpujqce plac6wki

1)
2)
3)
4)
5)
5)
7)
8)
9)

:

Szkota Podstawowa im. Jana Pawta ll w Gowidlinie,
Szkota Podstawowa w Jelonku,
Szkota Podstawowa w Kamienicy Kr6lewskiej,
Szkota Podstawowa im. Ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach,

Szkota Podstawowa w t-y6niewie Sierakowickim,
Szkota Podstawowa w Mojuszu z Punktem Przedszkotnym,
Szkota Podstawowa im. Ks. Bernarda Sychty w Puzdrowie,
Szkota Podstawowa nr 1 im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach,
Szkota Podstawowa w Tuchlinie,

10)Szkota Podstawowa im. Rodzimych Bohater6w ll wojny:iruiatowej w Zatakdwie,
11)Szkota Podstawowa nr 2 im. )6zefaPitsudskiego w Sierakowicach,
1

2) Samorzqdowe Przedszkole

w Sierakowicach,

13)Przedszkole Nr 2 ,,Zielony Wiatraczek" w Sierakowicach,

14)Szkota Bran2owa I stopnia w Sierakowicach.
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W szkotach podstawowych Gminy Sierakowice wedtug stanu na 30 wrze6nia 2019 roku uczyto
siq 2 362 uczniow; w przedszkolach oraz oddziatach przedszkolnych oddziattrch ,,0" przy
szkotach poclstawowych - 1 018 dzieci, natomiast w szkole bran2owej 212 uczni6w. Warto tu
nadmienif, 2e w szkotach prowadzonych przez gminq w roku szkolnym 201912020 834
uczni6w uczyto siq jqzyka kaszubskiego.

i

OFertq edukacyj

n

q rozszerzalq

nas tq puj qce

plac6wki n iepubl

i

czne

:

1) Przedszkole,,Nibylandia" w Sierakowicach,
2) Przedszkole w Szopie,
3) Przedszkole w Gowidlinie ,,Chatka Puchatka",
4) Zespdt Szkolno-Przedszkolny ,,Mata Szkota" w Szopie - szko*a podstawowa,
5) Niepubticzny 2tobek,,Skrzatek",
5) 0piekunowie dzienni - ,,Mali Einsteini".
Na terenie gminy funkcjonuje r6wniez 0(rodek

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 0s6b z Upo3ledzeniem Umystowym ,,Koto"
w Sierakowicach oraz O6rodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Szklanej prowadzony przez
Fundacjq Pomocy Dzieciom Niepetnosprawnym,,U(miech Dziecka".

i mtodzie2y z najubo2szych
rodzin gmina zapewnia m.in. stypendia o charakterze socjalnym. W 2019 roku udzielonoT23
takie stypendia, na tqcznq kwotq 123 488,00 zI. Ponadto w ramach realizacji zato2efr
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Mtodzie2y z tgrenu Gminy
Sierakowice uzdolnionej mtodzie2y udzietono 111 stypendi6w naukowych oraz 1'f stypendi6w
sportowych, na kwotq 183 680,00 zI. Zgodnie
,,Planem Zr6wnowa2onego Rozwoju
Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Sierakowice na lata 2015-2025" qrganizowane
sq dowozy i odwozy transportem publicznym uczni6w szk6t publicznych wraz zj opiekunami
zapewniajqcymi bezpieczefistwo uczni6w w trakcie transportu. Z transportu publigznego mogq
korzystai r6wnie2 osoby doroste.
W ramach zadafr realizowanych w obszarze edukacji dzieciom

z

2.6. Kultura, kultura fizyczna i sport

Kulturq mozna okre6lii jako catoksztatt duchowego i materialnego dorobku spgteczeristwa.
Dostqp do niej i korzystanie z jej d6br zwiqzane jest z realizacjq potrzeb wyfszego rzqdu
i zaspokajane w du2ej mierze przez instytucje.

Na rzecz zaspokajania potrzeb kulturalnych lokalnej spoteczno6ci oraz edukacji kulturalnej
dzieci i mtodzie2y dziata Gminny O6rodek Kultury w Sierakowicach. W ramaih Programu
Edukacji Kulturalnej w 2019 roku prowadzit state sekcje m.in. nauki gryi na gitarze,
skrzypcach, pianinie, akordeonie i kontrabasie, a tak2e sekcjq gry na rogu my6iiwskim oraz
zajqcia taneczne dla dzieci i dorostych. Ponadto tunkcjonuje tu mtodzieiowy zesp6t
instrumentalno-wokalny The Pivnic Band, Kaszubski Zesp6l PieSni i Tafrca ,,sierikowice" oraz
Mtodzie2owa 0rkiestra Dqta Gminy Sierakowice. W ramach Statej Ekspozycji Muzealnej
Muzeum Ziemi Sierakowickiej odbywa siq zwiedzanie, lekcje regionalne orqz warsztaty
rqkodzielnicze. WSr6d wydarzefr kulturalnych zorganizowanych przez GOK w 2019 roku nale2y
wymienic 25 koncert6w, 14 seans6w Filmowych,3 przeglqdy artystyczne,4 imprety plenerowe
o charakterze testynu, 30 warsztat6w regionalnych i rqkodzielniczych dla dzieci, 5 uroczysto6ci
rocznicowe i patriotyczne, 1 pokaz teatralny, Orszak Trzech Kr6li i Mikotajki.
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Funkcjonuje

lu r6wnie2 Bibtioteka

Publiczna Gminy Sierakowice z Filiq w Gowidlinie. W grudniu
2019 roku liczba czytelnik6w wyniosta tu 1 475 os6b, liczba wypo2yczefr ksiq2ek 20 451, a

liczba odwiedzin czytelnik6w 15 002. Biblioteka prowadzita rownie2 dziatatno5i na rzecz
upowszechniania czytelnictwa w5r6d spoteczno6ci lokalnej, poprzez zajqcia edukacyjnokulturalne dla uczni6w i przedszkolak6w, zajqcia czytelnicze oraz spotkania dla dorostych.

i

Zadania w zakresie sportu ruchowej aktywizacji mieszkairc6w realizowane sq pruez
koordynatora ds. sportu, przy wykorzystaniu intrastruktury gminnej, w szcze96lnoSci
kompleksu boisk sportowych o nawierzchni trawiastej, stadion6w, boisk wielofunkcyjnych typu
,,0rlik", sitowni zewnqtrznych oraz skateparku. 0rganizowane sq tu m.in. lgrzyska Mtodzie2y
Szkolnej, Mistrzostwa 0rlika w sz6stkach pitkarskich, turniej tenisa ziemnego, Europejski
Tydziefi Sportu i Move week, a tak2e zawody z ramienia Szkolnego Zwiqzku Sportowego.
2.7.0chrona zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia na terenie gminy Funkcjonuje Kaszubskie Centrqm Medyczne
w Sierakowicach. Realizowane sq tu Swiadczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej,
w tym poradnia o96lna i dzieciqca, medycyna szkolna, opieka pielqgniarki i poto2nej
Srodowiskowo-rodzinnej oraz zabiegi pielqgniarskie. Mieszkaricy mogq r6wnie2 wykonaf tu

podstawowe badania. Funkcjonuje tu tak2e poradnia stomatologiczna orez poradnie
specjalistyczne: ginekologiczno-poto2n icza, okulistyczna, laryngologiczna, ch irurgiczna,
urazowo-ortopedyczna i neurologiczna.
Tabela

f.

iwiadczenia udzielone przez Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach
w latach 2018-2019
Wyszczeg6lnienie

2018

2019

Liczba porad og6tem

275 698

261 645

Podstawowa opieka zdrowotna

170 162

159 022

Poradn ia stomatologiczna

8 178

9 466

Poradn ie specjalistyczne

27 901

25 352

Badania diagnostyczne

69 470

67 805

ZROoTo: OpRaCowaruIE WLASNE NA PODSTAWIE RAPORIU O SIANIE GMINY ZA

2019

ROK.

W 2019 roku w Kaszubskim Centrum Medycznym mieszkaicom gminy udzielono 251 645
porad, czyli o 14053 porady (o 5,1%) mniej ni2 w 2018 roku. W ramach podstqwowej opieki
zdrowotnej byty to 159 022 porady, w poradniach specjalistycznych 25 352 porady, natomiast
w poradni sLomatologicznej 9 465 porad. W zakresie badan diagnostycznych udzielono 67 805
Swiadczefr.

2.8. Bezpieci:efistwo publiczne

Stan bezpieczetisiwa mieszkaric6w Gminy Sierakowice powinien byi analizowany w kontek6cie
bezpieczeristwa w catym powiecie kartuskim. W 2019 roku Funkcjonariusze policji stwierdzili
1 967 przestqps[w w zakoftczonych postqpowaniach przygotowawczych, czyli o 71 mniej ni2
2017 roku. W5r6d nich najwiqkszq czqS( slanowity przestqpstwa o charakterze kryminalnym
(1 403; 71,3%). W analizowanym okresie stwierdzono 1081 przestqpstw przeqiwko mieniu
(55%), 236 przestqpstw przeciwko rodzinie opiece (12%), 216 przestqpsttru przeciwko
bezpieczenstwu powszechnemu i bezpieczefrstwu w komunikacji (11%) oraz 200 przestqpstw
drogowych (102%). Wska2nik wykrywalno6ci sprawc6w przestqpstw stwierdzonych przez Policjq
w 2019 roku wynosit 64,4%, co oznacza jego spadek o 4,2 punktu w por6wnaniu do 2017

i
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roku. Ksztat[uje siq on r6wnie2 na nieco nizszym poziomie ni2 w Polsce, gdzie w 2019 roku
siqgnqt 73,1%. Przestqpstwa w powiecie kartuskim stanowiq jedynie 0,2% wszystkich
przestqpstw w kraju.
Tabela 10. Przestqpstwa stwierdzone przez Policjq w zakorrzonych postqpowaniach przygptowawczych
w powiecie kartuskim w latach 2017-2019
Wyszcze96lnienie

2017

2018

2019

Przestqpstwa stwierdzone o96tem

1 896

1 842

1 967

- o charakterze kryminalnym
- o charakterze gospodarczym
- przeciwko be;:pieczehstwu powszechnemu
bezpieczenstwu, w komunikacji - drogowe
- przeciwko 2yciu i zdrowiu
- przeciwko mir3niu
- przeciwko wolno6ci, wolno6ci sumienia

'1

1 254

1 403

276

254

291

228

275

200

i

300

59

4t

42

906

8',]9

1 081

86

73

92

118

261

236

258

292

I lt)

68,6

68,8

64,4

i

wyznania, wolnoSci seksualnej i obyczajno6ci

-

przeciwko roclzinie i opiece

przeciwko be;lpieczeistwu powszechnemu
bezpieczefi stwu w komun i kacji

i

Wska2nik wykr'lwalnosci sprawc6w przestqpstw
stwierdzonych przez Policjq - ogotem
opRACowANrE wr.AsNE NA poDsTAWtE DANycH BDL GUS.

ZR0oro,

Zagro2enia trezpieczefrstwa po2arowego w Gminie Sierakowice to przede wszystkim miejscowe
zagro2enia, kt6rych w latach 2018-2019 odnotowano odpowiednio 185 i15'1. W6r6d nich

o charakterze lokalnym (84,5%). W 2O1g roku
o 3 wiqcej ni2 rok wczesniej. Byty to gtpwnie po2ary

najwiqcej byto miejscowych zagtoke(t
odnotowano ponadto 51 po2ar6w, czyli

mate (96,7%). Nie odnotowano

w tym czasie ktqsk 2ywiotowych.

bezpieczeristwa wiqzaty sie natomiast

Mozliwd zagro2enia
z silnymi wiatrami, zdarzeniami w komtrnikacji oraz

medycznymi"
Tabela 11. Zdarzenia wedtug rodzaju w Gminie Sierakowice o w latach 2018-2019
Wyszczeg6lnienie

2018

2019

248

2.21:i

58

bt

185

161

'19

25

0

0

0pady deszczu

30

5

W komunikacji

35

52

Medyczne

26

29

Zdarzenia og6tem

-

po2ary,

-

miejscowe zagro2enia

Silne wiatry
Opady 5niegu

Zn6oto:

opRACo\^/ANtE wr-ASNE NA poDSTAWIE

oanvct BDL GUS.

0 stan bezpieczeistwa na terenie Gminy

Sierakowice dbajq przede wszystkifn: Komenda
Powiatowa Policji w Kartuzach i Komisariat Policji w Sierakowicach z dwoma (zielnicowymi
obstugujqcymi rejon gminy, a takze Komenda Powiatowa Pafrstwowej Strlzy Po2arnej
w Kartuzach. Nale2y tu ponadto wskazac Powiatowq Stacjq Sanitarno-Epidemiologicznq,
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-

Powiatowy lnspektorat Weterynarii
Budowlanego w Kartuzach.

w

Kartuzach,

a

tak2e Powiatowy lnspektorat Nadzoru

W zakresie ochrony przeciwpo2arowej istotnq rolq odgrywajq ochotnicze stra2e pg2arne (0Sp).
Na terenie Gminy Sierakowice tunkcjonuje 5 jednostek OSP w Kamienicy Kr6lewskiej,
Tuchlinie, Mcrjuszu, Gowidlinie i Sierakowicach.

-

2.9. Aktywnodd mieszkar{c6ul

-

Zaanga2owanie spoteczne mo2e przyjmowac r6znorodne Formy
od pomocy sqsiedzkiej
idbato(ci o czysto6i najbli2szego otoczenia, poprzez dziatalno6i w grupach nietormalnych,
wolontariat, udziat w wyborach i reterendach, a2 po aktywno6e w kreowaniu lokalnych polityk
publicznych, wyra2ajqcq siq np. w inicjowaniu i udziale w konsultacjach spotecznych.

Pod wzglqdem rozwoju lokalnego, kluczowym obszarem aktywnoSci spotec4eristwa jest
zaanga2owanie w dobrowolnq dziatalno6i w ramach organizacji pozarzqdowych, bqdqcych
przestrzeniq nabywania r6znych doiwiadczeri i umiejqtno3ci spotecznych3. W Swietle danych
Krajowego [lejestru Sqdowego swojq siedzibq na terenie Gminy Sierakowice majq 24
podmiotya, nie liczqc organizacji bqdqcych w stanie likwidacji. Zgodnie z KRS sq to:
1) Fundacja Pomocy Dzieciom Niepetnosprawnym ,,U6miech Dziecka",
2) Klub Sportowy ,,BAT",
3) Gminny Klub Sporlowy ,,Sierakowice",
4\ Ochotnicza Stra2 Pozarna w Kamienicy Kr6lewskiej,
5) Ochotnicza Stra2 Pozarna w Sierakowicach,
6) Ochotnicza Stra2 Po2arna w Gowidlinie
7) Ochotnicza Stra2 Po2arna w Tuchlinie,
8) Ochotnicza Stra2 Po2arna w Mojuszu,
9) K6tko Rolnicze - Koto Gospodyfl Wiejskich w Paczewie,
10)K6tko Rolnicze - Koto Gospodyfr Wiejskich ,,Marzebionci" w Dtugim Krzu,
11)K6tko Rolnicze - Koto Gospodyri wiejskich w Kamienicy Kr6lewskiej,
12)K6tko Rolnicze - Koto Gospodyfi wiejskich w Gowidlinie ,,Jezioranki",
13) K6tko Rolnicze Dtugi Kierz,
14)Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sotectwa Bqcka Huta,
1 5) Towarzystwo Przyjaci6t Gminy Sierakowice,
1

6) Stowarzyszen ie,,DlSCANTUS",

1

7) Stowarzyszen ie Kaszubskich Motocykl i st6w,,CZARTy",

18)Towarzystwo Przyjaci6t Ucznia,,HORYZONT" ptzy Szkole
w Sierakowicach,
19)Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sotectwa Mojusz,

Podstawowej

nr

2

20) Kaszubskie Stowarzyszenie Navigator,
21) Stowarzyszenie Bandonia w Tuchlinie,
22) Stowarzyszenie Rolnik,

23)Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sotectwa Dtugi Kierz,
24) Fundacja,,Zdolni tworzq".

'Sutek, A. (2013). Stan spoleczeristwa obywatelskiego. Do6wiadczenie, dziatania dla spoteczno:ici ikompetencje
obywatelskie. Diagnoza spoteczna 2013 warunki iJako6i Zycia polak6w - Raport.
a
https://ems.nrs.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t stan na 16 lutego 2021, r.
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W Gminie Sierakowice dziatajq r6wniez Uczniowski Klub Sportowy ,,Lis" Sierakowice, Ludowy
Uczniowski Klub Sportowy PANDA, Uczniowski Klub Sportowy Wiking, FC Gowidlino,
Stowarzyszenie Zwykte KS Kamienica, Stowarzyszenie Gminny Klub Sport6w Wodnych
KILWATER oraz Stowarzyszenie Kamienicki Mtyn, Siedzibq na terenie gminy ma tak2e Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz 0s6b z UpoSledzeniem Umystowym ,,Koto" w Sierakowicach, kt6re
prowadzi tu 0Srodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, a tak2e Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Niepetnosprawnym SPON w Sopocie Filia w Sierakowicach.
Wskazane organizacje reprezentujq r62ne obszary 2ycia spotecznego, w tym m.in. kulturq,
bezpieczenstwo publiczne, pomoc spotecznq, ochronq zdrowia, aktywizacjq spotecznoici

dziatajq na rzecz szeroko rozumianego rozw6j spotecznego. Warto jednak wskazae, 2e
siedziba organizacji nie warunkuje jej dziatalno6ci na rzecz mieszkaric6w gminy. Czqii
organizacji wymienionych na powy2szej liScie dziata na innym obszarze, jak r6wnie2 sq
i

organizacje rnajqce siedzibq poza gminq, jednak podejmujq z niq aktywnq wsp6tpriacq.

