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Wstęp 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest podstawą do realizacji wzorów 

interwencji społecznych podejmowanych w celu poprawy tych stanów oraz zjawisk występujących w 

obrębie danej społeczności, które mają negatywny charakter. Strategia określa, jak rozwiązywać kwestie 

społeczne.  

Obowiązek opracowania Strategii wynika z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  

o pomocy społecznej.  

Rozwiązywanie problemów społecznych regulują: 

1) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz.1362, 

z późn. zm., 

2) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – Dz. U. 122 z 2003 r. poz. 

1143, z późn. zm., 

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

Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm., 

4) Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. 

96 z 2003 r. poz. 873 z poźn. zm., 



 
 
 

5) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92, z późn. zm., 

6) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – Dz. U. z 2006 r. Nr 139 

poz. 992,  z późn. zm.,  

7) Ustawa z dnia 25 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych – Dz. U. 71 z 2001 r. poz. 

734, z poźn. zm., 

8) Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - Dz. U. 

2010 r. Nr 80 poz. 526., 

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

alkoholizmowi –  Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473, z poźn. zm., 

10) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych – Dz. U. 2008 r. Nr 164 poz. 1027, z późn. zm., 

11) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach – Dz.U. z 2006 r. Nr 234 poz. 1694,  

z późn. zm., 

12) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie- Dz. U z 2010 r. Nr 

125 poz. 842, z późn. zm., 

13) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 

z późn. zm., 

14) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych- Dz. U. z 2006 r. Nr 94 

poz.651, z późn. zm., 

15) Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. 

poz.195). 

16) Inne, stanowiące o problemach społecznych. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Gryfów Śląski wpisuje się  

w cele strategiczne zawarte w dokumentach wyższego szczebla. Dokumentami o istotnym znaczeniu 

dla rozwiązania problemów społecznych są: 

 Europejski Model Społeczny zawarty w Strategii Lizbońskiej, 

 Krajowa Strategia Polityki Społecznej na lata 2007 - 2013, 

 Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej na lata 2005 – 2013  

 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku  

Strategia Lizbońska – Europejski Model Społeczny 

Główne cele Europejskiego Modelu Społecznego: 

 pełne zatrudnienie, 

 spójność społeczna. 

Priorytety:  

1. Poprawa warunków dla powstawania i funkcjonowania rodzin. Wsparcie rodzin  

w wychowaniu i edukacji dzieci. Wdrożenie aktywnej polityki społecznej. Kompleksowa 

rehabilitacja i aktywizacja osób niepełnosprawnych. Budowa systemu wsparcia dla osób  

w wieku poprodukcyjnym. 

2. Aktywizacja i mobilizacja partnerów lokalnych. Partnerstwo publiczno-społeczne, jako 

podstawa rozwoju usług społecznych.  

 



 
 
 

Europejski Fundusz Społeczny 

Przystępując do Unii Europejskiej, Polska została objęta w całości Celem  

1 wspólnotowej polityki regionalnej - wspieranie rozwoju i strukturalnego dostosowania regionów słabo 

rozwiniętych. Cel ten realizowany jest z pomocą Funduszy Strukturalnych oraz  

z Funduszu Spójności. 

Instrumentami wspólnotowej polityki regionalnej są: 

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

 Europejski Fundusz Społeczny, 

 Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji. 

Obok działań o charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym cele Narodowej Strategii 

Spójności są realizowane za pomocą Regionalnych Programów Operacyjnych. 

Cele i główne obszary wsparcia programu operacyjnego – kapitał ludzki 

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program koncentruje wsparcie na 

następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału 

adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej  

i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia. 

Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i świadomości społecznej, a do osiągnięcia 

tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych, do których nalezą: 

1. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób 

bezrobotnych i biernych zawodowo. 

2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. 

3. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w 

gospodarce upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy 

równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z 

potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. 

4. Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityki 

świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa. 

5. Wzrost spójności terytorialnej. 

Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i 

regionalnym. 

Priorytet VII – Promocja integracji społecznej 

W ramach Priorytetu VII podejmowane są przede wszystkim działania zmierzające do 

ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniom społecznym oraz rozwijania 

instytucji ekonomii społecznej, jako skutecznej formy integracji społeczno - zawodowej. Ważnym 

elementem wsparcia jest eliminowanie różnego rodzaju barier, na jakie napotykają osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym. Problem ten dotyczy przede wszystkim osób niepełnosprawnych, 

długotrwale bezrobotnych, cudzoziemców, osób opuszczających placówki opieki zastępczej czy 

zakłady karne, postrzeganych w sposób stereotypowy przez pracodawców i otoczenie społeczne, jako 

pracownicy mniej dyspozycyjni oraz mobilni zawodowo. Wobec tych osób zostaną zastosowane 

instrumenty aktywnej integracji, mające na celu przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy oraz 

ich integrację ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie zdolności do możliwości zatrudnienia i 

uzyskanie wsparcia dochodowego. 