Gmina Sierakowice wsp6tpracuje z organizacjami pozarzqdowymi na podstawie rocznych
program6w wsp6tpracy. W 2019 roku przyznano 30 organizacjom dotacje w tqcznej wysoko(ci
571 870,00 zt na realizac)q32 zadan z zakresu 1) kultury fizycznej, sportu i rekreacji; 2) nauki,
edukacji, o6wiaty i wychowania; 3) przeciwdziatania uzale2nieniom i patotogiom spotecznym
oraz4) kultury isztuki regionalnej. W por6wnaniu do 2017 roku warto6t dotacji przekazanych
organizacjonl pzez Gminq Sierakowice byta wiqksza o 87 307,26 zL
Jednym z przejaw6w aktywnoSci spotecznej jest wolontariat, realizowany przez mieszkanc6w
we wtasnym zakresie w ramach np. zaanga2owania w dziatalnoS( organizacji pozarzqdowych,
a tak2e po1zez Program Dziatalno6ci Wolontariatu przy G0PS w Sierakowicach, kt6ry zostat
przyjqty Zarzqdzeniem Nr 1512012 Kierownika Gminnego 0Srodka Pomocy Spotecznej
w Sierakowic.ach z dnia 29 czerwca 2012 roku. Gt6wnym zato2eniem programu jeSt pozyskanie
wolontariuszy
celu zwiqkszenia zakresu dziatalno5ci pororori.j, zwlaszcza poza
normowanyrn czasem pracownik6w Gminnego 0Srodka Pomocy Spotecznej. [5r6d cel6w
szczeg6towych wskazano stworzenie oterty pomocy dla os6b i rodzin bez wz$lqdu na ich
doch6d, stworzenie alternatywy spqdzania wolnego czasu dla mieszkaric6w Gminy Sierakowice,
a Wzy tynr mo2liwo6i podnoszenia kwaliFikacji oraz zdobycia cennego ddSwiadczenia,
zwiqkszenie SwiadomoSci mtodych ludzi w zakresie mo2liwo6ci pomocy i satysFakcji z niej
ptynqcej (ksztattowanie pozytywnej postawy) oraz anga2owanie bezrobotnych klient6w G0PS w
dziatania na rzecz gminy i jej mieszkaric6w poprzez dziatania wolontarystyczne.
W 2019 roku liczba zadeklarowanych do pomocy wolontariuszy wyniosta 45 z czggo 23 osoby
dziataty na podstawie porozumienia o wsp6tpracy wolontariackiej. Wotontariudze wspierajq
realizacjq projekt6w socjalnych, uczestniczq w przygotowywaniu ro2nych akcji wydarzen,
takich jak Dzieri Seniora w Sierakowicach, Mikotajki czy ,,Karteluszka do serduszkaf'.

i

2.10. Rozw6j spoteczny gminy z perspektywy lokalnych liderdw

Lokalni liderzy, kt6rzy wziqli udziat w badaniu ankietowym pozytywnie oceniajq warunki i
jako6i 2ycia mieszkaric6w Gminy Sierakowice. Spo6r6d 31 respondent6w, a2 27 tarskazato, 2e
warunki 2ycia sq tu dobre lub bardzo dobre, natomiast 28 os6b twierdzi, 2e jakoSi 2ycia w
gminie w ostatnich piqciu latach wzrosta.
Badani zostali poproszeni o ocenq stopnia nasilenia problem6w spotecznych na skali od 0 do 5,
gdzie 0 oznaczato, ze ,,problem nie wys[qpuje", a 5 - ,,problem jest bardzo powa2ny". w swietle
ich odpowiedzi najpowazniejszym z ocenianych problem6w sq uzaleznienia, dla kt6rych Srednia

Id: 2F8C4FF2-3388-4CA7-A049-01

8llc60B69D2. Podpisany

ocen wyniosta 3,23,
oceniono na 2,77.

a w drugiej kolejnoici

niewydolno5( opiekufrczo-wychowawcza, kt6rq

Wykres 4. Skala wystqpowania problem6w spotecznych w Gminie Sierakowice
Niepetnospraw:oSd

l.o l

Dlugoirwata i ciqika choroba

'2,65

Bezdomnoic
N

0,7E

iewydotn o5( op iekufl czo-wych owawcza

2,77

Przemoc w rodzinie

2,61

Uzalein ien ia

3,23

Ub6siwo

r.45

Bezrobocie

1,52
0,0il

2R0oto,

0,50

1.00

opRAcowANtE wtASNE NA poDSTAW|E eaonN ANKetowycH

1,50 2,00 2,50 3.00

3,50

.

Na trzecim miejscu wskazano niepetnosprawnose oraz dtugotrwatq i ciq2kq chorobq, dla
kt6rych Srednia wyniosta 2,55, nastqpnie przemoc w rodzinie (2,61), bezrobocie (1,52),
ub6stwo ('1,1r5) oraz bezdomno6i (0,74).

W opinii respondent6w najtrudniej w gminie 2yje siq mieszkafrcom i rodzinom dotkniqtym
problemem uzale2nienia, na co wskazato 71,0%, a w drugiej kolejno6ci osobom
z niepelnosprawno6ciami i chorujqcym (54,5%) oraz osobom i rodzinom dotkniqtym
problemem przemocy domowej (64,5%). W dalszej kolejnoSci wskazano osoby staisze (45,2%),
osoby i rodziny dotkniqte problemem ub6stwa (19,4%) oraz samotnych rodzic6w (12,9%). Po
dwie osoby odpowiedziaty, 2e najtrudniej funkcjonuje siq dzieciom i mtodzie2y o1'az osobom i
rodzinom dotkniqtym bezrobociem i r6wnie2 2 osoby uwa2ajq, 2e takich grup w grlrinie nie ma.
Tabela 12. 0soby i grupy, ktt6rym najtrudniej 2yje siq w Gminie Sierakowice
Wyszczeg6lnienie
Osoby/rodziny dotkniqte problemem uzale2nienia
0soby z niepetnosprawno(ciami i chorujqce, w tym psychicznie
Osoby/rodziny dotkniqte problemem przemocy domowej
Osoby starsze

Osoby/rodziny ubogie
Samo[ne ma.tki/samotn i ojcowie
Dzieci

i mtodziez

Osoby/rodziny dotkn iqte bezrobociem
Nie ma takich grup
Rodziny wielodzietne
2n6oro,

opRACO\A/ANtE wtASNE NA poDSTAWtE gAoan

arurrrtowycH

Liczba
22
20
20
14
6
4
2
2
2
0

%
71,0%
64,5%
64,5%
45,2%
19,4%
12,9%

6s%
6,5%

65%
0,0%

.

Rodziny mieszkajqce w gminie, w opinii respondent6w, najczqsciej doSwiadczajE problemu
uzale2nienia cztonka rodziny - tak stwierdzito 80,6% wypetniajqcych ankietq. Dqlej wskazano
chorobq i problemy zdrowotne oraz trudnoici wychowawcze i kontlikty z dzieckiem (po 51,3%),
kontlikty rodzinne imat2efrskie (51,6%), zadtu2enie rodziny (38,7%), niepetnospiawno6t oraz
niewielkie zarobki/niskq emeryturq lub rentq (po 35,5%), przemoc domowq (2F,9%) brak
statego zatrudnienia (3,2%).

i

Tabela 13. Problemy

i trudno3ci 2yciowe najczqiciej do6wiadczaneprzezrodziny w Gminie Sierakowice
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Wyszczeg6lnienie
Choroba, problemy zdrowotne

i kontlikty z dzieckiem
Konflikty rodzinne/mat2enskie

Trudno6ci wychowawcze

Zadtu2ernie rodziny (kredyty, po2yczki)

NiepetnosprawnoSi cztonka rodziny
Niewielkie zarobkr/niska emerytura bqdZ renta
Przemoc domowa
Brak statego zairudnienia
Brak pir:niqdzy na bie2qce wydatki
Zte warunki mieszkaniowe

Konflikty z prawem cztonka rodziny
Rodziny,

w Gminie nie do6wiadczajq problem6w/trudno(ci 2yciowych

7n6ot-0, opRAColvANtE wLASNE

NA poDSTAWIE

Liczba
25 80,6%
19 61,3%
19 61,3%
'16 51,6%
12 38,7%
11 35,5%
11 35,5%
8
25,8%
1
3,2%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
Yo

Uzale2nienie cztonka rodziny

gaonlt atrcrrowycH

.

W wynikach przeprowadzonych badari doi( wyraZnie na pierwsze miejsce w6r6d problem6w
i trudno6ci 2yciowych wysuwa siq uzale2nienie. Jest to dysFunkcja, kt6rej nierzadko nie widai
w statystykach, a kt6ra mocno wptywa na Funkcjonowanie os6b i catych rodzin. Z tego
wzglqdu wazne sq kompleksowe dziatania ukierunkowane na wzmocnienie oddziatywafr
protilaktycznych, rozw6j intrastruk[ury wsparcia, zwiqkszenie dostqpu do pomocy
terapeutycznej i grup wsparcia.
Respondenci zostali zapytani r6wnie2 o sytuacjq os6b starszych

i niepetnosprawny[h w gminie.
W ich opinii barierami do6wiadczanyml przez osoby starsze w codziennym tu{kcjonowaniu
najczq6ciej sq choroby, na kt6re wskazato 54,5% badanych, a nastqpnie samotnos( i brak
poczucia bycia potrzebnym (po 51,6%), niewystarczajqca oFerta aktywno6ci (45,2%1, brak opieki
ze strony rodziny (41,9%1, utrudniony dostqp do ustug opiekuficzych trudno6li tinansowe

i

(po38,7%), a tak2e niepetnosprawnose

F2$%|

Tabela 14. Bariery do3wiadczane przez osoby starsze w 6minie Sierakowice
Wyszcze96lnienie
Choroby

SamotnoSi
Brak poczucia bycia potrzebnym
Niewystarczajqca oferta aktywno(ci (np. edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej)
Brak opieki ze strony rodziny

Utrudniony dostqp do ustug opiekuirczych
Trudno6ci finansowe
N

iepetnosprawno((

Utrudniona mozliwo(t korzystania ze rirodk6w transportu
Bariery architektoniczne
N

ie do:iwiaclczajq zadnych problem6w

7n6oro' opRACowANtE wLASNE

NA poDSTAW|E

glonNlNKtErowvctl

Liczba %
20
64,5%
16
51,6%
16
51,6%
14
45,2%
13
41,9%
12 38,7%
12 38,7%
10 32,3%
7
22,6%
6
19,4%
0
0,0%

.

W przypadku os6b niepetnosprawnych, w opinii lokalnych lider6w na pierwszy plar1 wysuwa siq
utrudniony dostqp do plac6wek rehabilitacyjnych (54,5%), a nastqpnie utrudniorfa mozliwo6t
korzystania ze Srodk6w transportu (51,6%), bariery architektoniczne, utrudnioly dostQp do
ustug opiekunczych i trudnosci Finansowe (po 41 ,9%), a tak2e samotno!;t (32,3%).
Tabela 15. Bariery do6wiadczan e przez osoby niepelnosprawne w Gminie Sierakowice
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Wyszczeg6lnienie

ZR6oro:

Liczba

%

Ulrudniony dostqp do plac6wek rehabilitacyjnych

20

64,5%

Utrudniona mo2liwo(t korzystania ze (rodkow transportu

16

51,6%

Bariery archilektoniczne

13

41,9%

Utrudniony dostqp do ustug opiekunczych

13

41,9%

Trudno(ci finansowe

I5

41,9%

Samo[no6f

10

3?.,3%

Poczucie odizolowania od spoteczenstwa

6

19,4%

Brak pracy

6

19,4%

Brak akceptacji w Srodowisku lokalnym

3

9,7%

Utrudniony dostqp do edukacji

0

0,0%

Nie do:iwiadczajq 2adnych barier

0

opRACovvANtE wLASNE NA poDSTAWtE BADANANKtETowycH

I

0,0%

.

Sytuacja os6b starszych i niepetnosprawnych jest zwiqzana z jednej strony z czynrlikami, kt6re
charakteryzujq te osoby, takimi jak choroby i problemy zdrowotne czy ograniczenio sprawnosci,

az

z

determinantami ptynqcymi z ich otoczenia, w tym barierami
komunikacyjnymi, architektonicznymi czy brakiem akceptacji w Srodowisku lokallrym. lstotne
utrudnienie stanowiq tak2e trudno6ci Finansowe, zwiqzane z niskE emeryturq lub rentq przy
j ednoczesnej o gran czonej oFerci e wsparci a bezptatne go.
WSr6d czynnik6w, kt6re lokalni liderzy wymienili jako istotne w kontek6cie planowania

drugiej strony

i

straLegicznefJo w zakresie rozwoju spotecznego, nale2y wskazai:

.
o
o
o

roszczeniowo(e niekt6rych Srodowisk, wyra2aiqca siq m.in. w niechqci dg aktywizacji
i zmiany sytuacji, dziedziczno6ci postawy biernej i oczekujqcej wsparcia (raz w braku
zaanga2owania i motywacji;

zagro2enie uzale2nieniami nie tylko od substancji psychoaktywnych, ale r6wnie2
behawioralnymi, w szczeg6lnoici zwiqzanymi z rozwojem nowych technologii;
zagro2enia ptynqce z powszechnej dostqpno6ci internetu, wiqzEce siq z anpnimowosciq
w sieci, wiqkszq tatwoSciq w nawiqzywaniu kontakt6w z innymi ludZmil przejawami
hejtu, kt6re w konsekwencji mogq prowadzii do zagro2enia bezpieczeristpa, depresji,
a nawe[ samob6jstw w6r6d dzieci i naslolatk6w;

rozlufnienie wiqzi rodzinnych, zwiqzane np. z wyjazdem lub zmi{nq miejsca
zamieszkania tudzi mtodych, powierzchownq relacjq z rodzicem i oiraniczeniem
kontaktow bezpo6rednich, co w konsekwencji zwiqksza rolq aktywizacji os(b starszych i
kon ieczn o5e organ izowan

.
.

ia ustug opie kuhczych ;

du2E liczbq ludnoici naptywowej, w szczeg6lno6ci os6b, kt6re malq iliski poziom
kompretencji spotecznych oraz niewielkie aspiracje 2yciowe;

i

konieczny jest rozw6j wsp6tpracy miqdzyinstytucjonalnej
interdysclplinarnej w
zakresie diagnozowania i rozwiqzywania problem6w
vvrvr
I
rvrY
spotecznych;
JPvTELAt
trLt
I,
Hr

w

i

Integracji mieszkafic6w wa2ne jest przetamy{rvanie barier
komunikacyjnych zwiqzanych z jednej strony z brakiem potqczefi, 'V
drugiej
z truclnosciami os6b starszych, niepetnosprawnych i innych o ograniczondj sprawnoSci
w korzystaniu z dostqpu do Srodk6w transportu;
kontek5cie aktywizacji

Id: 2F8C4FF2-3388-4CA7-A049-01
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,

o

istotne jest rozwijanie ustug spotecznych w zakresie wsparcia rodzin, os6b starszych,
os6b niepeinosprawnych oraz os6b dotkniqtych problemem przemocy i uzale2nieri.

Powy2sze czynniki zostaty wziqte

pod uwagq przy planowaniu cel6w

i

kierunk6w dziatafr

w ramach lokalnej potityki spotecznej na lata 2021-2027.
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3.

Gldwne wyzwania strategiczne

Wyzwania strategiczne

determinujq ksztatt

i

to gt6wne problemy, potrzeby oraz zjawiska, kt6re w istotny spos6b
priorytety lokalnej polityki spotecznej. Zostaty one okreilone na

podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji spoteczno-ekonomicznej gminy, uwzglqdniajqcej
r6wniez zasoby instytucjonalne i organizacyjne gminy.
3.1. Sytuacia 0s6b niepelnosprawnych, choruj6ych i starszych

Zdrowie stanowi jeden z podstawowych czynnik6w, wptywajqcych na jako6i 2ycia rodzin
i poszczeg6lnych os6b. W 6wietle detinicji liruiatowej 0rganizacji Zdrowia (WH0) jest bowiem
ono nie tylko catkowitym brakiem choroby czy niepetnosprawno6ci, ale tak2e stanem petnego,
Fizycznego, umystowego oraz spotecznego dobrostanu, tj. dobrego samopoczucia. Tymczasem,
w5r6d gt6wnych powod6w ubiegania siq mieszkaric6w Gminy Sierakowice o Swiadczenia
zpomocy spotecznej sq dwa bezpoSrednio zwiqzane ze zdrowiem. W 2019 roku ze wsparcia
z powodu dtugotrwatej lub ciq2kiej choroby w gminie korzystaty 383 rodziny, w kt6rych
Funkcjonowalo 1 213 os6b, natomiast z powodu niepetnosprawnoSci
375 rodzin (1 159
os6b). W por6wnaniu do 2017 roku liczba rodzin olrzymujqcych wsparcie z powodu
dtugotrwatej choroby wzrosta o 92, natomiast liczba rodzin wspieranych z powodu
niepetnosprawno6ci zwiqkszyta siq o 127. Problemy zdrowotne mogq byi jednq z payczyn
ub6stwa i innych problem6w os6b i rodzin. Zaburzajq bowiem ich prawidtowe Funkcjonowanie
w wielu aspektach, niejednokrotnie przyczyniajqc siq do obnizenia jako6ci 2ycia i wystqpienia
trudnych sytuacji, takich jak utrata pracy, niemo2no6f podjqcia zairudnienia, trudnq6ci
Finansowe i zadtu2enie, wynikajqce z wysokich koszt6w leczenia przy niskich doch{dach lub ich
braku, uzale2nienia, kontlikty w rodzinie, a tak2e inne problemy zdrowoLne
jak np.
lakie

-

depresja.

Podobnie mo2e wygtqda( sytuacja w przypadku niepetnosprawno6ci, kt6ra w Swietle detinicji
WHO, oznacza ,,ograniczenie lub brak zdolno6ci do wykonywania czynno6ci vrJ spos6b tub
w zakresie uwa2anym za normalny dla cztowieka, wynikajEce z uszkodzenia upo6ledzenia
Funkcji organizmu"s. W polskim ustawodawstwie, niepetnosprawno6i zostata pdefiniowana
jako trwata lub okresowa niezdolnoSi do wypetniania 16l spotecznych z powodu statego lub
dtugotrwatego naruszenia sprawno6ci organizmu, w szczeg6lno6ci powodujqca niezdolno6( do
pracys. Niepetnosprawnoid moze wiqzai siq z obni2onq sprawno6ciq ruchowq, sensorycznq

i

(zmystowq), intelektualnq, psychotizycznq, komunikowania siQ oaz Furikcjonowania
w spoteczetistwie. Jej przyczynami mogq byi przewlekte choroby, wady wrodzgne, przebyte
urazy i wypadki, a tak2e obni2anie siq sprawnosci fizycznej i umystowej wraz ze siarzeniem siq
organizmu. Mo2e zatem wystqpit w r62nym okresie zycia oraz miec r62ny stopieri.

i

NiepetnosprawnoSi przewlekte choroby nierzadko zwiqzane sq ze staroScip. Faktyczna
sytuacja 2yciowa os6b starszych jest mocno zr62nicowana, niemniej jednak czynpiki takie jak
podeszty wiek, ostabiona zdrowotno6i czy obni2ona sprawno6( organizmu, z kt6rlimi wiq2e siq
jaki6 deficy[ zdolno6ci wrodzonych lub nabytych, stanowiq przyczynek do marginalizacji i
izolacji spotecznej. Czqiciowe lub catkowite ograniczenie zdolno5ci danej osoby do
samodzielnej egzystencji (w wymiarze indywidualnym i spotecznym) stanowi bowlem powa2nq
'Cyt.
u

za https:,i/encyklopedia.pwn.pl/haslo/niepelnosprawnosc;3947453.htm1

Art. 2 pkt L0 r"rstawy o rehabilitacji zawodowej i spoiecznej oraz zatrudnianiu os6b niepeinospra wnych.
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barierq w wypetnianiu podstawowych 16l

w Srodowisku rodzinnym, miejscu zamieszkania

czy

pracy.