 
 
 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Gryfów Śląski na lata 2008-2012, 

stanowi podstawę do opracowania aktualizacji - nowego dokumentu na lata 2013 – 2018. Zapisy jej są 

następujące: 

Opracowanie instytucjonalnych, organizacyjnych i finansowych instrumentów 

umożliwiających wdrażanie programów pozwalających na skuteczne: 

1) Redukowanie zjawiska ubóstwa, 

2) Wsparcie rodziny, 

3) Zmniejszenie zjawiska bezrobocia, 

4) Wsparcie osób bezrobotnych, 

5) Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych, 

6) Przeciwdziałanie uzależnieniom. 

 

I Część diagnostyczna - analityczna  

1. Charakterystyka gminy Gryfów Śląski 

1. Położenie 
Gryfów Śląski to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa dolnośląskiego1, powiatu 

lwóweckiego. Gmina Gryfów Śląski ma 9 779 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 21,0% ludności 

powiatu. Gmina stanowi 9,4% powierzchni powiatu2. 

Gmina Gryfów Śląski położona jest w zachodniej części województwa dolnośląskiego,  

w powiecie lwóweckim. Rozpościera się na Pogórzu Izerskim, na wysokości 325 m n.p.m. Przez Gminę 

przepływa rzeka Kwisa. 

Na terenie Gminy Gryfów Śląski wyznaczono następujące formy ochrony przyrody:  

1) Obszar Chronionego Krajobrazu, stanowiący część zalewu leśniańsko-złotnickiego. Tereny te 

obejmuje się ochroną ze względu na najbliższe otoczenie najcenniejszych pod względem 

krajobrazowym i przyrodniczym terenów przełomu rzeki Kwisy w rejonie miasta Gryfów Śląski 

i wsi Wieża;  

2) Użytek ekologiczny – Stawy Młyńsko. Jest to kompleks stawów hodowlanych "Stawy 

Młyńsko" jest siedliskiem lęgowym dla wielu gatunków ptaków chronionych, obszar 

odpoczynku i żerowania dla wielu gatunków przelotnych. Jest to także największy obszar 

zbiorowiska szuwarowego;  

Siedzibą gminy jest miasto Gryfów Śląski - oddalone od stolicy powiatu Lwówka Śląskiego o 

18 kilometrów. Odległość Gryfowa Śląskiego do Wrocławia wynosi natomiast 134 km. 

Gmina Gryfów zajmuje powierzchnię 6661 ha i ma charakter miejsko-wiejski. Graniczy od 

północy z gminą Nowogrodziec, od wschodu z gminą Lwówek Śląski, od południa z gminą Mirsk oraz 

Lubomierz oraz od zachodu z gminą Lubań i Olszyna. 

W skład gminy wchodzi miasto Gryfów Śląski oraz 7 wsi: 

1) Wolbromów, 

2) Rząsiny, 

3) Ubocze, 

4) Krzewie Wielkie, 

5) Wieża, 

                                                           
11 W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie jeleniogórskim. 
2 Powiat lwówecki ma 46 360 mieszkańców. Więcej: http://www.polskawliczbach.pl/powiat_lwowecki 



 
 
 

6) Proszówka, 

7) Młyńsko3. 

 
 

 
Rysunek 1. Gmina Gryfów Śląski w odniesieniu do powiatu lwóweckiego i skład miejscowości 

przynależących do gminy 

 

2. Ludność – dynamika i struktura 
Gmina Gryfów Śląski miała na koniec 2017 r. 9 779 mieszkańców, z czego 51,7% stanowiły 

kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2012-2017 liczba mieszkańców zmalała o 3,7%. W mieście 

Gryfów Śląski w analogicznym okresie zamieszkiwało 6 684 osoby, co stanowiło 68,4% mieszkańców 

gminy. Przy utrzymaniu dotychczasowej dynamiki liczba mieszkańców gminy wyniesie na koniec 2019 

r. 9 952 osoby, a w 2025 r. – odpowiednio 9 112 osób4. 

Wykres 1. Ludność gminy gryfów Śląski na przestrzeni lata 2012-2017 

 
Źródło: Dane GUS 

 

                                                           
3 GUS: Polska w liczbach, Gmina Gryfów Śląski. 
4 Prognoza na podstawie analizy trendu liniowego. Trafność prognozy wynosi 97,5%. 
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Średni wiek mieszkańców wynosił na koniec 2017 r. 42,7 lat i jest porównywalny do średniego 

wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego (42,2 lata) oraz nieznacznie większy od średniego 

wieku mieszkańców całej Polski. Średni wiek kobiet w gminie na koniec 2017 r. wynosił 44,7 lat, a 

mężczyzn 40,6 lat.  

Wykres 2. Piramida wieku mieszkańców Gryfów Śląski (stan na 31 grudnia 2017 r.) 

 

Źródło: GUS: Polska w Liczbach 2018 

W wieku przedprodukcyjnym jest 14,4% mieszkańców gminy, 63,1% jest w wieku 

produkcyjnym, a 22,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. 

Wykres 3. Struktura wiekowa mieszkańców gminy 

 
Źródło: GUS: Polska w Liczbach 2018 

Przyrost naturalny w gminie wyniósł w na koniec 2017 r. -34 osoby, co oddaje wskaźnik 

przyrostu naturalnego na 100 osób wynoszący -3,48. Jest on znacznie wyższy niż w całym 

województwie, gdzie wynosi odpowiednio -1,3. Należy przy tym podkreślić, ze począwszy od 2015 r. 

wskaźnik ten ulega niewielkiej poprawie, do czego przyczynia się zwłaszcza wzrost liczby urodzeń przy 

niemal stałym poziomie liczby zgonów. W 2017 r. urodziło się 74 dzieci (w tym 47,3% dziewczynek i 

52,7% chłopców), a zmarło 108 osób dorosłych. Nie odnotowano przypadku śmierci niemowląt. 

Współczynnik dzietności ogólnej, czyli liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu 
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całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat wynosi dla gminy 1,18 dziecka, a dla województwa 

dolnośląskiego – odpowiednio 1,36 dziecka.  

Najczęstsze przyczyny zgonów mieszkańców gminy to choroby układu krążenia (47,3%) oraz 

nowotwory (23,4%)5. 

Saldo migracji w gminie Gryfów Śląski wyniosło na koniec 2017 r. -16 osób, a w roku 2016 -

30 osób. W 2017 r. w gminie zameldowało się dodatkowo 86 osób, a wymeldowało 116 osób. W grupie 

osób wymeldowanych 7 wyjechało za granicę, a pozostałe do innych miejscowości w Polsce. 

Mieszkańcy gminy Gryfów Śląski zawarli w 2017 roku 52 małżeństw, co odpowiada 5,3 

małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa 

dolnośląskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów 

przypadających na 1000 mieszkańców. 32,0% mieszkańców gminy Gryfów Śląski jest stanu wolnego, 

50,5% żyje w małżeństwie, 6,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,4% to wdowy/wdowcy.  

3. Gospodarka  
W 2017 r. w Gminie Gryfów Śląski funkcjonowało 986 podmiotów gospodarczych w tym, aż 

748 firmy prowadzone przez osoby fizyczne. W tymże roku zarejestrowano 111 nowych podmiotów, a 

85 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (123) podmiotów 

zarejestrowano w roku 2016, a najmniej (105) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (108) 

podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (67) podmiotów wyrejestrowano 

natomiast w 2010 roku. 

Wykres 4. Dynamika zmian liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON 

 

Źródło: GUS: Polska w Liczbach 

Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej 

(955) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników. 

Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych) 955 

Małe przedsiębiorstwa (10-49) 23 

Średnie przedsiębiorstwa (50-249) 7 

Duże przedsiębiorstwa (pow. 250 zatrudnionych) 1 

 

                                                           
5 Dane GUS 



 
 
 

Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w 

gminie Gryfów Śląski najwięcej (40) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną 

odpowiedzialnością.  

Około 0,6% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 34,7% (342) 

podmiotów, a 64,7% (638) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. 

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 

2017 r. 

Powiat Gmina 

Ogółem 4393 986 

W sektorze rolniczym 99 6 

W sektorze przemysłowym 438 131 

W sektorze budowlanym 935 211 

Na 10 tys. ludności 948 1008 
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 

10 tys. ludności 

686 748 

Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Gryfów Śląski 

najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (28.0%) oraz Handel 

hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.9%). 



 
 
 

Wykres 5. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

 

4. Rynek pracy 
W gminie Gryfów Śląski na 1000 mieszkańców pracuje 177 osób (dla porównania w 

województwie dolnośląskim wskaźnik ten wynosi 268 osób). Niemal połowę, bo 49,5% wszystkich 

pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,5% mężczyźni. 

Bezrobocie rejestrowane w gminie Gryfów Śląski wynosiło w 2017 roku 12,1% (12,1% wśród 

kobiet i 12,1% wśród mężczyzn). Jest to ponad dwukrotnie wyższy wskaźnik niż ma to miejsce w całym 

województwie dolnośląskim, gdzie bezrobocie w końcu 2017 r. wyniosło 5,7%.  

Dynamika zmian stopy bezrobocia począwszy od 2013 r. wskazuje na stały spadek odsetka 

bezrobotnych. Jeszcze w 2013 r. w gminie bez pracy pozostawał niemal, co czwarty jej mieszkaniec 

(24%), a w 2017 odsetek ten zmalał o połowę.  
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Wykres 6. Dynamika zmian stopy bezrobocia rejestrowanego  
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5. Finanse publiczne 
Suma wydatków z budżetu gminy Gryfów Śląski wyniosła w 2016 roku 28,4 mln złotych, co 

daje 2,9 tys. złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.5%  

w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Gryfów Śląski - 32.6% została 

przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została 

na Dział 801 - Oświata i wychowanie (28.9%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska (12.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,9 mln złotych, czyli 10,2% wydatków ogółem. 

Suma dochodów do budżetu gminy Gryfów Śląski wyniosła w 2016 roku 31,5 mln złotych, co 

daje 3,2 tys. złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.3%  

w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób 

prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - 

Różne rozliczenia (26.3%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (25.2%). W budżecie gminy Gryfów 

Śląski wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 522 złotych na mieszkańca 

(16,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,0 złotych na 

mieszkańca (0,3%). 