W 2019 roku Swiadczeniaz pomocy spotecznej otrzymywato 97 os6b w wieku poprodukcyjnym,
kt6re stanowity 10,5% og6tu Swiadczeniobiorc6w. Pomocq spoiecznq objqtych byto 57 rodzin
emeryt6w rencist6w, w kt6rych funkcjonowaio 81 os6b. Jednym z podstawowych zadan
gminy w zakresie wsparcia os6b i rodzin, kt6re doiwiadczajq problemu niepetnosprawno6ci

i

oraz ciqzkiej i/lub przewlektej choroby, sq ustugi opiekuncze oraz specjalistyczne ustugi
opiekuncze. Mogq one zostac przyznane osobie samotnej, ktora z powodu wieku, choroby lub
innych przyczyn wymaga pomocy innych os6b, a jest jej pozbawiona. Ustugi przyznawane sq
tak2e osoborn pozostajqcym w rodzinach, gdy rodzina nie jest sama w stanie zaspokoit potrzeb
w zakresie opieki. W 2019 roku pomoc w postaci ustug opiekuriczych otrzymywato 31 os6b,
czyli o 4 osoby wiqcej nilw 2017 roku. W(r6d nich byto 19 kobiet i 12 mqhczyzn w wieku od
43 do 95 lat. Pomoc w tormie ustug opiekuriczych udzielana byta w wymiarze dgstosowanym
do polrzeb ka2dego podopiecznego, od 2 do 8 godzin dziennie.0g6tem w ciqgu roku
zrealizowano 20 505 godzin ustug. Ponadto ze specjalistycznych ustug opiekufrczych dla os6b z
zaburzeniami psychicznymi korzystato 3 dzieci i mtodzie2y w wieku 5, 10 i 17 lat.

z powodu wieku, choroby lub niepet4osprawnoSci,
tunkcjonowai w codziennym 2yciu, kt6rym nie mo2na zapewnii

Osoby wymagajqce catodobowej opieki

niemogqce samodzielnie
niezbqdnej pomocy w tormie ustug opiekuficzych, przysluguje prawo do umieszczenia w domu
pomocy spotecznej. W 2019 roku dotyczyto to 11 mieszkairc6w gminy, kt6r4y przebywali
wsiedmiu DPS-ach, tj. w Kobysewie (3 osoby), w Stawiskach (1), w Stegnie (1), w Losienicach
(2), w Lqborku (1), w Stq2ycy (2) oraz w Strzebielinku (1).
Bardzo wa2nym aspektem wsparcia os6b niepetnosprawnych i ich rodzin jes[ realizacja ustug
opieki wytchnieniowej. W 2019 roku Gmina Sierakowice realizowata Program Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej pn. ,,0pieka wytchnieniowa", skierowany do dzieci i os6b
niepetnosprawnych, kt6rych cztonkowie rodzin lub opiekunowie wymagali wsparpia w postaci
dora2nej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejqtnoSci
i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Srtriadczenie usiug opieki wltchnieniowej
realizowane byto w tormie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania osoby niep{tnosprawnej.
Ustugami objqto 4 osoby niepetnosprawne w s[opniu znacznym i na ich rzecz zrealizowano
tqcznie 720 godzin ustug. Najstarsza podopieczna miata 91 lat, a najmtodszy 22 lata.

W zakresie wsparcia os6b niepetnosprawnych i przewlekle chorujqcych, GOPS w Sierakowicach
realizuje pomoc w tormie wypo2yczania sprzqtu rehabilitacyjnego. W 2019 roiu ze sprzqtu
skorzystato 227 os6b.

0pr6cz wsparcia w codziennym Funkcjonowaniu nale2y r6wnie2 miei na uwqdze potrzebq
zmiany pos[rzegania roli seniorow
zmtany
senior6w w spoteczenstwie.
spoteczeristwie. Osoby w wieku od 60 lat ;ruzwy2
to nie
I
tylko osoby wymagajqce pomocy, ale takze osoby, kt6re mogq jeszcze pracowat, dziatad
spotecznie, pomagai innym, uczyf siq i rozwija(. Majq tez potencjat
y na latach
do6wiadczefr i pracy, kt6ry nale2y diagnozowai i zagospodarowywai dla dobra wspi
racji tego, 2e w najblizszych latach os6b w starszych grupach wiekowych bqdzie
teraz mo2na m6wie nie tylko o spoteczefistwie starzejqcym siq, ale o s
wieku, czyli takim, w kt6rym ka2da grupa wiekowa ma zadania do spetnienia. Jest to
szczeg6lnie wa2ne tak2e w opinii [okalnych tider6w, kt6rzy zwr6cili uwagq na to,
ie samotno6c
jedne
poczucie
i
izolacji to
z gt6wnych problem6w os6b s[arszych w gminie. Podobnie sytuacja

32
Id: 2F8C4Fl-2-33I]8-4CA7-A 049-0 I 8EC60869D2. Podpisany

wyglqda w przypadku osob niepetnosprawnych - czq6( z nich wymaga wsparcia w postaci
umo2liwienia im korzystania z ustug spoiecznych lub pomocy w znalezieniu zatrudnienia.
3.2. Uh6stwo, biernodd zatllodoula i hezrobocie

Ub6stwo

jest

zjawiskiem spotecznym potegajqcym

na braku dostatecznych

6rodk6w

materialnych do zaspokajania potrzeb 2yciowych jednostki lub rodzinyT. Mo2e ono byi mierzone
zar6wno w spos6b absolutny, co oznacza niewystarczajqce Srodki Finansowe na zaspokojenie

podstawowych potrzeb osoby lub rodziny, bqdl w sposob relatywny, kiedy odzwierciedla
nier6wno6ci spoteczne izwiqzane jest z porownaniem poziomu zycia danej osoby czy rodziny
do Sredniej w spoteczenstwie.
Dane Gl6wnego Urzqdu Statystycznego wskazujq, 2e w 2018 roku zostata zahamowana
tendencja spadkowa zasiqgu ub6stwa ekonomicznego, szacowanego w oparciu o wydatki
gospodarstw domowych. W por6wnaniu do 2017 roku wzr6st, z ok. 4 do 5%, zasiqg ub6stwa
skrajnego otaz, z ok. 13 do 14% ub6stwa relatywnego. Wyniki badania bud2et6w gospodarstw
domowych wskazujq,2e zaobserwowany w 2018 roku wzrosi zasiqgu ub6stwa ekonomicznego
miat miejsr:e przy jednoczesnej poprawie przeciqtnej sytuacji dochodowej gospodarstw
domowych. W tym czasie jednak zaobserwowano nieco wyisze wartoici niekt6rych wska2nik6w
zr62nicowania dochod6w oraz nieznaczne obni2enie warto6ci realnych, uwzglqdniajqcych
wzrost cen, wydatk6w gospodarstw domowych. Zwiqkszenie zasiqgu ub6slwa dotyczyto w
wiqkszym stopniu mieszkafrc6w wsi, gt6wnie gospodarstw domowych utrzymujqcych siq ze
Swiadczer'r spotecznych innych ni2 emerytury i renty. Do czynnik6w zwiqkszajqcyqh zagro2enie
ub6stwem nale2y ponadto zaliczyi niski poziom wyksztatcenia otaz obecno6e osoby
niepetnosprawnej w gospodarstwie domowyms.
Ub6stwo stanowi jeden

z powod6w przyznawania Swiadczefr z pomocy spoteczngj, przy czym
musi ono wsp6twystqpowai z innym powodem wskazanym w artykule 7 ustaWy o pomocy
spotecznej. W 2019 roku ub6stwo stanowito trzeci pod wzglqdem liczby Swiadqzeniobiorc6w
pow6d udzielania wsparcia mieszkaricom Gminy Sierakowice. Z tego tytutu Swiadczenia
z pomocy spotecznej o[rzymato 311 rodzin, w kt6rych tunkcjonowato 1 114 os6b. W
por6wnaniu do 2017 roku liczba rodzin zwiqkszyta siq o 9, natomiast liczba os6b w rodzinach
wzrosta o 53. Warto5ci te utrzymujq siq na do6i wysokim poziomie przez caly analizowany
okres.

przejaw6w ub6stwa jest bezdomno6i. Ze wsparcia G0PS z tego powodu corocznie
wanalizowanym okresie korzystato od 11 do 17 rodzin. Zadaniem gminy jest zapewnienie im
tymczasowego schronienia przez przyznanie miejsca w noclegowni, schronisku bq$2 ogrzewalni
dla os6b bezdomnych. W 2019 roku na terenie gminy z problemem bezdomno6ci borykato siq
15 os6b, w tym 6 os6b posiadato orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepetrlosprawno6ci,
a2osoby o znacznym stopniu niepetnosprawnoSci. W5r6d nich 7 os6b nie wyrazito zgody na

Jednym

z

udzielenie pomocy w tormie schronienia, natomiast 9 os6b bezdomnych przebywato
w schroniskach dla bezdomnych: Schronisku dla Bezdomnych l"lq2czyzn \ry Kartuzach,
Schronisku dla 0s6b Bezdomnych w Baninie, Specjalistycznym Schronisklr dla 0s6b
Bezdomnych w Kolbudach, Schronisku dla Bezdomnych w Borowym Mtynie, Sqhronisku dla

7

https://encykloped

8-

ia.

pwn.pllhaslo/u bostwo;3990730.htm1

Zosiqg ubdstwa ekonomicznegow Polsce w 2018 r. Gt6wny Urzqd Statystyczny, Warszawa2079, s.
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Bezdomnych w Nowym Stawie oraz
Domu dla 0s6b Bezdomnych
Pomorskiego Centrum Pomocy Blilniemu M0NAR-MARKOT w Gdansku.

i

Najubo2szych

w istotny spos6b warunkuje jej status na
pracy.
rynku
Praca stanowi bowiem nie tylko 2r6dto dochodu, ale tak2e daje mo2liwo6i
zapewnienia sobie irodzinie godnego tunkcjonowania, szansq na rozw6j osobis[y, spetnienie
zawodowe oraz zachowanie kontakt6w spotecznych. Wyzwaniem dla stu2b spotecznych jest
obecnie do6t powszechne zjawisko biernoSci zawodowej, spowodowanej postawq
ukierunkowanq na korzystanie z transterow socjalnych, ktore w wystarczajqcy sposob
zaspokajajq potrzeby rodzin. Grupa os6b nieaktywnych zawodowo jest do6c zr62nicowana. Sq
to m.in. osoby, kt6re nie wykazujq chqci do podjqcia pracy, pomimo i2 sq do niej catkowicie
zdolne; osoby, kt6re w wieku aktywno6ci zawodowej nabyty uprawnienia rentowe i nie chcq
wraca( na rynek prac!; czy osoby, kt6re widzq mniej korzy5ci w zatrudnieniu ni2 w
pozostawaniu bez niego (np. trudno6ci wzapewnieniu opieki nad dzietmi, dojazdy do pracy).
Stan bierno(ci zawodowej dotyczy nierzadko os6b niepetnosprawnych, a tak2e mtodzie2y, kt6ra
nie weszta jeszcze na Scie2kq zawodowq lub czasowo wycotata siq z rynku pracy z powodu
Sytuacjq spotecznq, rodzinnq czy Finansowq osoby

kontynuowania edukacji czy konieczno6ci opieki nad dzleckiem.

w 6wietle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
okre6la siq osobq m.in. niezatrudnionq i niewykonujqcq innej pracy zarobkowej, zdolnq i
gotowq do podjqcia zatrudnienia w petnym wymiarze czasu oraz zarejestrowanq we
wtaiciwym dla miejsca zameldowania powiatowym urzqdzie pracy. DeFinicja bezrobotnego
wskazuje na zdolno6t i chqi do podjqcia zatrudnienia, cho( w praktyce mo2e to wlglqdae nieco
inaczej. Czqi(. os6b rejestruje siq w urzqdzie pracy ze wzglqdu na potrgebq objqcia
Bezrobotnynt natomiast,

ubezpieczeniem zdrowotnym, a nierzadko pracujq w tzw. szarej stretie.
Przyczyn powstawania bezrobocia mo2na upatrywac

zalicza siq jednak lrzy grupy czynnik6w:

w r62nych lr6dtach

1) indywidualne; 2)

-

do podstawowych
koniunk$uralne oraz

3) instytucjonalne. Pierwsze z wymienionych to czynniki stanowiqce pochodnq indywidualnych
preferencji, a takze zwiqzane z jego charakterystykq, czyli m.in. brak ofert pracy
$pehiajacVch
okreSlone oczekiwania, chqi znalezienia pracy blisko miejsca zamieszkapia, poziom

wyksztatcenia, umiejqtnoSci czy sprawno5f fizyczna. Czynniki koniunkturalr;e wptywajq
bezpo6rednio na wielkoSi popytu na pracQ, a wiqc zapotrzebowania na pracownik6w
zgtaszanego przez pracodawc6w. Mo2na w6r6d nich wymienii np. kryzys gospodarczy czy
wprowadzenie nowych technologii. Czynniki instytucjonalne lo natomiast sy5tem pomocy
osobom bezrobotnym, mechanizm ptacy minimalnej, system podatkowy czyl dziatalnoSc
zwiqzk6w zawodowyche.
Tabela 15. Wybrane kategorie bezrobotnych z Gminy Sierakowice w latach 2t/r7-l2O'19
Wyszczegriln ien ie

e

2017

2018

2019

Bezrobotni og6tem

225

205

198

Kobiety

151

153

148

llqzczy2ni

74

52

50

Bezrobotni clo 25 roku 2ycia

62

67

67

Bezrobotni clo 30 roku 2ycia

111

103

100

Bezrobocie

-

j

miqdzy diagnozq o dzioloniem, red. naukowa dr.l. Starqga-Piasek, Warszawa 2013, s. 15-16.
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Bezrobotni powyzej 50 roku 2ycia

47

i dtugolrwale

69

Bezrobotn

Zn6oto,
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,
I

39

29

54

40
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Z punktu widzenia

wsparcia os6b do(wiadczajqcych bezrobocia kluczowe znaczenie majE
czynniki indywidualne, kt6re wptywaiq, na zdolno6( i motywaciq do podiqcia zatrudnienia.
Jednym z takich czynnik6w jest pte(, na co wskazujq rozmiary bezrobocia w6r6d mieszkaric6w.
Kobiety stanowiq bowiem wiqkszo6i (74,7%) os6b z terenu gminy zarejestrowanych jako
bezrobotne w Powiatowym Urzqdzie Pracy w Kartuzach. Mo2e to byi eFekt m.in. kwaliFikacji
nieadekwatnych do potrzeb rynku pracy, przerw zwiqzanych z urodzeniem i wychowaniem
dzieci czy stereotyp6w, w Swietle kt6rych kobiety nie sq chqtnie zatrudniane z obawy o gorszq
wydajno6t pracy czy wiqksze ryzyko absencji ze wzglqd6w rodzinnych.
Analiza cech socjodemograFicznych bezrobotnych mieszkaric6w Gminy Sierakowice wskazuje na
do5i du2y odsetek os6b mtodych. Bezrobotni do 30 roku zycia w 2019 roku stanowili 50,5%
og6tu bezrobotnych, podczas gdy bezrobotni powy2ej 50 roku 2ycia to 14,6% w strukturze.
Bariery do5wiadczane przez osoby mtode i osoby po piqidziesiqtym roku 2ycia r62niq siq,
jednak w istotny spos6b warunkujq ich aktywnoSe zawodowq. Osoby mtode, w szcTeg6lnoSci do

30 roku zycia, nierzadko charakteryzujq siq niewielkim doiwiadczeniem zawodowym bqd2
wyksztatceniem nieadekwatnym do potrzeb rynku pracy, a przy tym mogq miec zbyt wysokie

oczekiwania wzglqdem wynagrodzenia. Sytuacja os6b w wieku 50+ jesl rpwnie2 doSi
skomplikowana. Mogq to byi osoby dysponujqce wieloletnim do6wiadczeniem zawodowym,
ale przy tym miec nieaktualne kwaliFikacje; lub nie miei do(wiadczenia w pracy w og6le
ze wzglqdu na wcze6niejsze zajmowanie siq domem i wychowaniem dzieci btrd2 podlegai
stereotypom dotyczqcym os6b starszych na rynku pracy. Wszystko to mo2e migi wptyw na
trudno6ci w znalezieniu zatrudnienia i przedtu2anie siq czasu pozostawania bez pracy.
3.3. tunkcjonou,anie rodzin z dziedmi

Rodzina jest podstawowq i naturalnq grupq spotecznq, na kt6rej opiera siq Funkcjonowanie
catego spoteczeristwa. To w niej rodzq siq wychowujq dzieci, a tak2e sq zaspokajane

-

i

r62norodne potrzeby jej cztonk6w
zar6wno te podstawowe (np. wy2ywiepie, ubranie,
schronienie), jak iwy2szego rzqdu (akceptacja, mito6i, szacunek, rozw6j zaigteresowan i
zdolno6ci). llodzina wypetnia wa2ne lunkcje, przede wszystkim materialno-dkonomicznq,
opiekufrczq, wychowawczq i emocjonalno-ekspresyjnq, zapewniajqc swoim cztonkom podstawy
do 2ycia rozwoju, opiekq w przypadku os6b niesamodzielnych, przygotowanie dzieci od
prawidtowego wypetniania 16l spotecznych, a tak2e realizacjq potrzeb psyqhologicznych
zar6wno w rodzinie, jak i poza niq.

i

lOd+em wykluczenia spotecznego rodziny sq bariery i trudnoSci, kt6re ujemnie ryptywajq na
wypetnianie Wzez niq podstawowych tunkcji, m.in. niska 6wiadomo6( olaz niedob6r
kompetencji rodzicielskich, niezaradnoi( zyciowa rodzic6w, bezrobocie, ub6stwo materialne,
rozpad wiqzi rodzinnych (czqsto zwiqzany z migracjq zarobkowq), choroba psyc{riczna, tatwy
dostqp do substancji psychoaktywnych, zwtaszcza alkoholu idopalaczy, uzale2nienia,
stosowanie przemocy fizycznej, psychicznej lub ekonomicznej wobec cztonk6w rodziny, a tak2e
negatywne wzorce w irodowisku zamieszkania.
WSr6d rodzin objqtych pomocq spotecznq w Gminie Sierakowice w 2019 ro(u, rodziny z
dzietmi stanowity ponad potowq (51,7%).W 322 takich rodzinach Funkcjonowato 1 507 os6b.
Najwiqkszy odsetek stanowity rodziny z trojgiem dzieci (30,7%), a w drugiej kolejno6ci z
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dwojgiem (29,2%) i czworgiem dzieci (18,0%). Rodziny z jednym dzieckiem stanowity 14,3%
og6tu, a z piqciorgiem lub wiqkszq liczbq potomslwaT,T%. W por6wnaniu do 2017 roku liczba
rodzin z dzie(mi obejmowanych wsparciem wzrosta o 2, tj. o 0,5%, natomiast liczba os6b w
tych rodzinach wzrosta o '16, tj. o 1,1%. W 20'19 roku wsparciem obejmowano 61 rodzin
niepetnych, w kt6rych 2yto 189 os6b. Byty to przede wszystkim rodziny z jednym lub dwojgiem
dzieci.
Wykres 5. Struktura rodzin z dziecnri korzystajqcych z pomocy spotecznej w 2019 roku
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wTASNE NA poDSTAWtE oauycH G0PS.

Jednym z gt6wnych powod6w obejmowania rodzin z dzietmi wsparciem w Ominil Sierakowice
w 2019 roku byta potrzeba ochrony macierzyristwa wsparcie z tego tytutiu otrzymato
179 rodzin, w kt6rych 2ylo 1 026 os6b. Bezradno6i w sprawach opiekuiczo-wyihowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego
pomocy spotecznej byta natomiapt powodem
przyznania pomocy 29 rodzinom, w tym 18 niepetnym i11 wielodzietnym. Funkcjonowato
w nich '126 os6b.

-

z

Trudno6ci w sterze opiekuriczo-wychowawczej zwykle wystqpujq z innymi prdblemami. W
Swietle danych GOPS towarzyszy im najczq5ciej ub6stwo, niepetnosprawno6(, dtugotrwata lub
ciq2ka choroba, bezrobocie, alkoholizm czy przemoc, a rodziny, kt6re ich po6wiadczajq
nierzadko pozostajq pod opiekq GOPS przez kilka lat.
Wsparcie rodzin w wypetnianiu tunkcji opiekufrczo-wychowawczej realizowang jest m.in.
poprzez plac6wkq wsparcia dziennego w Formie specjalistycznej. Swietlica Socjoterapeutyczna
,,Tqcza" tunkcjonuje w Gminie Sierakowice od kwietnia 2019 roku, zapewniajqc wsparcie 30
dzieciom wwieku od 8 do 15 lat, w postaci opieki, organizacji czasu wQlnego, zajqi
rozwijajqcych zainteresowania, zajqi socjoterapeutycznych oraz pomocy w odribianiu pracy
domowej. W 2019 roku do:iuietlicy przyjqto 37 wychowank6w, natomiast wedtUg stanu na
koniec grudnia 2019 roku uczqszczato do niej 26 dzieci w dw6ch r62nych grupach wiekowych.

lstotnq rolq w zakresie wsparcia rodzin odgrywa asystent rodziny, kt6ry reaiizujqc swoje
zadania odpowiedzialny jest m.in. za bezpo6redniq pracq z rodzicami oraz dzidemi, a tak2e
dziatania realizowane na ftecz dziecka i rodziny. Do jego gt6wnych zadafl nale2y wspieranie
rodziny prze2ywajqcej trudno6ci w wypetnianiu Funkcji opiekuflczo-wychowawczycfr, polegajace
w szczeg6lno6ci na analizie sytuacji rodziny i Srodowiska rodzinnego oraz przt),czyn kryzysu
w rodzinie, wzmocnieniu roli tunkcji rodziny, rozwijaniu umiejqtnoici opiekuriczowychowawczych rodziny, podniesieniu Swiadomo6ci
zakresie planoi,vania oraz
tunkcjonowania rodziny, pomocy w integracji rodziny, przeciwdziataniu maiginalizacji i

w

36
Id: 2F8C4FF2-3388-4lCA7-A049-0

I

8EC60Il69D2. Podpisany

degradacji spotecznej rodziny oraz dq2eniu do jej reintegracji oraz poprawy relacji z dalszq
rodzinq, Srodowiskiem sqsiedzkim oraz instytucjami.