6. Edukacja 
W wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) jest 2 036 mieszkańców gminy Gryfów Śląski (w tym  

1 010 kobiet oraz 1 026 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,5% 

ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,9% średnie 

ogólnokształcące, a 16,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje 

się 29,5% mieszkańców gminy Gryfów Śląski, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 21,0% podstawowym 

ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej. 

W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy gminy Gryfów Śląski mają 

niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Gryfów Śląski największy odsetek 

ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,1%) oraz zasadnicze zawodowe (22,5%). Mężczyźni 

najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,1%) oraz podstawowe ukończone (18,9%). 

Na 295 w wieku przedszkolnym (3-6 lat) 219 uczęszcza do placówek wychowania 

przedszkolnego. W świetle danych GUS oraz portali specjalistycznych6 w gminie działa tylko jedno 

przedszkole oraz dwie placówki wychowania przedszkolnego.  

                                                           
6 Np. portal: http://przedszkolowo.pl/baza-przedszkoli 
 

http://przedszkolowo.pl/baza-przedszkoli


 
 
 

W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) w 2017 r. kształciło się 505 

dzieci. Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto 

(stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 

86,48. W gminie funkcjonują trzy szkoły podstawowe (zestawienie 1) 

Zestawienie 1. Szkoły podstawowe w gminie Gryfów Śląski 

Szkoły Adresy Oddziały Uczniowie Nauczyciele 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 

Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie 

Śląskim 

 Publiczna 

 75 781-34-86 

 75 781-34-86 

www.spgryfow.internetdsl.pl 

ul. Uczniowska 17 

59-620 Gryfów 

Śląski 

16 385 31 

Szkoła Podstawowa im. Władysława 

Stanisława Reymonta  

 Publiczna 

 75 781-12-65 

 75 781-12-65 

www.spubocze.superszkolna.pl 

ul. 0 169 

59-620 Ubocze 

7 63 10 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. 

Alojsa Andrickiego  

 Publiczna 

 75 784-41-88 

 75 784-41-88 

Rząsiny 95 

59-620 Rząsiny 

7 57 11 

Wśród mieszkańców gminy w wieku potencjalnej nauki 11,5% zalicza się do przedziału 13-15 

lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,6% wśród dziewczyn i 11,5% wśród chłopców). Na 1 

oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skalaryzacji brutto (wynosi 

85,02. W gminie funkcjonuje jedno gimnazjum, które obecnie jest przekształcone w szkołę podstawową 

nr 2. 

Szkoła Adres Oddział

y 

Uczniowie Nauczyciel

e 

Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi 

Gryfowskiej 

 Publiczne 

 75 781-32-69 

 75 781-32-69 

www.gimnazjum.gryfow.info 

 

ul. Uczniowska 11 

59-620 Gryfów 

Śląski 

10 237 27 

 

W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,2% 

mieszkańców (16,7% wśród dziewczyn i 19,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach 

ogólnokształcących przypada 15 uczniów. 15 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich 

zawodowych i artystycznych (zestawienie nr 2). 

Zestawienie 2. Szkoły ponadgimnazjalne w gminie Gryfów Śląski 

Szkoły Adresy Oddziały Uczniowie Nauczyciele 

http://www.spgryfow.internetdsl.pl/
http://www.spubocze.superszkolna.pl/
http://www.gimnazjum.gryfow.info/


 
 
 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

 Publiczna 

 75 781-34-54 

 75 781-46-40 

zsoiz.gryfow.pl 

ul. Kolejowa 16 

59-620 Gryfów 

Śląski 

5 107 Brak danych 

Technikum 

 Publiczne 

 75 781-34-54 

 75 781-46-40 

zsoiz.gryfow.pl 

ul. Kolejowa 16 

59-620 Gryfów 

Śląski 

4 88 Brak danych 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

 Publiczne 

 75 781-34-54 

 75 781-46-40 

zsoiz.gryfow.pl 

ul. Kolejowa 16 

59-620 Gryfów 

Śląski 

4 80 Brak danych 

Liceum Ogólnokształcące 

 Publiczne 

 75 781-34-54 

 75 781-46-40 

zsoiz.gryfow.pl 

ul. Kolejowa 16 

59-620 Gryfów 

Śląski 

1 19 Brak danych 

 

W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje 

się 30,5% mieszkańców gminy Gryfów Śląski w wieku potencjalnej nauki (30,6% kobiet i 30,4% 

mężczyzn). 

2. Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim 

Dane na temat osób korzystających z pomocy społecznej pochodzą ze sprawozdań Miejsko - 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim oraz GUS. 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, świadczenia rodzinne przysługują: 

1) Obywatelom polskim,  

2) Cudzoziemcom posiadającym obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

3) Cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot 

Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z 

okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o 

cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z pózn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w 

związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują 

łącznie z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku oraz 

przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne. 