0d 1 stycznia 2017 roku, z dniem wej6cia w 2ycie ustawy o wsparciu kobiet w ciq2y i rodzin
,,Za 2yciem", obszar dziaiari asystenta rodziny poszerzyt siq poprzez przypisanie mu tunkcji
koordynatora kompleksowego wsparcia (poradnictwa) dta kobiet w ciq2y i ich rodzin,
ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem kobiet w ciq2y powikianej, kobiet w sytuacji :niepowodzeri
poto2niczych oraz wsparcia rodzin dzieci, u kt6rych zdiagnozowano,,ciq2kie i nieodwracalne
upo5ledzenie albo nieuleczalnq chorobq zagra2ajqcq ich zyciu, kt6ra powstata w prenatalnym
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu".

W 2019 roku w G0PS w Sierakowicach zatrudniony byt 1 asysient rodziny, kt6ry obejmowat
wsparciem 15 rodzin, w kt6rych byto 45 dzieci. Byty to rodziny dotkniqte r62nymi problemami
i dysFunkcjami, w tym m.in. rodziny z dzieimi umieszczonymi w pieczy zastqpczej, a tak2e
rodziny z problemem przemocy lub uzale2niefr. W por6wnaniu do 2017 roku liczba rodzin
wspieranych przez asystenta wzrosta o 3. Wspotpracq w 2019 roku zakonczono z 9 rodzinami,
w tym z sze5cioma ze wzglqdu na osiqgniqcie cel6w.

W przypadku, gdy pomimo udzielanego wsparcia, rodzina biologiczna nie jest w

stanie

zapewnii dzieciom odpowiednich warunk6w opieki i wychowania, dzieci mogq zostai
umieszczone w pieczy zastqpczej. W 2019 roku stato siq tak w przypadku 5 dzieqi z2 rodzin.
Na dziei 31 grudnia 2019 roku w pieczy przebywato 30 dzieci z terenu Gminy Sierakowice.
3.4. Przemoc w rodzinie i uzaleinienia

w rodzinie oraz uzale2nienia stanowiq powa2ne dystunkcje spoteczne, ktfre wptywajq
os6b, rodzin i catych spoteczno6ci. Sq one bardzo trudne do
zdiagnozowania, poniewaz niejednokrotnie majq ukryty charakter. Osoby nimi flotkniqte tub
do6wiadczaj;1ce ich w rodzinach mogq nie zdawac sobie sprawy z powagi probleniu, traktowa(
go jako wewnqtrznq sprawq rodziny, bqd2 nie ujawniajq swoich obaw ze wzglqfu na strach
przed wstydem i ostracyzmem spotecznym. To mo2e ttumaczyi, dlaczego dysFunicje te mogq
nie wystqpowa( w statystykach pomocy spotecznej bqd2 wystqpowai w nierryielkiej skali,
podczas gdy w rzeczywisto5ci zar6wno przemoc, jak i uzale2nienia kryjq siq pod bezrobociem,
ub6stwem, niepetnosprawno6ciq i innymi trudno6ciami 2yciowymi.
W Swietle art. 2 ust, 2 ustawy o przeciwdziataniu przemocy w rodzinie, oznacza ona
Przemoc

na tunkcjonowanie

jednorazowe albo powtarzajqce siq umy6lne dziatanie lub zaniechanie naruszajqge prawa lub
dobra osobiste os6b najbli2szych,
tak2e innych os6b wsp6lnie zamiesz<ujqcych lub
gospodarujqcych, w szczeg6lno6ci nara2ajqce te osoby na niebezpieczefistwo gtraty 2ycia,

a

zdrowia, naruszajqce

ich godnoii, nietykalnoif

cielesnq, wolno6i,

w tym seksualnq,

powodujqce szkody na ich zdrowiu Fizycznym lub psychicznym, a tak2e wywotujqce cierpienia
krzywdy moralne u os6b dotkniqtych przemocq.

i

Przemoc w rodzinie stosunkowo rzadko stanowi w Gminie Sierakowice po*OJ korzystania
zpomocy spotecznej. W 2019 roku dotyczyt on 9 rodzin, w kt6rych zyly 32 osoby, w 2018 roku
byto to 15 rodzin (57 os6b), aw 2017 roku 14 rodzin (53 osoby). Mo2e to bye qpowodowane
m.in. niechgciq mieszkaric6w do ujawniania przejaw6w przemocy we wtasnylh rodzinach,
a tak2e brakiem Swiadomosci, 2e taki problem w rodzinie wystqpuje. lnfo{macji mogq

natomiast dostarczyi sprawozdania z dziatalno6ci Gminnego Zespotu lnterdylcyplinarnego
w Sierakowicach. Zesp6t realizuje zadania gminy w zakresie przeciwdziatania przemocy
w rodzinie, integrujqc
koordynujqc dziaiania r62nych podmiotow speL;alist6w, w

i

i
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szczeg6lnosci poprzez diagnozowanie problemu przemocy

w rodzinie, podejmowanie dziatafr w
irodowisku nim zagro2onym bqdZ dotkniqtym, rozpowszechnianie intormacji o mo2liwych
Formach pornocy oraz inicjowanie dziatan w stosunku do osob stosujqcych przemoc w rodzinie.
W 2019 roku zostaty sporzqdzone 52 Niebieskie Karty ,,A", ptzy czym 32 zostaty sporzqdzone
przez Policjq, 15 przez przedstawicieli pomocy spotecznej, a pozostate przez przedstawicieli
o6wiaty, stu2by zdrowia bqdZ GKRPA. Spo6r6d nich 40 Kart dotyczyto wszczqcia procedury,
a12zostato zaio2onych w toku procedury. W 21 rodzinach wszczqto procedurq NK po raz
kolejny. Zakoftczono natomiast 39 procedur, w tym 29 ze wzglqdu na ustanie przemocy w
rodzinie i uzasadnione przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy. W catym
analizowanyrn okresie liczba wszczynanych i zakonczonych procedur jest zbli2ona, co pozwala
twierdzie, 2e zjawisko to utrzymuje siq na podobnym poziomie. RoSnie natomiast liczba rodzin,
w kt6rych procedura jest wszczynana po raz kolejny, ju2 po zakoflczeniu poprzedniej.
Tabela 17. Wybrane dane dotyczqce stosowania procedury Niebieskie Karty w latach 2017-2019
Wyszczeg6lnienie
Liczba Niebieskich Kart ,,A"

49

- pierwsza
- zato2ona w toku procedury
Liczba rodzin, w ktorych wszczqto procedurq NK po raz kolejny, tj. po
wczesn iej zakohczonej procedurze
Liczba zakohczonych procedur NK w przypadku

- ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia
zaprzestaniu,Calszego stosowania przemocy w rodzinie oraz p0
zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy
-

rozstrzygniqcia o braku zasadno6ci podejmowanych

Zn6oro:

40

41

o

dziatair

8

12

6

21

24

27

29

8

13

10

opRACOWANtE wTASNE NA poDSTAWIE DANycH GOPS.

Przemoc w rrrdzinie moze przyjmowa( r62norodne formy. Sq to w szczeg6lnosci:

1)

2)

-

przentoc Fizyczna
zwrocona przeciwko Fizyczno5ci cztowieka, niopaca ryzyko
uszkodzenia ciata po1zez takie zachowania jak np.: popychanie, potrzqsanie,
policzkowanie, kopanie, duszenie, bicie, rzucanie w kogo6 przedmiotami, przypalanie,
topienie;
przenroc psvchiczna

-

zmierzajqca do poni2enia oFiary, zastraszenia, pozbawienia wiary
we wtasne mo2liwo5ci; obejmuje wszystkie dziatania (z wyjqtkiem uiycia slty tizyczne.l1,
stu24ce obni2eniu poczucia wtasnej warto6ci, wywotaniu stan6w lqkowych i zaburzefr
osobowo6ci oraz zahamowania procesu osobistego rozwoju, takie jak np. szantaz

emocjonalny, manipulacja, Sledzenie, nqkanie teleFonami, wysytanie anonim6w,
nagabywanie;

3) przelfroc seksgqhe -

polega na zmuszaniu otiary do jakiejkotwiek Formy aktywnoSci
seksualnej, a tak2e na zachowaniach sprowadzajqcych jq do roli obiektu seksualnego,
poprzez np. niechciane dolykanie, szczypniqcia, ktepanie, 2arty gesty upokarzajqce
seksualnq naturq drugiej osoby;

i

4)@-obejmujedziaianiastuzqceograniczeniuswobodnego

dysponowania pieniqdzmi i wtasnymi dobrami bqdZ dostqpu do d6br wspiilnych; mo2e
polegai np. na odbieraniu pieniqdzy, kontrolowaniu wydatk6w, zmuszaniu do proszenia
o pieniqdze czy uniemo2liwianiu podjqcia pracy.
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W6rod innych Form przemocy mo2na wskazae tak2e zaniedbanie, polegajqce

na nie

zaspokajaniu podstawowych potrzeb fizycznych i psychicznych osoby; przemoc symbolicznq,
czyli narzucanie sposobu rozumienia rzeczywisto6ci oraz cyberprzemoc, czyli przemoc z u2yciem
nowoczesnych technologii, najczq6ciej teleFon6w kom6rkowych i internetu.

W Swietle danych G0PS do najczqstszych przypadkow przemocy w rodzinie w gminie nale2y
przemoc psychiczna i emocjonalna, kt6rq w 2019 roku dotkniqte byty 54 osoby, a w drugiej
kolejno5ci przemoc fizyczna, kt6ra w tym czasie dotyczyta 44 osob. Dla porownania w 2017
roku przemoc psychiczna dotyczyta 65 os6b, a przemoc tizyczna 57 os6b. W analizowanym
okresie pojawiaiy siq r6wniez przypadki przemocy seksualnej oraz ekonomicznej, dotykajqce po
kilka os6b.

sq r6wnie2 uzaleznienia. W Swietle deFinicji Swiatowej
0rganizacji Zdrowia, uzale2nienie rozumiane jest jako stan psychiczny i fizyczny, kt6ry wynika
interakcji organizmu z substancjq psychoaktywnq. Charakteryzuje siq on zmianami
zachowania oraz konieczno6ciq przyjmowania substancji w spos6b okresowy bqdl ciqgty- w
celu do6wiadczania jej wptywu bqdZ unikniqcia objaw6w towarzyszqcych jej brakowi w
organizmie. W kontek6cie dystunkcji spotecznych uzale2nienie nale2y jednak rozumie( szerzej,
tj. jako silnq i nabytq potrzebq za2ywania substancji psychoaktywnych bqdi wykonywania
okre6lonych czynno6ci, takich jak np. uprawianie hazardu, oglqdanie telewizji, [orzystanie z
internetu czy robienie zakup6w10. W obu tych wymiarach uzale2nienie moZe przynieie
negatywne konsekwencje - utrudnia bowiem prawidtowe Funkcjonowanie psychiczne, fizyczne i
spoteczne. Niejednokrotnie prowadzi nie tylko do utraty zdrowia, ale tak2e do wykluczenia
spotecznego, przestqpczo6ci oraz problem6w i dystunkcji w rodzinie.
Na podstawie dostqpnych danych nie jest mo2liwe okreilenie skali uzale2niefr. Przyczyny sq
r62ne - osoby uzale2nione i ich rodziny mogq nie zdawa( sobie sprawy z problemu, mogE
r6wnie2 chciei go ukrywai albo pr6bowai zwalczyi we wtasnym gronie. W 5wi{tle statystyk
GOPS wSierakowicach w latach 2017-2019 corocznie ze wsparcia z powodu alkoholizmu
korzystaio od 39 do 50 rodzin, Wzy czym skata korzystania z pomocy z tego tytutu co roku
byta mniejsza. Narkomania natomiast dotyczyta corocznie od 1 do 2 os6b. Dane Punktu
lnterwencji Kryzysowej wskazujq, 2e w 2019 roku 28 os6b skorzystato z porady zg wzglqdu na
uzale2nienie lub wsp6tuzale2nienie, Vzy czym 5 os6b zostato skierowanych do psychotoga, a 7
do pedagoga lub doradcy rodzinnego.
lstotnq dysFunkcjq spotecznq

z

i wsparcie mieszkaficom Gminy Sierakowice w zakresie uzale2nieri zapeyvnia Gminna
Komisja Rozwiqzywania Problem6w Alkohotowych Do jej zadari nale2y m.in. podejmowanie
czynno6ci zmierzajqcych do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzale2nionej od alkoholu
obowiqzku poddania siq leczeniu w zaktadzie leczenia odwykowego; prz€prowadzanie rozm6w
motywacyjno-interwencyjnych z osobami majqcymi problem z nadu2ywaniem qlkoholu oraz
cztonkami ich rodzin; wsp6tdziatanie z organizacjami pozarzqdowymi i spotecznyrpi w zakresie
przeciwdziatania alkoholizmowi; a takze opiniowanie wniosk6w o wydanie zgzwolenia na
sprzeda2 napoj6w alkoholowych.
Pomoc

Tabela'18. Wybrane dane dotyczqce dziatalno6ci Gminnej Komisji Rozwiqzywania er{UtemOw
Alkoholowych w latach 2017-2019

*^._g,eiqi""f.'

t

"r.O^rr*nr** r*r* *rWUo

t

_zqri

i-?

l_i

__?iil-__l

profiloktyki uzoleinieri chemicznych i niechemicznych, red.M. Jqdrzejko,

Warszawa 2009, s. 40; http://www.kbpn.gov.pl/portal ?id =1 12 184.
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Liczba osob, w stosunku do ktorych GKRPA podjqta czynno5ci zmierzajqce do
orzeczenia o za:s[osowaniu wobec osoby uzaleznionej od alkoholu obowiqzku
poddania siq ler:zeniu w plac6wce leczenia uzale2nienia od alkoholu
Liczba osob, wcbec ktorych GKRPA wystqpita do sqdu z wnioskiem
zobowiqzanie dc podjqcia leczenia odwykowego

24

27

39

21

o

Liczba os6b, z k,torymi prowadzili rozmowy cztonkowie GKRPA:

44 34
'262616

- liczba os6tr uz:ale2nionych
- liczba cztonkc,w rodzin
ZR6oto:

59

OPRACOV/ANIE WLASNE NA PODSTAWIE DANYCH GKRPA.

W Swietle danych GKRPA w Sierakowicach, w 2019 roku Komisja podjqta czynnosci zmierzajqce

do

orzeczenia

o zastosowaniu obowiqzku poddania siq leczeniu w

plac6wce leczenia

uzale2nienia od alkoholu wobec 39 os6b uzale2nionych od alkoholu oraz wystqpita z wnioskiem

do sqdu

o zobowiqzanie do podjqcia leczenia odwykowego wobec 21 os6b. Rozmowy
prowadzono z 75 osobami uzale2nionymi
cztonkami ich rodzin. W latach 2017-2019
czynnoSci zmierzajqce do orzeczenia o zastosowaniu obowiqzku poddania siq leczeniu w
plac6wce podjqto w stosunku do 90 os6b, a wniosek do sqdu skierowano w przypadku 35 os6b.

i

W celu zwiqkszenia dostqpnoici

pomocy terapeutycznej

i

rehabilitacyjnej dla os6b
i prawnej rodzinom, w
Gminie tunkcjqnuje Punkt

uzaleznionych od alkoholu oraz udzielania pomocy psychospotecznej

kt6rych wystqpuje problem uzale2nienia od alkoholu, w
lnFormacyjno-Konsultacyjny ds. Uzale2niefr. :iuiadczy on ustugi w zakresie rozm6w
motywujqcych do podjqcia leczenia, wstqpnej diagnostyki uzale2nienia, ro[poznawania

problem6w 2yciowych mieszkaric6w, zwiqzanych z uzale2nieniem, a tak2e pomogy cztonkom
rodzin oraz osobom wsp6tuzale2nionym. W ramach swojej dziatalno(ci wsp6tprEcuje m.in. z
O5rodkiem Terapii Uzale2nieir w Sma2ynie, 0ddziatem Leczenia Uzale2nienia od Atkoholu w
ilk6wku, a tak2e PoradniqTerapii Uzale2niefr w Kartuzach iTLkowie. W 2019 rott] w Punkcie
udzielono tqcznie 103 konsultacje, spotkania poradnictwa rodzinnego, interwencj( kryzysowe i
pomoc terapeutycznq, w tym 60 konsultacji i porad dla os6b uzale2nionych, a 43 (la dorostych
cztonk6w rodziny osoby uzale2nionej. W 2018 roku byto to 148 konsultacji jed/rorazowych i
cyklicznych, z kt6rych skorzystato 91 os6b.

Analizujqc powy2sze wyzwania strategiczne nale2y mie( na uwadze r6wnie2 wyzwania
o charakterze przekrojowym, kt6re dotyczq ka2dego z pozostatych, wptywajqd na zasoby
i potencjat gminy do sprostania im. Wyzwania przekrojowe dotyczq przede wtrysikim rozwoju
gminnego systemu ustug spotecznych, zapewniajqcego dostqpno6i tych us+ug na jak
najwy2szym i dostosowanym do potrzeb poziomie, a tak2e wzmacniania integracji i aktywno6ci
spoiecznej, partycypacji obywatelskiej oraz poczucia odpowiedzialno6ci za wsp6lnotq.
lch uwzglqdnienie umozliwi etek[ywnq realizacjq zato2onych cel6w.
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4. Analiza $W0T

i

podsumowanie diagnozy sytuacji spotecznej stanowi analiza SW0T
przedstawiajEca mocne i stabe strony oraz szanse i zagrozenia w odniesieniu do sytuacji

Uzupetnienie

spotecznej Gminy Sierakowice
MOCNE STRONY

1) Dogodner potozenie gminy i duze walory przyrodnicze.
2) Tendencja wzrostowa liczby ludnoSci w gminie.
3) DoSi du;2y odsetek mieszkafrc6w w mtodszych grupach wiekowych.
4) Zaanga2owanie w sprawy spoteczne r62nych podmiot6w, w tym instytucji
i organ

5)

iz:acj

publicznych

i pozarzqdowych.

Aktywno6f zawodowa

i

przedsiqbiorczo6( mieszkancow, potwierdzona niskim poziomem

bezrobocia.

5)

EFektywne
partnerskie.

i

sp6jne

zarzqdzanie gminq, otwarto6i samorzqdu

na

7)

Wykwalifikowani i do6wiadczeni specjatiSci w obszarze polityki spotecznej.

8)

lnstytucje dziatajqce na terenie gminy w obszarze pomocy i wsparcia.

e)

Ugruntowana wsp6tpraca samorzqdu z organizacjami pozarzqdowymi.

przedsiqwziqcia

10) Rozwiniqta inFrastruktura spoteczna, o6wiatowa oraz w zakresie ochrony zdrowia.
11) Rozwiniqta

intrastruktura techniczna w zakresie dr6g, Scie2ek rowerowych, wyposa2enia

plac6wek, gazociqgu.

12) DoSf wysoki poziom bezpieczeirstwa publicznego, zapewniony przez wykwaliFikowane
i sprawnie dzlatajqce stu2by.

i

w

13) Rozwiniqta dziatalno6c kulturalna
intrastruktura sportowa
gminie, sprzyjajqca
uczestnictwu mieszkaric6w w kulturze oftz rozwojowi aktywnosci fizycznej.
14) Kultywowanie tradycji kulturalnych i ludowych przez mieszkaric6w.
1s) Du2a aktywno6e spoteczna mieszkaic6w, wyra2ajqca

siq m.in. w dziatalno6ci organizacji

pozarzqdowych, klub6w seniora, k6t gospodyfr wiejskich,

a tak2e w dbato6ci o

najblizsze

nlnrzon ia

1) Postqpujqcy, aczkolwiek

umiarkowany, proces starzenia siq spoteczeistwa, powodujqcy

zwiqksz;rnie siq grona os6b wymagajqcych wsparcia z powodu wieku.
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2l

Do6( duzy odsetek mieszkaricow wymagajqcych wsparcia z powodu niepetrlosprawnoici
i przewlektych chor6b.
3) Wystqpowanie niekorzystnych zjawisk spotecznych, takich jak przemoc w rodzinie
i uzale2nienia.
4)
Funkcjonowan ie czq6ci mieszkanc6w w rodzinach dotkniqtych ub6stwem.
s) Problemy i dysfunkcje rodzin, skutkujqce umieszczaniem dzieci w pieczy zastqpczej.
5)
Brak podmiot6w reintegracji spoteczno-zawodowej w gminie, takich jak kluby i centra
integracji spotecznej, warsztaty aktywno6ci zawodowej i zaktady aktywno(ci zawodowej.
7) Zbyt mata liczba lider6w spotecznych.
8) Niewystarczajqca inFrastruktura wsparcia os6b starszych, tj. o6rodk6w dziennego pobytu,
opieki caiodobowej, ktub6w seniora, ustug opiekuriczych.
e)
Brak miejsc spotkari, stu2qcych aktywnemu spqdzaniu czasu wolnego przez dzieci i
mtodziez, rodziny, osoby starsze.
10) Niewystarczajqca inFrastruktura techniczna w zakresie m.in. wodociqg6w czy kanalizacji.
1 1) Niezadowalajqcy stan powietrza.
12) Bariery komunikacyjne w dostqpie do ustug spotecznych Swiadczonych poza terenem
gminy.
13) Niska dos[qpno5i do specjalist6w, w tym m.in. w zakresie psychiatrii dzi eciqcej i dla
dorostych oraz terapii uzaleznien.

SZANSE
1)
2)

potqczen komunikacyjnych w ramach powiatu i wojew6dztwa.
Rozw6j potqczeh

Fundusze unijne (w perspektywie bud2etowej 2021-2027),6rodki ministerialne oraz inne
ir(tdla tinansowania przedsiqwziqi w
Nawiqzywanie partnerstw z innymi iST oraz podmiotami w celu realizacji przedsiqwziqf
w r62nych obszarach 2ycia spoteczno-gospodarczego gminy.
Modernizacja magistrali kolejowej, poprawiajqca dostqpno6e komunikacyjnq g;niny.
Rozw6j ekonomii spotecznej, w tym w obszarze reintegracji spoteczno-zawoddwej.
Wykorzystanie nowych technotogii w celu poprawy eFektywno6ci i organizacji lpracy, w tym
w zakresie wprowadzania pracy zdalnej i zwiqkszenia zakresu komunikacji on+line.
Nowe programy wspierajqce rozw6j spoteczeristwa obywatelskiego (np. Program Rozwoju

gminie.

zewnqtrzne
3)

4)

s)
6)

7)

i

0rganizacji 0bywatelskich PR00, Korpus Solidarnoici, Program Wspierapia Rozwoju
Un

iwersytet6w Ludowych).

ZA6ROiENIA

1)

2)
3)
4)

Zmiany klimatyczne iSrodowiskowe, wptywajqce

m.in.

na

poziom

spoieczeistwa i jako6( jego 2ycia.
Sytuacje kryzysowe o du2ym poziomie nieprzewidywalno6ci i zmiennoSci, powodujqce
istotne zmiany spoteczne, gospodarcze i kulturowe.
Rozw6j nowych technologii i ich dostqpnoii dla dzieci i mtodzie2y, sprzylajq{a ostabianiu
wiqzi spotecznych, czerpaniu negatywnych wzorc6w, alienacji, pogtqbianiu problem6w
mtodych ludzi i pogarszaniu ich zdrowia psychicznego.
Coraz wiqksza dostqpnoii alkoholu i substancji psychoaktywnych dla mtodzie2y.
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6)

7)

Zjawisko ,,dziedziczenia" dysFunkcji oraz powielania negatywnych wzorc6w, w tym
w zakresie tunkcjonowania rodzin, aktywnoici zawodowej i spotecznej.
Stereotypy i uprzedzenia, mogqce wptywai na postrzeganie os6b niepetnosprawnych,
starszych i chorujqcych w Srodowisku lokalnym.
Wyjazdy miodych ludzi z gminy w celu podjqcia nauki, a potem pracy w innych czq6ciach
kraju lub za granicq.
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5. Prognoza zmian w zakresie obigtym Strategie

w zakresie objqtym Strategiq, czyli w obszarze szeroko rozumianej polityki
spotecznej, zostata przeprowadzona w oparciu o diagnozq sytuacji spotecznej Gminy
Sierakowice oraz okre5lone wyzwania, problemy i potrzeby w zakresie rozwoju spotecznego.
Prognoza znrian

Zostata przeprowadzona dwutorowo, opierajqc siq na dw6ch skrajnych przestankach. Prognoza

zabarwieniu ,,pozytywnym" przedstawia zmiany, jakie mogq nastqpit ptzy zato2eniu,
zaplanowane cele
dziatania bgde sukcesywnie realizowane, natomiast prognoza
ozabarwieniu,,negatywnym" opiera siq na zato2eniu,2e cele Strategii nie bqdq realizowane,
a dziatania w danym obszarze zostanq zaniechane.
o

i

2e

Prognozq objqto cztery obszary, kt6re uznano
spotecznego gminy w najbli2szych latach.

za

priorytetowe

w kontek6cie

rozwoju

Sytuacja os6b niepetnosprawnych, chorujqcych i starszych
Realizacja Strategii

Zaniechanie
I
I
I

Poprawa jako5ci 2ycia i mo2liwie najpelniejsze
zaspokojenie potrzeb egzystencjalnych i
wy2szego rzqdu oraz dostqp do uslug

spotecznych dla os6b starszych,
niepetnosprawnych i chorujqcych.
Rozw6j Srodowiskowych form wsparcia, w tym
ustug opiekuficzych, pomocy sqsiedzkiej,

wolontariatu.
Wydtuzanie okresu 2ycia w petnej sprawno5ci,
umozliwiajqce dtu2szq pracq zawodowq oraz
rozw6j osobisty do p62niej staroSci.
Poprawa poziomu zdrowotno6ci spoteczefrstwa
gminy.
Zwiqkszenie zaanga2owania os6b starszych,
niepelnosprawnych i chorujqcych w sprawy
lokalne, w tym poprzez aktywno6e spotecznq,
obywatelskq i edukacyjnq.
Wzrost znaczenia senior6w jako grupy
uczestniczqcej w sprawowaniu wtadzy na
poziomie samorzqdu gminy (np. poprzez udziat
w wyborach, reFerendach, konsultacjach
publicznych).

Poprawa dostqpno(ci przestrzeni publicznej dla
os6b o ograniczonej sprawno6ci i r62nych
rodzajach niepetnosprawno(ci.

Niska jako6i 2ycia os6b starszych,

niepetnosprawnych i chorujqcych oraz
ograniczona dostqpno6i ustug
spotecznych dla tych os6b.
Pogarszanie siq poziomu zdrowotno6ci
spoteczefistwa i szybki wzrost liczby os6b
wymagajqcych wsparcia w codpiennym
tunkcjonowaniu ze wzglqdu nq
ograniczonq sprawnoSi.
Nasilenie poczucia samotno5ci i izolacji
spotecznej, a tak2e problem6w
psychicznych os6b starszych,
niepetnosprawnych i chorujqcych.
Zwiqkszenie obciq2eri finansovyych gminy
zwiqzanych z organizacjq Srodowiskowych
i instytucjonalnych ustug wspErcia dla
os6b starszych, niepetnosprawnych i
chorujqcych.

Marginalizowanie senior6w ja(o grupy
spotecznej i ich niskie zaangafowanie w
sprawy spoteczne pomimo, i2 4tanowiq
du2q liczebnie grupq.
N

iska dostqpnoSi przestrzeni publicznej

dla os6b o ograniczonej sprawfro6ci.
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Ub6stwo, bierno66 zawodowa

i bezrobocie

Realizacja Strategii

Zaniechanie

Zapewnienie godnych warunk6w bytowych
mieszkaricom i ich rodzinom oraz zwiqkszenie
poczucia bezpieczeristwa socj alnego.

Niska jako6i 2ycia wielu mieszkafic6w,

zwiqzana z trudno6ciami w prowadzeniu
gospodarstwa domowego, bezrobociem,

Zmniejszenie liczby os6b i rodzin dotkniqtych
ub6stwem, problemami mieszkaniowymi,

ub6stwem i innymi problemami,

bezdomno5ciq.

Zmniejszenie liczby os6b bezrobotnych,
w szczeg6lnoSci poprzez zniwelowanie barier
utrudniajqcych dostqp do rynku pracy osobom
w szczeg6lnie trudnej sytuacji.
0graniczenie skali dtugotrwatego bezrobocia
dtugotrwatego korzystania z pomocy

Wzrost liczby os6b bezrobotnyCh lub
biernych zawodowo, w tym dtqgotrwale.
Uzale2nienie czq6ci os6b od pomocy
spotecznej, wynikajqce z do6wiadczanych

problem6w, roszczeniowoSci oraz biernej
i

spotecznej.

Zwiqkszenie potencjatu, aktywno5ci zawodowej
i mobilno5ci mieszkahc6w.

postawy.

Maty potencjat mieszkaric6w w zakresie
aktywnoSci i mobilnoSci.

Funkcjonowanie rodzin z dziecnri
Realizacja Strategii
Zmniejszenie liczby rodzin doiwiadczajqcych
trudno6ci opiekufrczo-wychowawczych.
Zmniejszenie liczby dzieci przebywajqcych w
pieczy zastqpczej.

Poprawa kompetencji rodzic6w i opiekun6w w
zakresie tunkcjonowania rodziny oraz
wychowywania dzieci.
Funkcjonowanie rodzin w oparciu o prawidtowe
wzorce i relacje wewnqtrz rodziny i z
otoczeniem.

Wzmocnienie i inLegracja rodzin oraz
zwiqkszenie ich aktywnoSci spotecznej.
Wzrost poczucia bezpieczefrstwa i stabilizacji w
rodzinach.

Zaniechanie
Zwiqkszenie skali doSwiadczanych przez
rodziny trudno6ci i problem6w
op i ekun

czo-wychowawczych.

Zwiqkszenie liczby dzieci przetrywajqcej w
pieczy zas[qpczg oraz, co za tym idzie,
koszt6w gminy
z zwiqzanych z pobytem dzieci

w

pieczy.

Wiqksza liczba rodzin wymagajqcych

wsparcia specjalistow, rodzin biernych,
niesamodzielnych i niezaradnych.
Dziedziczenie bezradno6ci i dysfunkcji z
pokolenia na pokolenie, brak poczucia
bezpieczenstwa i stabilizacji.
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Dysfunkcje spoteczne, w tym uzale2nienia i przemoc w rodzinie
Realizacja Strategii

Zaniechanie
Zmniejszen ie bezpieczefritwi publicznego

a

Zwiqkszenie bezpieczefi stwa publicznego
w gminie.

w gminie w zwiqzku ze wzrostem skali

Zwiqkszenie Swiadomo6ci i wra2liwo6ci
spotecznej w zakresie uzale2niei, przemocy
innych dysFunkcji.

Niewystarczajqcy dostqp do
specjalistycznej pomocy dla os6b
zagro2onych i dotkniqtych uzale2nieniami

problem6w uzale2niefi, przemocy

i

Brak gotowo6ci spoteczefrslwa do
podej mowan i a wyzwari zwiqzapych
z nowymi technologiami.

Zapewnienie dostqpu osobom i rodzinom
zagro2onym lub do6wiadczajqcym przemocy
oraz uzale2nieri do kompleksowych form
wsparcia.

iewystarczajqce kompetencje dzieci,
mtodzie2y i dorostych, sprzyjajqce
dysFunkcjom i wystqpowaniu tyudnych
sytuacji.
N

Lepsze clostosowanie spoteczeistwa do

wyzwah zwiqzanych z rozwojem nowych
technologii.
a

innych.

i przemocq.

Zmniejszenie skali zjawiska przemocy
w rodzinach, uzale2nieh i innych dysfunkcji w
gminie.

a

i

Wzrost skali negatywnych zjawisk
i skutk6w przemocy w rodzinie
iuzale2niefr.

Wyposa2enie mtodzie2y w kompetencje

sprzyjajqce postawom przeciw uzale2nieniom,
przemoc:y, zachowaniom ryzykownym i
zagra2aj qcym bezpieczefi stwu.

ie koszt6w spotecznyich
zwiqzanych z rosnqcE liczbq os6b
wymagaj qcych wsparcia, speclf listycznego
leczenia i terapii.
Zwi qkszen

0graniczenie negatywnych zjawisk oraz
skutk6w przemocy w rodzinie oraz uzale2niei,
takich jak np. choroby depresyjne, pr6by
samob6jcze, ucieczki mtodych ludzi z dom6w.

N

iewystarczajqca Swiadom

o(i

i wra2liwoSi spoteczna w zakrdsie

uzale2niefi i przemocy, ich przfczyny oraz
skutk6w.

Gminny system polityki spotecznej
Realizacja Strategii
Dostosowanie mozliwo6ci i metod wsparcia
mieszkafrc6w do zdiagnozowanych potrzeb.
a

ia

Deinstytucjonalizacja i zwiqkszenie roli
Srodowi:;kowych melod wsparcia, w tym
opartyclr na wolontariacie i pomocy sqsiedzkiej
kosztem form instytucjonalnych.
Zwiqkszr:nie poziomu integracji mieszkanc6w
gminy, s;tu2qcej diagnozowaniu wystqpujqcych

problem6w i wsp6tdziataniu na rzecz ich

Zaniechanie
a

Niewydolno(i systemu ustug spotecznych
w obliczu rosnqcej skali problem6w
spotecznych.

a

Koniecznoii rozwoju bazy
instytucjonalnych Form wsparcia, w tym
zapewn i ajqcych opiekq catodohowq.

lndywidualizacji spoteczenstwa skutkujqca
ograniczaniem torm samopomocy i
wsparcia sqsiedzkiego.
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rozwiazania.
Wzrost aktywnoSci spotecznej mieszkaflc6w, w
tym w ramach miejscowo5ci, sotectw, grup
nieFormalnych czy organizacji pozarzqdowych.
Zwiqkszenie udziatu obywateli w 2yciu
publicznym i ich zaanga2owania w kreowanie

potityk publicznych.

a

dziatania mieszkaric6w.
a

Brak zaanga2owania mieszkaric6w

w kreowanie polityk publicznych oraz
og6lnie w 2yciu publicznym.
Zmniejszenie integracj i lokalnych
spoteczno6ci, brak wizji wsp6tdziatania
na rzecz wsp6lnego dobra.
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6. Cele i kierunki dziataf
Strotegii Rozwiqzgwania Problembw Spoleczngch Gming Sidrakowice na
lata 2021-2027 zostala usystematyzowana w tormie obszarow priorytetowych. Ka2dy z nich
dotyczy innego wycinka rzeczywistoSci spotecznej, jednak2e sq one ze sobq 5ci5le powiqzane i
wszystkie stu2q realizacji celu gt6wnego Strategii. W zwiqzku z tym, wszystkie ogszary nale2y
rozpatrywac tqcznie w kontek6cie rozwoju spotecznego gminy, uwzglqdniajqc jgdnak to,2e
wdro2enie zalo2ei jednego z nich bqdzie miato istotny wptyw na powodzenie pozostatych.
Cel gt6wny Strategii brzmi:
Czq66 wdro2eniowa

awa jako5ci 2ycia mieszkart6w Gminy

ffi

;mHiffix
Cel gt6wny :;tanowi kierunkowq wytycznq podejmowanych dziatari, prezentujqc wizjq rozwoju

gminy, opartego na poprawie jako5ci tunkcjonowania mieszkancow w r62nych sFerach ich
2ycia. Szczeg6lnie wa2ne jest podejmowanie wysitk6w
kierunku uniezale2niania
mieszkaric6w od pomocy spotecznej oraz budowania ich potencjatu, kt6ry bglzie sprzyjat
zaradnoSci, aktywno6ci oraz rozwojowi. Trzeba de2yt m.in. do stworzenia sp6jnego i
etektywnego systemu wsparcia, kt6ry z jednej strony bqdzie wspierat doraZnie orf Uy i roJziny
w sytuacjach Lrudnych i kryzysowych, a z drugiej wzmacniat je do samodzielno5ci.

w

i

0siqgniqciu celu gt6wnego bqdzie stu2yt realizacja cel6w strategicznych dperacyjnych,
przypisanych do poszcze96lnych obszar6w priorytetowych, a takze zaplanow{nych w ich
ramach kierunk6w dziatafr. 0bszary te sq nastqpujqce:

l. $ytuacja os6b niepetnosprawnych, chorujqcych i

ll. Ub6stwo, bierno66 zawodowa i bezrobocie

lll. Funkcjonowanie rodzin z dzietmi
lV. Dysfunkcje spoteczne

V. Gminny system polityki spotecznei
wskazany prrni2ej katalog dziatafr wyznacza kluczowe, niezbqdne kierunki
wtadz samorzqdu, jednostek organizacyjnych gminy oraz partner6w
katalogiem zamkniqtym, wiqc je2eli w trakcie wdra2ania strategii pojawiq siq
pomysty (projekty) wpisujqce siq w jej cele, to r6wniez powinny zosta( wziqte pod
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2owania

Nie jest
lnne

0bszar L Sytuacia os6h niepelnosprawnych, choruiecych i starszych
Cel strategiczny 1. Przeciwdziatanie wykluczeniu spotecznemu oraz poprawa jakoSci 2ycia
os6b niepetnosprawnych, przewlekle chorujqcych i starszych.

Cele operacyjne:

1.

Stworzenie warunk6w wszechstronnej aktywno6ci os6b niepetnosprawnych, chorujqcych
i starszych.

2.

Wzrost partycypacji spotecznej iobywatelskiej os6b niepetnosprawnych, chorujqcych
i starszych.

3.

Zwiqkszenie dostqpno6ci przestrzeni publicznej oraz r6znych torm opieki
os6b o ograniczonej samodzielno6ci.

i

yrrsparcia dla

Kierunki dzfiataft

1) Wsparcie aktywnoici

spotecznej, edukacyjnej, kulturalno-rekreacyjnej

os6b

i

niepetnosprawnych, chorujqcych oraz starszych po1zez inicjowanie
przedsiqwziqi takich jak spotkania edukacyjne, prelekcje, warsztaty, za
zainteresowania, zespoty ludowe, uniwersytet trzeciego wieku itp.