MGOPS w Gryfowie Śl. ma swoją siedzibę w Uboczu 300 i realizuje swoje zadania w pięciu 

działach: 

1) Dział Pracy Socjalnej 

2) Dział Ekonomiczno-Administracyjny 

http://zsoiz.gryfow.pl/
http://zsoiz.gryfow.pl/
http://zsoiz.gryfow.pl/
http://zsoiz.gryfow.pl/


 
 
 

3) Dział Usług Opiekuńczych 

4) Dział Profilaktyki 

5) Dział Świadczeń Rodzinnych I Funduszu Alimentacyjnego 

1. Dział Pracy Socjalnej 
Dział pracy socjalnej realizuje działania w zakresie świadczeń obligatoryjnych oraz tzw. 

zasiłków celowych. 

W roku 2017 różne formy pomocy, bez względu na ich rodzaj, formę i źródło finansowania 

przyznano 300 (w 2016r. - 326) rodzinom w tym 83 (w 2016r. -83) rodzinom na wsi. Pomoc objęła 478 

(w 2016r. – 557) osób w rodzinach. 

Wykres 7. Liczba rodzin objęta pomocą socjalną w gminie Gryfów Śląski 

 

Źródło: Sprawozdanie rzeczowe z realizacji zadań Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Gryfowie Śląskim za rok 2017. S. 1. 

Głównymi przyczynami wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy były: 

1) Bezrobocie – 153 rodzin (2016r. -167 rodzin, 2015r. -211 rodziny); 

2) Ubóstwo – 267 rodziny (2016r – 293 rodziny,2015r. -314 rodzin); 

3) Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego – 28 rodzin (2016r.- 39 rodzin, 2015r. -42 rodziny); 

4) Niepełnosprawność –103 rodzin (2016r. - 113 rodzin, 2015r.- 123 rodziny); 

5) Długotrwała i ciężka choroba –48 rodzin (2016r. - 58, 2015r.-64 rodzin); 

6) Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego –5 osoby (2016r. - 3 

osoby, 2015r. - 1 osoba); 

7) Alkoholizm – 14 rodzin (2016r. - 10 rodzin, 2015r. - 10 rodzin); 

8) Narkomania – 4 rodziny  (2016r. - 6 rodzin, 2015r. - 6 rodzin); 

9) Bezdomność –6 osób (2016r.- 6 osób,  2015r.-7 osób); 

10) Potrzeba ochrony macierzyństwa – 10 rodzin (2016r. - 9 rodzin, 2015r.-16 rodzin), 

11) Przemoc w rodzinie – 1 osoba (2016r. - 3 osoby, 2015r.-3osoby); 

12) Zdarzenia losowe – 1 rodzina (2016r. - 0 rodzin, 2015r.-1 rodzina). 

2. Dział Ekonomiczno-Administracyjny 
W roku 2017 zrealizowane przez ośrodek pomocy społecznej wydatki wyniosły: ·10 272 298,82 

zł. Większość środków (7 842 386,61 zł) pochodziła z budżetu Państwa i była przeznaczona na 

realizację zadań zleconych. Pozostałe środki, to wydatki sfinansowane ze środków własnych Gminy (1 

172 052,84 zł), środków z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (1 159 315,18 zł) oraz 

wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi (98 544,19 zł). 
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Wykres 8. Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Źródło: Sprawozdanie rzeczowe z realizacji zadań Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Gryfowie Śląskim za rok 2017. S. 1. 

Zasiłki okresowe, które przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie. Z tej formy pomocy skorzystało 187 rodzin (2016r.-192), w tym z 

tytułu bezrobocia 142 osoby/rodziny (2016r.- 157), w związku z długotrwała chorobą 24 osób/rodzin 

(2016r. -14) i 14 osób/rodzin w związku z niepełnosprawnością(2016r.-14) z innego tytułu - 27. 

Wypłacono świadczeń na kwotę 391 692 zł. 

Zasiłkami celowych i specjalnymi zasiłkami celowymi objęto 221 rodzin na kwotę 90 389,87 zł (2016r.-

259) Pomoc ta udzielana była na potrzeby bytowe, w tym na zakup żywności i dofinansowanie do 

zakupu opału, zakupu leków dla najbardziej chorych, opłacenie schroniska dla osób bezdomnych, 

wsparcie w opłatach mieszkaniowych itp. Coraz więcej osób i rodzin zwracało się z prośbą o pomoc w 

leczeniu – na zakup leków ratujących zdrowie i życie, na dojazdy do lekarzy specjalistów i badania 

specjalistyczne. 

Zasiłkami stałymi  objęto ogółem 74 (2016r.-71) osób w tym 68 (2016r.-61) osoby to osoby 

samotnie gospodarujące i 8 (2016r.-10) osób w rodzinach z uwagi na wiek (60 lat dla kobiet i 65 lat dla 

mężczyzn) lub niepełnosprawność (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności). Osoby te 

nie nabyły uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Osoba samotnie gospodarująca bez 

dochodu otrzymywała powyższy zasiłek w wysokości 604 zł miesięcznie, dla osoby z dochodem 

wysokości zasiłku stałego stanowiła różnicę pomiędzy kwotą kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej, tj. 634 zł, a dochodem tej osoby. 

MGOPS zobowiązany jest do realizacji  zadania w zakresie kierowania i umieszczania w 

domach pomocy społecznej osób  z terenu gminy Gryfów Śląski. 