2)

realizowanie

i

rozwijajqce

Wsp6tpraca z organizacjami zrzeszajqcymi osoby starsze, niepetnosprawne i c
z organizacjami dziatajqcymi na ich rzecz, polegajqca przede wszystkim

realizacji

przedsiqwziqe

,

promowaniu

ich, a tak2e rekrutowaniu

jqce oraz

na

wsp6lnej

i

uczestnik6w.

3)

4l

Uwzglqdnianie i zachqcanie osob starszych, niepetnosprawnych i choru
w inicjatywach edukacyjnych, spotecznych czy kulturalnych,
tym
wsp6tpracq ze szkotami, spoleczno6ciami lokalnymi oraz organizacjami

do udziatu

w

.in.

popruez
t.

Stwarzanie warunk6w do aktywnego i petnego udziatu os6b starszych, nie
i chorujqcych w 2yciu publicznym, poprzez m.in. zachqcanie do udziatu w

ych

sultacjach

spotecznvch.
s porecznycn.

5) Likwidacja barier urbanistycznych, komunikacyjnych

i

architektonicznych

w

obiektach

u2yteczno5ci publicznej, a tak2e w miejscach powszechnie uczqszczanych.

4)

I

Zwiqkszenie oferty wsparcia dla os6b chorujqcych psychicznie,

w tym dzieci, takZe os6b
zaburzeniami psychicznymi innymi dystunkcjami (np. pora2enie m6zjowe, Zesp6t
Aspergera, ADHD) po4zez tworzenie i rozw6j instytucjonalnych Form wsp[rcia, ustugi

i

z

opiekuricze, projekty socjalne itd.

5)

Rozw6j (rodowiskowych Form pomocy osobom niepetnosprawnym, ctrorulqcy+n i starszym
oraz ich rodzinom, takich jak ustugi opiekuicze, w tym specjalistyczne catodobowe,
ustugi opiekuna medycznego, opieka wytchnieniowa, kluby seniora, wolontlriat, pomoc

i

sqsiedzka.
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6)

Upowszechnianie instrument6w wsparcia utatwiajqcych Funkcjonowalie osobom
w podesztym wieku i/lub niepetnosprawnym w Srodowisku lokalnym oraz kontakty
z administracjq (np. asystent osoby starszej i niepetnosprawnej, selF adwokatulall).

7)

Rozwoj rnieszkalnictwa chronionego, wspieranego

i

wspieraniu os6b wymagajqcych,

z

i treningowego,

stu2qcego pp'zygotowaniu

rohnych powod6w, wsparcia

w codziennym

Funkcjonowaniu, do prowadzenia samodzielnego zycia.

Okres realizacj i: 2021 -2027

Gt6wni realizatorzy dziatari Urzqd Gminy w Sierakowicach, Gminny 0Srodek Pomocy
Spotecznej w Sierakowicach, Gminny 06rodek Kultury w Sierakowicach, Bibliotdka Publiczna
Gminy Sierakowice, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, sz(oty gminne,
organizacje pozarzqdowe i ko(cielne, grupy nieFormalne
Wskaini ki rnoni torin gu:

'

Liczba zorganizowanych torm aktywnoSci os6b starszych, ni.p.lnorprawnych
i chorujqcych

.
,

/

Liczba uczestnik6w.

Liczba obiekt6w, w kt6rych zlikwidowano bariery.

Liczba osob korzystajqcych

z ustug opiekunczych, w tym

specjalistycznyCh,

w

miejscu

zamieszkania.

"

.

Liczba os6b korzystajqcych z ustug asystenta osoby starszej
opiekuna medycznego, opieki wytchnieniowej.

'

Liczba os6b korzystajqcych

'

Liczba instytucjonalnych Form opieki i wsparcia dla os6b starszych, niepefnosprawnych
i chorujqcych w gminie/liczba miejsc/liczba uczestnikow.

z

pomocy spotecznej

z

tytutu

i

niep{tnosprawnej,

niepet/;osprawno6ci,

dtugoLrwatej lub ciq2kiej choroby; liczba rodzin; liczba os6b w rodzinach.

self adwokatura to bezpo6rednie wystqpowanie we wtasnym imieniu przez osoby

intelektualnq.
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z

0hszar Il. Llhristwo, hierno(d zawodowa i hezrobocie
Cel strategiczny 2. Ograniczenie zasiqgu ub6stwa, bierno6ci zawodowej

i

bezrobocia w5r6d

mieszkahcow gminy.

Cele operacyjne:

1. Poprawa warunk6w socjalno-bytowych os6b i rodzin mieszkajqcych w gminie.
2. Wzmocnir:nie kompetencji mieszkafic6w sprzyjajqcych aktywno(ci, sqmodzielno6ci
i zaradnoici 2yciowej.

3. Ograniczenie barier utrudniajqcych dostqp do aktywizacji zawodowej,

w tym os6b

w szczegdlnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Kierunki dziatarl

i

i

1)

Udzielanie pomocy tinansowej rzeczowej, a tak2e schronienia, positku niezbqdnego
ubrania, osobom oraz rodzinom znajdujqcym siq w trudnej sytuacji materialneij.

2)

0rganizowanie zbi6rek 2ywnoSci, odzie2y
n aj bardziej potrzebuj qcych.

3)

Realizacja kompleksowych dziatai wspierajqcych powr6t do na[uralnego zyci{ spotecznego
os6b z niego wyizolowanych, zwtaszcza os6b do6wiadczajqcych trudno6ci w prlyslosowaniu
siq po dtugotrwatym pobycie w zaktadzie karnym oraz os6b bezdomnych, w tym tak2e
po4zez kon trakty socjalne.

4)

Wspieranie rozwoju r62nych Form mieszkalnictwa i budownictwa spotecznego.

s)

Edukacja ekonomiczna dzieci miodzie2y oraz dorostych mieszkaric6w w zakresie
dotyczqcym m.in. gospodarowania bud2etem domowym, zawierania u/rO* kupnasprzeda2y, praw konsumenckich, zaktadania lokat oszczqdno(ciowych, zaciqgEnia po2yczek

i

innych podstawowych d6br dla [s6b

i

rodzin

i

i kredyt6w.
5)

7)

i

warsztat6w stu2qcych rozwijaniu i pomna2qniu kapitatu
2yciowego mieszkaftc6w, niezbqdnego do poprawnego wypetniania 16l rodzinnych,
spotecznych i zawodowych.
Organizacja kurs6w, szkolefr

Upowszechnianie wiedzy o ekonomii spotecznej oraz mo2liwo6ci uzyskania
osoby planujqce prowadzii dziatalno6i gospodarczq
ramach
Fundacji lub stowarzyszenia (poprzez prelekcje, szkolenia itp.)

w

8)

parcia przez

ni

socjalnej,

wsp6tpraca z Powiatowym Urzqdem Pracy w Kariuzach i innymi podmiotam rynku pracy
w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkaic6w gminy, w szczeg6lno6ci os6b
hdo
grup defaworuzowonAch, m.in. po5zez udostqpnianie intormacji o woln
pracy, doradztwo zawodowe i po(rednictwo pracy, szkolenia i kursy za
sta2e, prace
spotecznie u2yteczne.
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9)

Wspieranie ustug opieki nad dziecmi w 2tobkach, przedszkolach, klubach dzieciqcych lub
u dziennych opiekun6w, utatwiajqcych powr6t lub wej6cie na rynek pracy po ofresie opieki
nad dzietmi.

Okres realizacj i : 2021 -2027

6t6wni realizatorzy dziatarl Urzqd Gminy w Sierakowicach, Gminny 06ro$ek Pomocy
Spotecznej w Sierakowicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach1 Powiatowy
Urzqd Pracy
pozarzqdowe

w Kartuzach, szkoty gminne, 06rodek Wsparcia Ekonomii
i ko6cielne, grupy nieFormalne.

Spotecznej, organizacje

Wskainiki monitoringu:

o
o
o

Liczb;r os6b korzystaiqcych z pomocy spotecznej
rodzin; liczba os6b w rodzinach.

z tytutu ub6stwa, bezropocia;

ticzba

Liczb;r os6b korzystaiqcych z pomocy spotecznej z tytutu bezdomnof ci, zdarzefi
losowych, klqsk 2ywiotowych i ekologicznych; liczba rodzin; liczba os6b w rodzinach
Liczb;r zorganizowanych zbi6rek zywno6ci, odziely
z ptzeznaczen e m d [a n aj ba rdzi ej potrze b uj qcych.

i

innych podstawpwych d6br

i

o
o
.
.
.
.

Liczba inicjatyw z zakresu edukacji ekonomicznej w gminie.
Liczba mieszkafr komunalnych oraz mieszkafr (lokali) socjalnych w zasobie {miny.

Liczba bezrobotnych z terenu gminy, w tym m.in. kobiety, osoby niepltnosprawne,
dtugotrwale bezrobotni, bezrobotni do 30 roku 2ycia i powy2ej 50 lat.
Liczba bezrobotnych z terenu gminy, kt6rzy wziqli udziat w r62nych Formach aktywizacji
zaworlowej.
Liczba bezrobotnych z terenu gminy, kt6rzy podjqli pracq niesubsydiowanq.
Liczba dzieci do

lai 6 objqtych wychowaniem przedszkolnym w gminie.

Id : 2F 8C4FF2-33B8-4,CA7-,A049-0 I 8EC60B69I)2. Podpisany

0bszar lll. Funkcionowanie rodzin z dziedmi

Cel strategiczny 3. Zapewnienie dzieciom
i rozwoju w sLabilnym Srodowisku rodzinnym.

i

mtodzie2y wta6ciwych warunk6w l,rrychowania

Cele operacyjne:

1. Wzmocnienie rodzic6w i opiekun6w w zakresie opieki iwychowania dzieci.

2. Stworzenie warunk6w do wszechstronnego rozwoju dzieci i mtodzie2y.
3. Zapewnienie rodzinom doSwiadczajqcym trudno6ci dostqpu

specjalistycznego

do

i kompleksowego wsparcia.

Kierunki dziatari
1) 0rganizowanie oraz promowanie r62nych Form edukacji rodzic6w, opiekun6vy oraz os6b
planujqcych zato2enie rodziny, dotyczqcych w szcze96lnoSci rozwiqzywania problem6w
opiekuriczo-wychowawczych, porozumiewania siq ze swoimi dzie(mi, rozfoznawania,
kontrolowania wyra2ania uczu( wtasnych oraz uczu( dzieci, a tak2e Fmiejqtnego

i

stosowania nagr6d

i kar.

i

i

realizacja program6w edukacyjnych proFilaktycznych m.in. w zakresie
Funkcjonowania rodziny, relacji w rodzinie, zdrowia dziecka, w tym zdrowia
cznego.

2) Promocja

w

postaci pracy socjalnej oraz asystentury rodzin
do5wiadczajqcym trudnoSci w wypetnianiu podstawowych Funkcji, zwtaszcza wi
niepetnym orazzagro2onym odebraniem dzieci i umieszczeniem w pieczy za

3) Zapewnienie wsparcia

4) Zapewniarrie mo2liwie szerokiego i dopasowanego do zdiagnozowanych
specjalistycznego, m.in. socjalnego, rodzinnego, prawnego,

j

rodzinom

adnictwa
zneg0,

logopedycznego.

i

rozw6j plac6wek wsparcia dziennego, dla dzieci z rodzin dystunkcyjnych
i niewydolnych opiekunczo-wychowawczo, w szcze96lno5ci dzieci majqcych trudno6ci z
naukq or az zagro2onych I ub doSwi adczaj qcych przemocy oraz uzale2n ieh.

5) Dziatalno6i

5) Upowszechnianie nowych metod
skoncentrclwanej na rozwiqzaniach

i

narzqdzi pracy

z

w

tym

i mediacji rodzinnych.

7) lntegracja rodzin w Srodowisku lokalnym poprzez m.in. animacjq lokalnq,
vecz rozwoju wolontariatu oraz dziatari samopomocowych, ak[ywizac

atania

na

mtodziezy

w przedsiqwziqcia na rzecz dobra wsp6lnego.

8) Realizacja zajqe pozalekcyjnych

i

pozaszkolnych

(np. k6tek,

turniej6w

kon

sportowych, wycieczek i oboz6w edukacyjnych) doskonalqcych wiedzq
rozwijajqcvch pasje i zainteresowania dzieci i mlodzie2y.

i

um

i

oraz
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9) Udziat w przedsiqwziqciach stu2qcych wzmocnieniu rodziny, wsparciu rodzic6w i opiekun6w,
zwiqkszeniu aktywno6ci i integracji spotecznej rodzin, a tak2e zapewnieniu dzieciom
i mtodziezy alternatywnych Form spqdzania wolnego czasu.

10)

Wsp6tpraca G0PS z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach w zakresie
rozwiqzywania probtemow opiekuficzo-wychowawczych i dystunkcji rodzin, w sTczegolnoSci

zadan do[yczqcych organizacji pieczy zastqpczej
rodziny naturalnej.

Okres realizacj

i

:

i

dziatar'r

na rzecz powrotu dziecka

do

2021 -2027

Gt6wni realflzatorzy dziatarl Gminny 0srodek Pomocy Spotecznej w Sierakowicach, Urzqd
Gminy w Sierakowicach, Gminny 06rodek Kullury w Sierakowicach, Biblioteka Publiczna Gminy
Sierakowice, szkoty gmlnne, Swietlica Socjoterapeutyczna ,,Tqcza", Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Kartuzach, Centrum lnterwencji Kryzysowej w Kartuzach, Poradnia PsyLhologiczno-

Pedagogiczna w Kartuzach, Komisariat Policji w Kartuzach, Kaszubskie Centrum Medyczne
w Sierakowicach, organizacje pozarzqdowe i ko6cielne, grupy nieFormalne, lokalni liderzy.

Wskahiki monitoringu:

.

z

pomocy spotecznej z tytutu bezradno6ci
fv sprawach
op ekuri czo-wychowawczych, potrzeby ochrony macierzyistwa; liczba roizin
liczba
os6b w rodzinach

Liczba os6b korzystajqcych

i

i

.

Liczba zorganizowanych Form edukacji rodzic6w, opiekun6w

i

os6b planujqcych

zato2enie rodziny/liczba uczestnik6w.

.
.
.

Liczba rodzin i os6b w rodzinach objqtych pracq socjalnq.
Liczbar rodzin

i os6b w rodzinach objqtych pracq asystenta rodziny.

Liczber rodzin

i os6b w rodzinach korzystajqcych z poradnictwa specjalistycznego.

I

Liczba zrealizowanych program6w edukacyjnych

I

Liczba uczni6w uczqszczajqcych na zajqcia pozalekcyjne.

t

Liczba rodzin/dzieci objqtych pomocq w ramach plac6wek wsparcia dziennego.

I

Liczb;r przedsiqwziqe stu2qcych wsparciu i aktywizacji rodzin.
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i proFilaktycznych.

0hszar lV. tlysfunkcie spofeczne

Cel strategiczny 4. Zmniejszenie czqsto6ci wystqpowania dystunkcjl spotecznych,
przemocy w rodzinach i uzale2niefr

w

tym

Cele operacyjne:

1. Zwiqkszenie Swiadomo6ci spotecznej w obszarze zjawisk dysfunkcyjnych.
2, Wzmocnienie oddziatywafi protilaktycznych, prewencyjnych

i

kompensacyjnycll

w

obszarze

dystunkcji spotecznych

3. Poprawa dostqpu os6b

i

do pomocy specjalistycznej w zakresie przemocy w

rodzin

rodzinie i uzale2nie6.

Kierunki dziiataft

1)

2l

Realizacja kampanii i akcji spotecznych stuzqcych podnoszeniu wiedzy oraz
odpowieclnich postaw spotecznych, w szczeg6lnoSci w zakresie protilaktyki
przemocy w rodzinie, a tak2e szeroko rozumianego bezpieczefrstwa publi

le2niefi oraz

i

h do dzieci,
lnicjowanie realizacja program6w edukacyjno-proFilaktycznych ski
mtodzie2y oraz os6b dorostych, dotyczqcych 162nych rodzaj6w uzale2niep, zachowari
rodzinie oraz zachowafi agresywnych; ze szczeg6lnym
ryzykownych, przemocy
uwzglqdnieniem problematyki aktualnych zagro2eri (rozw6j nowoczesnych technologii,
dysFunkcyjne grupy i zachowania, przekaz mediainy itp.).

w

3) Monitorowanie sytuacji rodzin zagro2onych dysFunkcjami tub lu| doSvliadczajqcych
powa2nych problem6w, a tak2e podejmowanie dziatan interwencyjnych, terlpeutycznych
i kompensacyjnych.
specjalistycznego, wsparcia socjalnego oraz pracy terapeutycznej
catymi rodzinami do6wiadczajqcymi uzale2niefr bqdl
osobami dorostymi

4) Rozw6j poradnictwa
z

dzieimi,

i

przem0cv.

Wspieranie dziatalno6ci grup wsparcia i grup samopomocowych dla os6b qzale2nionych,
wsp6tuzale2nionych, DDA, DDD oraz os6b doiwiadczajqcych przemocy.
5)

w rodzinij w Formie

Zapewnienie bezpieczefrstwa osobom doznajqcym przemocy
schronienia w mieszkaniu chronionym lub plac6wce specjalistycznej.

7) Stosowanie procedury ,,Niebieskiej Karty"

jako wa2nego elementu protesjonatriego systemu

przeciwdziatania przemocy w 6rodowisku lokalnym.
8)

z

h,

medi6w,
wykorzystaniem materiat6w drukowanyf
Upowszechnianie inFormacji
bezpo6rednich spotkafr ze specjalistami i innych 6rodk6w przekazu na temlt mo2liwo6ci
uzyskania pomocy przez osoby do6wiadczajqce przemocy, uzale2nione i ich rodlinV.
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Okres realizacj i : 2021 -2027

Gt6wni realizatorzy dziatart Gminny O5rodek Pomocy Spotecznej w Sierakowicach, Urzqd
Gminy w Sierakowicach, Zesp6t lnterdyscyplinarny w Sierakowicach, Gminna Komisja
Rozwiqzywania Problem6w Spotecznych w Sierakowicach, Gminny 0Srodek Kultury
w Sierakowicach, Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice, szkoty gminne, Swietlica
SocjoterapeuLyczna ,,Tqcza", Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzaqh, Centrum
lnterwencji l(ryzysowej w Kartuzach, Komisariat Policji w Kartuzach, SAd Rejonowy w
Kartuzach, Prokuratura Rejonowa w Kartuzach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Kartuzach, plac6wki wsparcia dziennego, Kaszubskie Centrum Medyczne
i koScielne, grupy nietormalne, lokalni liderzy.

w

Sierakowicach,

organizacje pozarzqdowe

Wskainiki rnronitoringu:

.
'
'

Liczba os6b korzystajqcych z pomocy spotecznej z tytutu alkoholizmu, narkomanii,
przernocy w rodzinie; liczba rodzin; liczba os6b w rodzinach.
Liczba zrealizowanych program6w edukacyjno-protilaktycznychlliczba uczes(nik6w.

Liczba os6b, kt6re skorzystaty ze wsparcia w ramach Punktu liFormacylnoKonsultacyjnego, w tym os6b do6wiadczajqcych przemocy w rodzinie I uzale2nier't
(Punkt).

.
.
.

Liczba rozm6w motywujqcych przeprowadzonych przez cztonk6w GKRPA.
Liczba wszczqtych procedur Niebieskie Karty.
Liczba zakofrczonych procedur Niebieskie Karty.
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0bszar V. Gminny system polityki spolecznej

Cel strategiczny 5. Zwiqkszenie eFektywnoici dziatari w zakresie planowania, realizacji

i

oceny gminnej polityki spotecznej.

Cele operacyjne:

1. Wzmocnienie kompetencji os6b zaanga2owanych w realizacjq Strategii.

2. Tworzenie warunk6w sprzyjajqcych partycypacji obywatelskiej, integracji

i

aktywno6ci

mieszkanc6w.

3. Rozw6j wsp6tpracy miqdzyinstytucjonalnej

o:reiz wsp6tpracy

z

mieszkaicami

i

ich

organizacjami na rzecz dobra wsp6lnego.

Kierunki dziataft
1)

Udziat os6b zaanga2owanych w realizacjq Stra[egii w szkoleniach, kursach, Warsztatach,
seminariach, konFerencjach, wizytach studyjnych i innych tormach edukacji lru obszarach
zwiqzanych ze Strategiq
kadry specjalist6w zajmujqcych siq m.in. uzale2nieniami, przemocfi w rodzinie
oraz inkrwencjq kryzysowq w postaci superwizji, pomocy psychologicznlj, a tak2e
w zakresie Innowacyjnych metod pracy takich jak coaching, mediacje, TSR.

2) Wspieranie

3)

Ukierunkowanie na nowe, innowacyjne rozwiqzania w zakresie objqtym StratQgiq, stu2qce
wiqkszej elastycznoSci dziatania, a tak2e zwiqkszenie skuteczno6ci oddziatywanl

4)

Rozw6j wsp6tpracy gminy

z organizacjami

pozarzqdowymi po1zez m.in. (tqczanie ich

i

przedstawicieli do zespot6w opiniodawczych, doradczych
konsul[acyjnyth, zlecanie
realizacji zadan publicznych, umo2liwianie szerszego udziatu w kreow{niu polityk
publicznych, wsparcie merytoryczne lokalnych lider6w itd.

5) Tworzenie partnerstw tokalnych oraz plattorm wsp6tpracy i wymiany inFormacji w
obszarach strategicznych dla rozwoju spotecznego, w tym m.in. wsparcia rodzin,
przeciwdziatania dystunkcjom spotecznym, rozwoju dzieci i mlodziehy, z udziatem instytucji
oraz organizacji pozarzqdowych Funkcjonujqcych w danym obszarze
6)

Upowszechnianie intormacji o dziataniach i zamierzeniach samorzqdu Gminy
wsp6tpracujqcych, w tym o wa2nych dla spoteczno6ci wydarzeniach.

Wykorzystywanie r62norodnych Form konsultacji spotecznych

z

mi

otwarte, debaty, warsztaty obywatelskie, badania ankietowe) przy podej
wtadze gminy decyzji w sprawach wa2nych dla spoteczno6ci, w spos6b
do powszechnego w nich uczestnictwa os6b fizycznych i organizacji obywatelsk

8)

(spotkania

aniu

przez

warunki

Dziatania na rzecz organizowania spotecznosci lokalnej povzez Srodowi kowq pracq
socjalnq, animacjq spotecznq, wspieranie grup nietormalnych oraz zorgani
h torm
aktywno5ci

m

ieszkafrc6w.
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9)

Przynajmniej raz w roku spotkania kluczowych podmiotow zaanga2owanych w realizacjq
Strategii, w celu monitoringu postqpow, oceny oraz wypracowania rekomendacji.

0kres realizacj i : 2021 -2027

Gt6wni reaIizatorzy dziatari

wszystkie podmioty

i

osoby zaangazowane

W

realizacjq

Strategii.

Wskaini ki monitoringu:

.

Liczber pracownik6w biorqcych udziat

w

superwizji

lub

otrzymujqr:ych pomoc

psychologicznq.

.

Liczba organizacji pozarzqdowych, k[6re otrzymaly doiacje

na realizacjq zadafr

publicznych.

Wartcr6i dolacji przekazanych organizacjom pozarzqdowym

na

reali2acjq zadari

publicznych.

Liczba przedstawicieli organizacji pozarzqdowych

w

zespotach

doradczych,

opiniodawczych, konsultacyjnych i in.
I

Liczba lokalnych partnerstw oraz plattorm wsp6tpracy i wymiany inFormacji.

I

Liczba konsultacji spotecznych przeprowadzonych z mieszkaficami.
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7. Sposdb realizacii Strategii
7.1. Koordynacia wdraiania Strategii

W (wietle ustawy o

pomocy spotecznej, realizacja strategii rozwiq4rwania problem6w
spotecznych, podobnie jak jej opracowanie, nale2y do zadan wtasnych gminy o charakterze
obowiqzkowym. Znaczna czq6d kierunkow dziatan zaplanowanych w Strategii mieSci siq
w zadaniach jednostek organizacyjnych Gminy Sierakowice, a tak2e Powiatu Kartuskiego,
organizacji pozarzqdowych i innych podmiot6w, kt6re funkcjonujq w obszarze lokalnej polityki
spotecznej. Zasadniczq rolq w zakresie planowania oraz podejmowania decyzji strategicznych
bqdq odgrywaty wtadze Gminy Sierakowice - W6jt oraz Rada Gminy, natomiast instytucjq
koordynujqcq dziatania zwiqzane z wdra2aniem Strategii bqdzie Gminny 06rodek Pomocy
Spotecznej w Sierakowicach. Mo2liwe jest r6wnie2 powotanie, zarzqdzeniem W6jta, zespotu
ds. wdra2ania, monitoringu i ewaluacji Strategii, kt6ry wspieratby koordynatora merytorycznie
i organizacyjne. lstotne jest, aby opr6cz przedstawicieli G0PS, w zespole znaleZli siq
przedstawiciele kluczowych instytucji dziatajqcych w obszarze gminnej polityki spotecznej,
w szcze96lnofci urzqdu gminy, plac6wek oSwiatowych kultury, radni sottysi, a tak2e

i

i

reprezentanci sektora obywatelskiego.

Gminny 06rodek Pomocy Spotecznej w Sierakowicach, jako instytucjonalny koordynator
wdra2ania strategii rozwiqzywania problem6w spotecznych bqdzie realizowat zada]nia w piqciu
kluczowych obszarach:

ustalan ie z interesariuszami
potrzeb i podziatu

Dziatania operacyjne

Rodzaie

lnFormowanie i
konsultowanie

czynnosfl w

uszczeg6tawian ie zato2eri str
postaci programow wyn ikal
z ustawy
o pomocy spotecznej tub
ustaw
przekazywanie wtadzom
partnerom oraz spoteczno6ci
na temat stanu wdroZenia

Iokalnym

pozyskiwanie informacji zwrotnej na
temat problemdw i potrzeb spotecznych

zakresie

wdrazania
strateglii

regularna weryfikacja poziomu osiqgniqcia
cel6w i rezuttat6w oraz zakresu

Monitoring i ewaluacja

zreatizowanych dziatafl
ocena jako5ciowa postqpdw we
strategii oraz osiqgn igtych

przedktadanie wtadzom
tokatnym partnerom
dotyczqcych decyzji

Dziatania naprawcze

aklualizacja dokumpn[u w
zmieniajqcych siq
zewngtrznych i
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byi systemowe, elastyczne i otwarte na zmieniajqce
siq uwarunkowania, poniewa2 Strategia jest planem dosiosowanym do dynamicznych
czynnikow zewnqtrznych i wewnqtrznych, jednak w taki spos6b, aby tam gdzie to mo2liwe,

Zarzqdzanie realizacjq Strategii powinno

ksztattowae rzeczywisto6c spotecznq w oparciu o wizjq po2qdanych zmian.
7.2. Aktualizacia Strategii

Strotegio Rozwiqzgwania Problemlw Spoleczngch Gming Sierokowice na lata 2021-2027 jesl
wieloletnim dokumentem planistycznym, w zwiqzku z czym nale2y wziqi pod uwagq, 2e w
wyniku zmian spoteczno-ekonomicznych niekt6re jej zapisy mogq sta( siq nieaktualne jeszcze
przed koncern okresu jej obowiqzywania. W takiej sytuacji nale2y podjqc decyzjq o jej
aktualizacji bqd2 o opracowaniu nowej Strategii, uwzglqdniajqcej nowe uwarunkowania
prawne, programowe, spoteczne czy ekonomiczne.
Aktualizacja dokumentu, przeprowadzana w trybie, w jakim uchwalona zostata Strategia,
bqdzie konieczna tylko w przypadku gdy zmianie utegnq obszary priorytefowe cele
strategiczne dokumentu. W pozostatych przypadkach decyzja o aktualizacji zostanie podjqta
przez koordynatora wdra2ania Strategii. Aktualizacji Strategii nie wymagajq natomiast zmiany
w katalogu dziatafr stu2qcych realizacji cel6w, poniewa2 z zalolenia jest to katqtog otwarty,
wykorzystywany w zale2no6ci od aktualnych potrzeb oraz umo2liwiajqcy realiTacjq innych
przedsiqwziqf, ni2 w nim wymienione, o ile wpisuje siq w cele Strategii. Nie vrlymagaje jej
tak2e zmiany i modytikacje wska2nik6w, stu2qcych monitoringowi dziatari. Jezeli w procesie
wdrazania Strategii zostanie zidentyFikowana potrzeba rozszerzenia zakresu lub
przeFormutowania wybranych wskalnik6w, mo2liwe jest wprowadzenie zmian bez konieczno6ci
aktualizacji dokumentu
o ile zmiany Le bqdq stu2yty lepszemu rozpozndniu sytuacji
spotecznej oraz etekt6w wdra2ania strategii.

i

-

7.3. ir6dta finansowania

Z uwagi na szeroki i r62norodny katalog dziatai planowanych do realizacji w ram{ch Stra[egii,
nale2y w gt6wnych 2r6dtach jej tinansowania uwzglqdnie Srodki pochodzqce z r6{nych ir6del,
w tym dostqpne nie tylko dla gmin, ale tak2e innych podmiot6w zaanga2owanych w realizacjq
Strategii. Bqdq to w szczeg6lno6ci :irodki krajowe, a tak2e unijne oraz granty i Srodki prywatne.
KRAJOWE

.Bud2et gminy
.Bud2et samorzqdu powiatu i wojew6dztwa
.Bud2et panstwa (np. dotacje celowe ministerstw, programy rzqdowe, PFR0N, Fundusz
Pracy).

.

Krajowe Programy 0peracyjne

' Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa Pomorskiego

.Srodki pochodzqce z fundacji prywatnych
.

Mechanizm 1%, darowizny

.Zbi6rki publiczne

To
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Jako gtowne 2r6dto tinansowania nale2y wskazai bud2e[ gminy. W 6wietle art. 7 Ustawg
o samorzqdzie gminngm do zadari wtasnych gminy nale2y zaspokajanie potrzeb zbiorowych
wsp6lnoty, w tym m.in. w sprawach ochrony zdrowia, pomocy spotecznej, wspierania rodziny
i systemu pieczy zastqpczej, gminnego budownictwa mieszkaniowego, edukacji publicznej,
kultury, polityki prorodzinnej, bezpieczeristwa obywateli czy wsp6tpracy ze spoteczno6ciami
lokalnymi. Zerdania te wykonywane sE przez jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy jako
ich zadania statutowe, stanowiqc jednocze6nie urzeczywistnienie zalo2efi Strategii, w takim
zakresie, w jakim zostato to zaplanowane. Pewien zakres dziatari jest ponadto mo2liwy do
realizacji komplementarnie lub nawet wspolnie przez Samorzqd Gminy, Powiatu Kartuskiego,
Wojew6dztwa Pomorskiego oraz inne jednostki - na podstawie zawieranych pomiqdzy nimi
porozumiefl.

(rodk6w na realizacjq zadari w zakresie lokalnej polityki spotecznej bqdzie ponadto
pochodzit z bud2etu panstwa. Chodzi zar6wno o transFery w postaci subwencji og6lnej jak
i dotacji celowych, z kt6rych niekt6re trzeba bqdzie pozyska( startujqc w konkul'sach. W tej
kategorii mieszczq siq bowiem programy rzqdowe oraz programy ministerstw. Nale2y tu jednak
wskazai, 2e czqi(. program6w zakoriczyia siq w 2020 roku i obecnie trwajq prace nad
przygotowaniem zato2efr i warunk6w realizacyjnych kolejnych, kt6re bqdq obowiqzywat od
2021 roku. Z tego wzglqdu, w ramach Finansowych Strategii mo2na okre6lii jed/nie niekt6re
programy, takie jak np. Program 0stonowy ,,Wspieranie Jednostek Samorzqdu T{rytorialnego
w Tworzeniu Systemu Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie". Ponadto od 2019 loku jednym
ze 2r6del tinansowania dziatari na ftecz wsparcia spotecznego, zawodowego i tdrowotnego
os6b niepetrrosprawnych jest Fundusz SolidarnoSciowy, bqdqcy paristwowym tunduszem
celowym, kt6rego dysponentem jest minister wta6ciwy do spraw zabezpieczenia
ipotecznego.
W jego ramach sq realizowane programy takie jak ,,Ustugi opiekuriczQ dla os6b
niepetnosprawnych", ,,0pieka wytchnieniowa", ,,Centra opiekuriczo-mieszkalne" or[z ,,Asystent
CzqS€

osobisty osoby n iepetnosprawnej".

ls[otne ir6d*o finansowania bgde stanowi( tak2e Srodki

z

Funduszy Eurppejskich w
perspektywie 2021-2027, dostqpne na szczeblu krajowym i regionalnym, w tym
$zczeg6lno6ci
w obszarze wtqczenia spotecznego, rynku pracy czy edukacji. Uruchomieni( pierwszych
konkurs6w mo2e nastqpic prawdopodobnie w 2022 roku, wtedy te2 bqdzie znany jq2 ostateczny
ksztatt regionalnego programu operacyjnego.

Z uwagi na to, 2e S[rategia zaktada aktywny udziat

spoteczno6ci lokalnych i organizacji
partnerstwa
a tak2e
stu2qce etektywniejszej realizacji politykf spotecznej,
wa2nym 2r6dtem Finansowania bqdq doLacje i granly dostqpne dla trzeciego sekLora. WSr6d
nich sq programy rzqdowe i ministerialne, takie jak Aktywni+, a tak2e programy Narodowego
lnstytutu WolnoSci Centrum Rozwoju Spoteczer'rstwa 0bywatelskiego, w tym Program
Rozwoju 0rganizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PR00, Rzqdowy Progr{m Wsparcia
Rozwoju 0rganizacji Harcerskich i Skautowych ROHiS, a tak2e Korpus Soli
i - Program
Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Dtugoterminowego na lata 2018-2030. Wa2ne sq r6wnie2
Srodki prywatne pochodzqce z tundacji, zaktadanych przez [irmy, instytucje ti
tub
osoby prywatne; pieniqdze od sponsor6w, 6rodki z 1% dla organizacji po2ytku
darowizny, zbi6rki publiczne i inne.
pozarzqdowych,

-

0kre5lenie bardziej precyzyjnych ram tinansowych planowanych kierunk6w dziat
nie wydaje
siQ obecnie mo2liwe ani celowe, szczegolnie ze wzglqdu na szeroki zakres tematyczny
dokumentu, dtugi okres jego obowiqzywania, nie domkniqty jeszcze etap
gramowanra
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Srodkow unijnych na lata 2021-2027 oraz konkursowy charakter wiqkszo6ci programow
pomocowych, klory z punktu widzenia podmiot6w realizujqcych przektada siq na
incydentalno:ie wsparcia. Adekwatne do potrzeb kosztorysy bqdq tworzone w momencie
planowania rocznego i aktualizacji bud2etu gminy (w tym plan6w finansowych jpdnostek), a
tak2e opracowywania program6w i projekt6w uszczeg6tawiajqcych zato2enia Strategii.
7.4. Monitoring Strategii

Monitoring jest podstawq sprawozdawczosci, zarzqdzania zmianq oraz ewaluacji Strategii.
Dane zebrane w jego trakcie sq analizowane, a nastqpnie opracowywane w tormie sprawozdari
przeznaczonych zar6wno na potrzeby wewnqtrzne, jak raport6w prezentowanych opinii
publicznej. Wypracowane wnioski
rekomendacje wspomagajq proces decyzyjny oraz
zarzqdzanie intormacjami, utatwiajqc znajdowanie rozwiqzaft w sytuacjach, kiedy zostanq
zidentyFikowane odchylenia od pierwotnych zalo2ei. Ponadlo monitoring uzupetniony
okresowq ewaluacjq mo2e stai siq 2r6dtem cennych wskaz6wek dla dziatafr korygujqcych i
usprawniajqcych, a tak2e nowelizacj i (aktualizacji) przyjqtych plan6w.

i

i

Przewiduje siq prowadzenie monitoringu Strotegii Rozwiqzgwania Problem1w Spoteczngch
Gming Sierakowice na lata 202'l-2027 co dwa lata za ka2de zakoficzone dwa lata
kalendarzowe wdra2ania Strategii. Raporty
monitoringu Strategii powinpy zawierai
przynajmniej:

z

r
.
'

-

opis uwarunkowan i przebieg procesu monitorowania strategii za dany okrds,
charakterystykq bie2qcej sytuacji spoteczno-ekonomicznej w gminie;

i

prezentacjq gt6wnych obszar6w cel6w Strategii, zrealizowanych wskalnik6w
wdra2ania a tak2e opis zrealizowanych dziatair pod wzglqdem ja(oSciowym i
ilo6cinwym;

.

wnioski i

rekomendacje.

L

Przedmiotem monitoringu bqdq wskaZniki oparte na obiektywnych dowodach
fUrazujqcych
stan zato2onych dziatati oraz osiqgniqtych rezultat6w i cel6w. 0dnoszq siq one do kierunk6w
przyporzqdkowane poszczegolnym obszaro!n Strategii.
niezbqdnych dziatati, kt6re zosta
Monitoringowi mogq podlegai r6wnie2 wskalniki kontekstowe, pokazujqce og6lnq sytuacjq
spotecznq Gminy Sierakowice, majqce charakter komplementarny wobec wska2ni(6w realizacji
dziatafi. lch analiza pozwoli spojrzee na proces realizacji Strate-gii w odniesienil do sytuacji
w gminie. Rekomendowane sq nastqpujqce wskaZniki kontekstowe:

ly

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Liczba ludno6ci gminy wg [ak[ycznego miejsca zamieszkania.

Odsetek mieszkaric6w w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym
w ogdle ludno6ci (w %).

i

poprodukcyjnym

Ludno6i w wieku poprodukcyjnym na 100 os6b w wieku produkcyjnym
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych, w podziale na ptei.

Udziat bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludno6ci w wieku produkcyjnym.
Liczba podmiot6w gospodarki narodowej na terenie gminy.

Slruktura podmiot6w gospodarki narodowej wedtug klas wielko6ci.
Liczba mieszkanc6w korzystajqcych z pomocy spotecznej, w tym dtugotrwale: liczba
os6b, kt6rym przyznano (wiadczenie; liczba rodzin; liczba os6b w rodzinach.

62"
Id: 2F8C4FF2-33B8-4CA7-A049-01 8EC6Ots69D2. Podpisany

Wska2niki realizacji dziatan zostaty ka2dorazowo wykazane

obszarow

w ramach opisu

poszczegolnych

priorytetowych.
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8. Zgodno(d Strategii z dokumentami strategicznymi iprogramowymi
Uwarunkowania programowe lokalnej polityki spotecznej znajdujq swoje ir6dLa w
dokumentach strategicznych ro2nych szczebli: miqdzynarodowego, europejskiego, krajowego,
regionalnego oraz lokalnego. Stanowiq one kierunkowe wytyczne dla dziatan jednostek
samorzqdu terytorialnego, zapewniajqc sp6jno6i dziatari i realizacjq nadrzqdnych cel6w polityki
poszcze96lnych szczebl i.