 Zasady kierowania osób do domów pomocy społecznej i ustalania odpłatności za pobyt 

uregulowane są art. 17 ust. 1 pkt 16 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 

W roku 2016 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 13 osób. 
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3. Dział Usług Opiekuńczych 
Świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem obowiązkowym gminy. W 2017 roku tą formą 

pomocy objęto 27 osób, w tym 4 to osoby  samotne, 23 osoby żyjące w rodzinie. Realizacja powyższych 

świadczeń umożliwia osobom starszym, niepełnosprawnym fizycznie pozostanie w swym środowisku 

zamieszkania.  

Osoby objęte pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych wspierane są każdego dnia w 

następującej formie: 

1) Zakupie i dostarczeniu artykułów spożywczych i innych produktów niezbędnych w 

gospodarstwie domowym; 

2) Przyrządzaniu posiłków; 

3) Dostarczaniu gotowych posiłków; 

4) Przyrządzaniu posiłków na część dnia, gdy osoba objęta pomocą zostaje sama; 

5) Utrzymaniu higieny pomieszczeń użytkowych zajmowanych przez osobę objętą opieką; 

6) Utrzymaniu w czystości bielizny pościelowej; 

7) Zakupie odzieży i obuwia; 

8) Przynoszeniu opału i paleniu w piecu; 

9) Umożliwieniu kontaktu lub pośredniczenia w kontaktach z instytucjami publicznymi; 

10) Umożliwieniu w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem. 

4. Dział Profilaktyki 
W roku 2017 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował dwa programy 

profilaktyczne: profilaktyki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania 

narkomanii. Realizowano również działania interdyscyplinarnego zespołu realizującego Gminny 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Warto podkreślić, że zespół ten działa stale – 

począwszy od 2011 r. 

Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

Program realizowano w oparciu o podstawowe kierunki działań określonych w art. 4 Ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Zadanie pierwsze 

Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 

realizowano poprzez: 

1) Podjęcie stosownych działań w zakresie zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej, 

wdrażania nowych form  profilaktyki oraz redukowania czynników sprzyjających powiększeniu 

grona uzależnionych. Zadanie realizowane było poprzez kontynuację działalności Punktu 

Konsultacyjnego, które poszerzono o spotkania i rozmowy instruktora psychologa z młodzieżą 

na terenie szkół; 

2) kontynuowano również opiekę psychospołeczną nad rodzinami osób uzależnionych co sprzyja 

zmniejszeniu rozmiarów alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego. Zadanie to realizowane 

było poprzez organizowanie pomocy psychologicznej dla osób wymagających wsparcia ze 

względu na chorobę alkoholową, współuzależnienie oraz występowanie przemocy w rodzinie; 

3) poprzez wspieranie programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy i miasta 

promowano postawy i umiejętności trzeźwego i zdrowego egzystowania w społeczeństwie oraz 

dostarczono informacji na temat genezy i istoty uzależnień; 

4) udostępnienie wsparcia psychologa dziecięcego w ramach współpracy ze szkołami. 

 

Zadanie drugie 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i 

prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie realizowano poprzez: 



 
 
 

1) Udostępnianie informacji oraz  wsparcia psychologicznego  dla ofiar przemocy w rodzinie – 

punkt konsultacyjny; 

2) Wprowadzenie ścisłej współpracy GKRPA z kuratorami, Sądem Rejonowym, psychologiem, 

psychiatrą, Poradnią Odwykową oraz Szpitalem dla Psychicznie i Nerwowo Chorych; 

3) Udostępnienie wsparcia psychologa dziecięcego pracującego przy MGOPS. 

 

Zadanie trzecie 

Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności  dla 

dzieci i młodzieży realizowano poprzez: 

1) Objęcie opieką finansową i merytoryczną świetlic środowiskowych prowadzących działalność 

profilaktyczną.  

 

W ramach działalności profilaktycznej na terenie gminy Gryfów Śląski z ramienia Miejsko- 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2017 funkcjonowały 3 Świetlice Środowiskowe w 

miejscowościach: Gryfów Śląski, Krzewie Wielkie i Ubocze. 

 

Profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii 

 W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2017 podjęto następujące 

działania: 

1) Zorganizowano cykl zajęć prowadzonych przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień 

na terenie gimnazjum oraz szkół podstawowych, która zakończyła się ankietą. Działaniem 

objęto około 300 dzieci i młodzieży i 149 osoby dorosłe; 

2) W roku 2017 kontynuowano współpracę z instruktorem terapii uzależnień pracującym w 

ośrodku Monar dla młodzieży i osób dorosłych. 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

W gminie Gryfów Śląski, Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Burmistrza 

Nr 50/2011 z dnia 8 lipca 2011 roku. W jego skład wchodzi dziewięć osób reprezentujących Miejsko – 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisariat Policji, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, przedstawicieli szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta i gminy i miasta 

Gryfów Śląski, jak również kuratora zawodowego z Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim. 