Analizujqc uwarunkowania wynikajqce z dokument6w miqdzynarodowych, nale2y zwr6cii
uwage w szczeg6lno6ci na Agendq na Rzecz Zr6wnowa2onego Rozwoju 2030, przyjqtq w dniu
25wrzeSnia 2015 roku przez Zgromadzenie Ogolne Organizacji Narod6w Zjednoczonych.
Stanowi ona plan transFormacji w dziedzinach o kluczowym znaczeniu dla ludzkoSci, tj.: ludzie,
planeta, dobrobyt, pok6j i partnerstwo, majqc na celu wyeliminowanie ub6styra i glodu,
ochronq planety przed degradacjq oraz podejmowanie pilnych dziatari w za(resie zmian
klimatu; zapewnienie wszystkim ludziom mo2liwo6ci korzystania z dobrodziejstw dostatniego i
satysFakcjonujqcego 2ycia oaz to, aby postqp gospodarczy, spoteczny
tephnologiczny
przebiegat w zgodzie z naturq; wspieranie pokojowego, sprawiedliwego inkluzywnego
spoteczefrstwa, wolnego od lqku i przemocy oraz mobilizowanie 5rodk6w do wdroienia Agendy
2030 przy udziale wszystkich kraj6w, interesariuszy i obywateli. W ramach Agendy okreilono
17 Cel6w Zr6wnowa2onego Rozwoju. Z punktu widzenia polityki spotecznej istptne sq cele
odnoszqce siq do eliminacji ub6stwa i gtodu, zapewnienia wszysikim ludziom
2ycia
oraz edukacjq wysokiej jako6ci, osiqgniqcia r6wno6ci ptci, uczynienia miast i os
ludzkich
bezpiecznymi
stabilnymi,
tak2e budowy na wszystkich szczeblach s(utecznych i
odpowi edzialnych i ns tytucj i, sprzyj aj qcych wtqczen i u spoteczn em u.

i

i

i

a

Wiodqcq sitq, ktora doprowadzita do przyjqcia Agendy 2030 byta Unia Europejskl. Obecnie na
jej szczeblu trwa debata nad strategiq dziatafr w kierunku zr6wnowa2onej
Europa
2030 bqdzie stanowii odpowied2 na pilne wyzwania stanowiqce zagro2enie dla
istwa,
dobrobytu gospodarczego
Srodowiska na[uralnego. Nowa torma
gospodarczelJo ma opierai siq na gospodarce obiegu zamkniqtego,
2ywno6ci ,,od pola do stotu", stosowaniu odnawialnych lr6det energii oraz
przemiany sprawiedliwej ze spotecznego punktu widzenia
priorytetem mu$zq pozostad

i

inwestycje spoteczne

w

-

obszarach edukacji, wtqczenia spotecznego, opieki zdrowotnej
i rozwoju obszarow r,rliejskich.

i dtugoterminowej, praw mniejszo6ci, rownouprawnienia ptci

Na szczeblu krajowym
Na
krajowym istotne znaczenie ma Dlugookresowo Strotegia Rozwoju Kraju.
kaju. Polska
2030. Trzecia fala nowoczesno.(ci. Gt6wny cel tego dokumentu stanowi poprawa jako6ci 2ycia
Polak6w. Jego osiqganie bqdzie mo2liwe dziqki podjqciu dziatafl w trzec( obszarach:
konkurencyjrroSci innowacyjnoici; r6wnowa2enia potencjatu rozwojowego region6w Polski
oraz etektywno6ci i sprawno5ci pafrstwa. W 2017 roku Rada Ministr6w przyjqta ta!2e Strategig
na rzecz ldpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektgwq do 2030 r.) stanowiqcq
aktualizacjq Strotegii Rozwoju Kraju 2020. Dokument ten okreSla podstawowe uw{runkowania,
cele kierunki rozwoju kraju w wymiarze spotecznym, gospodarczym, regiopalnym oraz
przestrzennym, przedstawiajEc nowy model rozwoju, czyli rozw6j odpowie{zialny oraz
spotecznie i terytorialnie zr6wnowa2ony. Gt6wny cel Strategii stanowi ,,Tworzenie warunk6w
dla wzrostu dochod6w mieszkaric6w Polski przy jednoczesnym wzro5cie sp6jno5ci w wymiarze
spotecznym, ekonomicznym, Srodowiskowym i terytorialnym"

i

i
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lstotnym dokumentem jest r6wnie2 Krajowg Program Rozwoju Ekonomii Spolecznej do 2023
roku. Ekonornia Solidornoici Spolecznej (KPRES), ktorego cel gt6wny brzmi ,,Dd roku 2023
podmioty ekonomii spotecznej i solidarnej bqdq waznym elementem aktywizacji i integracji
spotecznej os6b zagro2onych wykluczeniem spotecznym oruz dostarczycielami ustug
u2yteczno6ci publicznej realizatorami zadafi z zakresu rozwoju lokalnego", Bqdzie on
realizowany pop:.zez cele szczeg6towe:

i

1) Wspieranie trwatego partnerstwa podmiot6w ekonomii spotecznej i
z samorzqdem terytorialnym w realizacji ustug spotecznych uzytecznoSci

sotidarnej
publicznej

oraz zadah publicznych w zakresie rozwoju lokalnego.

2)

Zwiqkszenie liczby wysokiej jakoici miejsc pracy
os6b zagro2onych wykluczeniem spotecznym.

w przedsiqbiorstwach

spqtecznych dla

3) Zwiqkszenie konkurencyjno6ci podmiot6w ekonomii spotecznej i solidarnej na rynku.
4) Upowszechnienie pozytywnych postaw wobec ekonomii spotecznej i solidarrpej.

i solidarnej wymaga
podjqcia skcrordynowanych dziatafl, dziqki kt6rym rozwijai siq bgde cechy podmiot6w
dziatajqcych w sektorze, takie jak zdolnoSi do aktywizacji
reintegracji traktowanych
podmiotowo os6b zagro2onych wykluczeniem spotecznym; koncentracja na potrzebach
spoteczno6ci lokalnych oraz bazowanie na ich zasobach; dziatania na ruecz dobrg wsp6lnego
przez m.in. realizacjq zadafi publicznych w zakresie rozwoju lokalnego; a tak2e samodzielno6i,
samopomoc i samowystarczalno6t. Aspekty te sq wa2ne i w zwiqzku z [ym ni(jednokrotnie
przywotywane r6wnie2 w strategii rozwiqzywania problem6w spotecznych.
Na szczeblu gminnym istotna jest implementacja rozwiqzai przewidyw
w ramach
Programu rzqdowego Dostqpnoit. Plus 2018-2025, ustanowionego Uchwatq nr 1
8 Rady
Ministr6w z dnia 17 lipca 2018 r. Jego gt6wny cel stanowi poprawa
i przestrzeni
publicznej, produkt6w ustug w gt6wnych obszarach wsparcia takich jak
teklura,
transport, eclukacja, stu2ba zdrowia, cytryzacja i ustugi. Dostqpno6c dotyczy w
lnoSci
os6b na wSzkach inwalidzkich, poruszajqcych siq o kulach, o ogran
poruszania siQ; os6b niewidomych i stabo widzqcych, os6b gtuchych i stabo
os6b
gtuchoniewidomych, os6b z niepetnosprawno6ciami psychicznymi iinlelektualnymi, os6b
starszych i ostabionych chorobami, kobiet w ciq2y, os6b z matymi dzie(mi, w tym z w6zkami
dzieciqcymi, os6b majqcych trudnoSci w komunikowaniu siQ
otoczeniefn (tak2e z
jqzyka
pisanego albo m6wionego) oraz os6b o nietypowym *rrd5.i. (w tym
rozumieniem

W Swietle

KPRES uwolnienie potencjatu sektora ekonomii spotecznej

i

i

z

r6wnie2 dzieci).

W obszarze polityki senioralnej na uwagq zastuguje Politgka spoleczna wobec
2030. Bezpieczefistwo - uczestnictwo - solidarnoit, przyjqta Uchwatq nr 151
z dnia 25 paZdziernika 2018 r. Cel polityki spotecznej wobec os6b star
podnoszenie jako5ci 2ycia senior6w poprzez umo2liwienie im pozostawania
samodzielnyrni i aktywnymi oraz zapewnienie bezpieczefistwa. Obszary
starszych to m.in. ksztattowanie pozytywnego postrzegania staro6ci w s
uczestnictwo w 2yciu spotecznym, tworzenie warunk6w umo2liwiajEcych
potencjatu crs6b starszych jako aktywnych uczestnik6w 2ycia gospodarczego i
profilaktyka cho16b, promocja zdrowia, zwiqkszanie bezpieczeristwa ti
warunk6w do solidarno6ci i integracji miqdzypokoleniowej, a tak2e dziatania na
dla starosci (kadry opiekufrcze i medyczne), do starosci (cate spoteczefrstwo),

starszgch

y Minis[r6w
stanowi
najdtu2ej

ogotu os6b
zeistwie,
zystanie

ku

pracy,

tworzenie
edukacji

staro6i (od
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najmtodszego pokolenia) oraz edukacja w staro5ci (osoby starsze). Obszary uralzglqdniajqce
dziatania wobec niesamodzielnych osob starszych to w szczeg6lno6ci utatwienie dostqpu do
ustug wzmacniajqcych samodzielno6i oraz dostosowanie Srodowiska zamiEszkania do
mo2liwoSci Funkcjonalnych niesamodzielnych os6b siarszych, zapewnienie optymalnego
dostqpu do ustug zdrowotnych, rehabilitacyjnych i opiekuriczo-pielqgnacyjnych, a !ak2e system
wsparcia nieFormalnych opiekun6w niesamodzielnych os6b starszych przel instytucje
publiczne.

W dniu 16 lutego 2021 roku

Rada Ministrow przyjqta Strotegig na rzecz os6b
z niepelnosprawnoiciami no loto 2021-28A. )ej gt6wnym celem jest wtqczenie osob z
r62nego rodzaju niepetnosprawnoSciami w 2ycie spoteczne zawodowe, a tym samym
zagwarantowanie im praw okre6lonych w Konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych.
Dokument sktada siq z o6miu priorytet6w, takich jak niezale2ne 2ycie, dostqpnoSi,
edukacja, praca, warunki 2ycia i ochrona socjalna, budowanie Swiadomo(ci oraz koordynacja.
W ich ramach planowane sq takie dziatania jak np. zapewnienie osobom z
niepetnosprawno6ciami mo2liwo5ci petnego udziatu w 2yciu spotecznym, pyblicznym i
politycznym, przeprowadzenie procesu deinstytucjonalizacji, wczesna pomoc, edukacja
wtqczajqca, aktywizacja zawodowa os6b z niepetnosprawnoSciami, modytikacja i uzupetnienie
systemu wsparcia zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej os6b z niepetnospfawno(ciami,
pogtqbianiu siQ niepetnosprawno6ci, dostqp do ustug
zapobieganie powstawaniu
zdrowotnych oraz zwiqkszenie etektywnoSci procesu leczenia, profilaktyka i leczenip w obszarze
zdrowia psychicznego oraz 6rodowiskowy system wsparcia os6b z problemlmi zdrowia

i

i

psychicznego

i inne.

Na szczeblu wojew6dzkim gt6wnym dokumentem strategicznym jest Strotefio

Rozwoju

Wojewddztwa Pomorskiego 2030, kt6rej projekt zostat przyjqty przez Zarzqd V,Vojew6dztwa
Pomorskiego Uchwatq nr 9141190120 z dnia 15 paldziernika 2020 r., a nastqpnip przekazany
do konsulta{i spotecznych w ramach strategicznej oceny oddziatywania na Srpdowisko. W
Swietle zawartej w niej wizji, Wojew6dztwie Pomorskie w 2050 roku to regiofr dobrobytu,
czysty, otwarty, sp6jny, innowacyjny oraz rozwijajqcy siq w spos6b trwaty. Cete
ltrategiczne i
przyporzqdkowane im cele operacyjne sq nastqpujqce:

1. Trwate

bezpieczerttwo

1.1. t3ezpieczenstwo 6rodowiskowe
1

.2. t3ezpieczefrstwo energetyczne

1.3. [3ezpieczenstwo zdrowotne
1.4. Ilezpieczefi stwo cytrowe
2. Otwarta wsp6lnota regionalna

2.1. f:undamenty edukacji
2.2. Wrazliwo(t spoteczna
2.3. Kapitat spoteczny
2.4. Mobilno6i
3. Odporna gospodarka
3.1

- Pozyqa m iqdzynarodowa

3.2. llynek pracy
3.3. Turystyka i oterta czasu wolnego
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3.4. lntegracja z globalnym systemem transportowym

Wskazany wy2el dokument jest jednocze6nie projektem strategii polityki spotecznej
wojew6dztwa pomorskiego, kt6ra stanowi jego integralnq czq6( i od 2021 roku nie bqdzie
opracowywana odrqbnie. Z tego wzglqdu warto przytoczyc gt6wne dziatania okre6lone w SRWP
2030, kt6re bqdq reatizowane na terenie wojew6dztwa, a kt6re uwzglqdnia r6wnie2 Strategia
na poziomie gminnym. Sq to m.in.:

o

rozw6j ustug spotecznych (w tym kadry
zdein

.

s

lytucj onal izowan

ej

i

intrastruktury), w szczeg6lno6ci w tormule

;

likwidacja barier instytucjonalnych iFizycznych

w

dostqpie do wszystkich ustug

publicznych;

o
o

i

poprawa jako6ci
lat 3;

i

dostqpno6ci oFerty zorganizowanych Form opieki nad dzie(mi do

i

zawodowa grup wymagaiqcych szczeg6lnego
wsparcia, przede wszystkim os6b potrzebujqcych wsparcia
codziennym
Funkcjonowaniu
ich opiekun6w, senior6w, os6b z niepetnosprawnoiciami, kobiet,
dzieci i mtodzie2y,

aktywizacja

integracja spoteczna

w

i

r

realizacja program6w

w

zakresie: przeciwdziatania wykluczeniu
wyr6wnywania szans os6b z niepetnosprawno6ciami, rozwoju ekonomi
wsp6tpracy z NG0, wspierania rodziny i systemu pieczy zastqpczej,
przemocy w rodzinie, przeciwdziatania narkomanii oraz proFilaktyki
problem6w alkoholowych,

o

nemu,
spotecznej,

iatania
i

i

wiedzy wszystkich mieszkafrc6w w obszaraclp kluczowych
szcze96lno6ci: aktywnoSci obywatelskiej, kultury, Srodowisfa i klimatu,

podnoszenie Swiadomo6ci

dla regionu, w
zdrowego trybu 2ycia, racjonalnych zachowafl komunikacyjnych, cy[ryzacji oraz
przedsi qb iorczo6ci,

o

mechanizmy kompleksowego wsparcia aktywno5ci obywatelskiej i wolontarfatu.

Strategia rozwiqzywania problem6w spotecznych powinna uwzglqdniai zatozerlia gi6wnych
dokument6w strategicznych powiatu gminy w zakresie polityki spotecznf.i. Strategio
Rozwiqzgwania Problem6w Spoleczngch w Powiecie Kartuskim no lata 2021-2024jest obecnie
opracowywana, jednak mo2na wskaza( jej gt6wne zato2enia. Strategia wskazuje jako gt6wne
kierunki dziatari wsparcie rodziny rozwoju pieczy zastqpczej, politykq senioralnq,
wyr6wnywanie szans os6b z niepetnosprawnoSciami, reagowanie na zagroz{nia nowe
zjawiska spoteczne oraz rozw6j Form aktywno5ci zawodowej dla r62nych grup spotlcznych.

i

i

i

Kluczowym dokumentem strategicznym gminy jest natomiasI Strotegia
Sierakowice 2014-2024. W jej ramach wyznaczono 9 cel6w gt6wnych, tj. po
z wyodrqbnionych sFer [unkcjonalnych: spotecznej, gospodarczej oraz
intrastruktury technicznej. Sq to nastqpujqce:

3w

kazdej

Sfera spoleczna
l. Cel gt6wny: Rozw6j inFrastruktury

i poszerzenie oFerty ustug

spotecznych

ll. Cel gt6wny: Rozw6j potencjatu spotecznego mieszkaric6w gminy
lll. Cel gt6wny: Zapewnienie bezpieczeristwa i sp6jno6ci spotecznej mieszkanc6w g
Sfera gospodarcza
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l. Cel gtowny: Wsparcie rozwoju przedsiqbiorczo6ci na terenie gminy

ll. Cet gt6wny: Zr6wnowa2ony rozw6j turystyki oraz ustug okoto turystycznych
lll. Cel gt6wny: Rozw6j intrastruktury wspierajqcej rozw6j gospodarczy

Sfera Srodowiska i infrastruktury technicznej
l. Cel gt6wny: Poprawa dostqpnoici komunikacyjnej gminy

ll. Cel gt6wny: Poprawa stanu intrastruktury technicznej i teletechnicznej
lll. Cel gtowny: 0chrona Srodowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami
Powy2sze cele prezentujq kompleksowe oddziatywanie

po{zez poprawq infrastruktury, dbato5i

na spoteczeistwo gminy,

o Srodowisko, rozw6j gospodarki,

zar6wno

Wzmocnienie

systemu Swiadczenia ustug publicznych oraz rozwoj wykorzystujqcy aktywnoie i wspotpracq
6rodowisk lokalnych. Cele ikierunki dziatafr niniejszej Stra[egii sq
nirpi sp6jne i
uszczeg6tawiajq kwestie zwiqzane z trudno6ciami 2yciowymi mieszkafrc6w i ich rodzin.

z
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Podsumowanie
Jak juz zasygnalizowano we wstqpie strategia rozwiqzywania problem6w spoieczilych stanowi

wyraz lokalnej polityki spotecznej w szerokim znaczeniu tego pojqcia. Jej odzluierciedlenie
stanowi Strotegio Rozwiqzgwania Problembw Spoleczngch Gming Sierakowice np loto 20212027, kl6ra, chot umiejscowiona 6ciSle w zadaniach kompetencjach samorzqdu gminy,
odnosi siq do r62nych aspekt6w Funkcjonowania spoteczno6ci lokalnej. Jej gt6wny cel stanowi
,,Poprawa jakoSci zycia mieszkafic6w Gminy Sierakowice w 6rodowisku rodzinnymj spotecznym
i zawodowym", czemu majq stu2yi dziatania podejmowane w obszarach wqparcia os6b

i

starszych, niepetnosprawnych i chorujqcych, przeciwdziatania ub6stwu, bezrobociu i biernoici
zawodowej, wzmocnienia rodzin z dzie(mi, przeciwdziatania i ograniczania skqli dystunkcji
spotecznych oraz rozwoju gminnego systemu polityki spotecznej, obejmujqcego z jednej strony
aspekty instytucjonalne, a z drugiej aktywno6f spotecznq mieszkafrc6w.

Strategia stanowi kierunkowq wytycznq dla lokalnych wtadz, instytucji oral organizacji
odpowiedzialnych za szeroko rozumiany lokalny system pomocy i wsparcia. Z uwqgi jednak na
to, 2e sytuacja spoteczno-ekonomiczna Gminy Sierakowice jest dynamiczna i zale[na od wielu
czynnik6w, nale2y dostosowywa( zato2enia Strategii do uwarunkowafi. lstotne znalzenie bqdzie
miato Sledzenie zmian prawa, przede wszystkim w obszarze pomocy spotecznej, rynku pracy,
wspierania rodzin oraz os6b niepetnosprawnych, mo2e to bowiem uzasadnif konieczno5(
nowelizacji czqsci zalo2efi Strategii. Ponadto trzeba bqdzie uwzglqdniat dynamik[ problem6w
spotecznych (ich skalq natq2enie, pojawianie siq nowych ryzyk socjatnych) oraz wa2ne,

i

n

iezaspokojone potrzeby ludno6ci.
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