 Główny nurt działalności Zespołu oraz powoływanych w związku z konkretnymi przypadkami 

stwierdzenia przemocy Grup Roboczych polegał na koordynowaniu i prowadzeniu procedury 

„Niebieskie Karty”, jak również pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych ze stosowaniem 

przemocy w rodzinie. Ich działalność w 2015 roku można przedstawić w postaci następujących danych 

statystycznych: 

1) Przyjęto 48 formularze „Niebieska Karta” dotyczących 42 rodzin z czego   40 przekazanych z 

Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim, 2 z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

2) Powołano 42 Grupy Robocze w związku ze skierowaniem do Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego „Niebieskich Kart; 

3) Odbyły się 102 spotkania grup roboczych; 

4) Wobec 8 sprawców przemocy podjęto działania zmierzające do skierowania na badanie 

biegłych orzekających o Zespole Zależności Alkoholowej; 

5) W 14 przypadkach udzielono wsparcia w postaci pomocy psychologicznej, specjalistyczne 

wsparcie psychiatryczne - 1; prawnej – 1 oraz wsparcia socjalnego - 11; 



 
 
 

6) Zakończono postępowanie w 14 przypadkach, z czego w 7 z powodu braku zasadności do ich 

prowadzenia. 

 

5. Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 
Aktualny system świadczeń rodzinnych został wprowadzony 1 maja 2004 r. Podstawę prawną 

systemu stanowi ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. 

poz.114.). Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego realizuje:  

1) Świadczenia rodzinne; 

2) Fundusz alimentacyjny; 

3) Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500 Plus”. 

Świadczeniami rodzinnymi są: 

1) Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; 

2) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; 

3) Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek 

opiekuńczy, 

4) Zasiłek dla opiekuna, jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13. 

5) Świadczenie rodzicielskie (bez kryterium dochodowego). 

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium 

dochodowego. 

  W roku 2017 przyznano łącznie 5 656 świadczeń z tytułu zasiłku rodzinnego na łączną kwotę 

651 435 zł. W ramach zasiłku pielęgnacyjnego przyznano w omawianym okresie 3 851 świadczeń na 

łączną kwotę 547 893 zł.  Liczba świadczeń pielęgnacyjnych wyniosła 334, a łączna kwota 468 380 zł. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy w 2017 r. obejmował 289 świadczeń, a kwota wyniosła 148 853 zł.  

W ramach świadczeń alimentacyjnych wypłacono w 2017 r. 476 345 zł, a liczba tych świadczeń 

wyniosła 1 261. 

Program świadczeń wychowawczych „RODZINA 500 PLUS" został wprowadzony od dnia 

01.04.2016r. ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. 

poz.195). Ustawa ta określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady 

przyznawania i wypłacania tego świadczenia. 

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje: 

 obywatelom polskim, 

 cudzoziemcom. 

Podstawowym warunkiem przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko jest: 

1. Spełnienie kryterium dochodowego i tak: 

 jeżeli dochód rodziny netto w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800,00 zł. 

miesięcznie, 

 jeżeli dochód rodziny netto w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1200,00 zł. 

miesięcznie, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. 

2. Do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 

 

 Na drugie i kolejne dziecko nie stosuje się kryterium dochodowego. 

 

 

 



 
 
 

W 2016 roku: W 2017 roku: 

1) Wydatkowano na świadczenia 

wychowawcze – 3.220.360 zł. 

2) Liczba złożonych wniosków – 602 w tym: 

a) złożonych w formie papierowej – 

527, 

b) złożonych droga elektroniczną   -   

75. 

3) Liczba wydanych decyzji – 628 w tym: 

a) na pierwsze dziecko – 379, 

b) na pierwsze dziecko w 

rodzinie z tylko jednym 

dzieckiem – 185, 

c) odmownych – 31. 

4) Liczba wypłaconych świadczeń – 6472 w 

tym: 

a) na pierwsze dziecko - 3302 

(co stanowi 51%). 

5) Liczba świadczeń wypłaconych w formie 

rzeczowej – 1. 

6) Najwyższa kwota wypłacana rodzinie – 

2500,00 zł. (2 rodziny), 2000,00 zł. ( 8 

rodzin). 

7) Wydatkowano na świadczenia 

wychowawcze – 3.220.360 zł. 

8) Liczba złożonych wniosków – 602 w tym: 

c) złożonych w formie papierowej – 

527, 

d) złożonych droga elektroniczną   -   

75. 

9) Liczba wydanych decyzji – 628 w tym: 

d) na pierwsze dziecko – 379, 

e) na pierwsze dziecko w 

rodzinie z tylko jednym 

dzieckiem – 185, 

f) odmownych – 31. 

10) Liczba wypłaconych świadczeń – 6472 w 

tym: 

b) na pierwsze dziecko - 3302 

(co stanowi 51%). 

11) Liczba świadczeń wypłaconych w formie 

rzeczowej – 1. 

12) Najwyższa kwota wypłacana rodzinie – 

2500,00 zł. (2 rodziny), 2000,00 zł. ( 8 

rodzin). 

 

1) Wydatkowano na świadczenia wychowawcze – 4 

376 350,70 zł. 

2) Liczba złożonych wniosków – 590 w tym: 

a) złożonych w formie papierowej – 519, 

b) złożonych droga elektroniczną   -   71. 

3) Liczba wydanych decyzji – 627 w tym 

odmownych – 40. 

4) Liczba wypłaconych świadczeń – 8788 w tym: 

5) Najwyższa kwota wypłacana rodzinie – 2500,00 

zł. (2 rodziny), 2000,00 zł. (5 rodzin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Misja 

Zapewnienie mieszkańcom Gminy Gryfów Śląski wysokiej jakości życia i usług publicznych w 

oparciu o działania służące włączeniu społecznemu, poprawę dostępu do usług 

społecznych oraz integrację społeczności Gminy jako całości. 

 

Cel strategiczny 1 

Poprawa jakości życia osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

Cel operacyjny 1.1. 

Wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

 

Cele szczegółowe: 

1.1.1. Wspieranie reintegracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy 
 

Działania: 

 współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie działań na rzecz osób 

bezrobotnych iposzukujących pracy, szczególnie w odniesieniu doupowszechniania ofert 

pracy, informacji o wolnych miejscach pracy, usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, 

stażach, zatrudnieniu wspomaganym oraz organizacji robót publicznych i prac interwencyjnych 

i zatrudnienia socjalnego 
 współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w celu upowszechniania ofert pracy i informacji o 

wolnych miejscach pracy 
 praca socjalna z osobami bezrobotnymi, mająca na celu wzmocnienie ich potencjału 

wewnętrznego i zasobów, w tym również w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny 
 uczestnictwo w monitoringu potrzeb lokalnego rynku pracy i włączanie się w planowanie 

kierunków kształcenia uwzględniających te potrzeby 
 wsparcie finansowe osób bezrobotnych i ich rodzin 
 wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w gminie 
 promocja gminy w celu pozyskiwania inwestorów, tworzących nowe miejsca pracy 
 inicjowanie i uczestnictwo w projektach służących poprawie sytuacji społeczno-zawodowej 

osób bezrobotnych, w tym w projektach finansowanych z funduszy unijnych 
 współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami podejmującymi 

działania na rzecz osób bezrobotnych 
 

Wskaźniki: 

 stopa bezrobocia 

 liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia 
 liczba kontraktów socjalnych zawartych z osobami bezrobotnymi 
 liczba projektów socjalnych zrealizowanych na rzecz osób bezrobotnych 
 liczba upublicznionych ofert pracy 
 liczba podmiotów gospodarczych w gminie 

 

Termin realizacji: 

Zadanie ciągłe, prowadzone w latach 2019-2024 

 

Główni realizatorzy i partnerzy: 

Urząd Miasta i Gminy, Rada Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy 

Urząd Pracy, lokalni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe ,Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie. 

 



 
 
 

Oczekiwane efekty: 

 zmniejszenie poziomu bezrobocia 

 wzrost kompetencji społeczno-zawodowych i poczucia sprawstwa wśród osób, z którymi 

prowadzona jest praca socjalna 
 pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości 

 

1.1.2. Popularyzacja i rozwój narzędzi ekonomii społecznej 

Działania: 

 upowszechnianie informacji o ekonomii społecznej jako jednej z form zatrudnienia i 

tworzenia nowych miejsc pracy 
 promowanie rozwoju spółdzielczości socjalnej jako formy zatrudnienia i samo zatrudnienia 
 wsparcie utworzenia spółdzielni socjalnej, w oparciu o potencjał turystyczny Gminy Gryfów  
 współpraca z okolicznymi centrami integracji społecznej służąca zwiększeniu uczestnictwa 

osób bezrobotnych z gminy Gryfów Śląski w reintegracji społeczno-zawodowej w ramach CIS  
 współpraca z okolicznymi klubami integracji społecznej służąca zwiększeniu uczestnictwa osób 

bezrobotnych z gminy Gryfów Śląski  
 działaniach KIS inicjowanie i udział w projektach mających na celu rozwój ekonomii 

społecznej, w tym w projektach finansowanych z funduszy unijnych  
 współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami podejmującymi działania na 

rzecz rozwoju ekonomii społecznej 
 

Wskaźniki: 

 liczba upublicznionych informacji nt ekonomii społecznej i jej narzędzi 

 liczba szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań poświęconych problematyce ekonomii 

społecznej 
 liczba spółdzielni socjalnych 
 liczba uczestników działań reintegracyjnych podejmowanych w ramach CIS i KIS 

 

Termin realizacji: 

Zadanie ciągłe, prowadzone w latach 2019-2024 

Główni realizatorzy i partnerzy: 

Urząd Miasta i Gminy, Rada Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje 

pozarządowe, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej 

 

Oczekiwane efekty: 

 

 wzrost wiedzy na temat ekonomii społecznej jako jednej z form tworzenia nowych miejsc pracy, 

zatrudnienia i samo zatrudnienia 

 zwiększenie prozatrudnieniowej aktywności osób bezrobotnych i w trudnej sytuacji na rynku 

pracy 

 
Cel operacyjny 1.2. 

Niwelowanie negatywnych skutków ubóstwa 

Cele szczegółowe: 

1.2.1. Wsparcie osób i rodzin mających problemy z zaspokajaniem podstawowych potrzeb 

materialnych 

Działania: 



 
 
 

 praca socjalna z osobami korzystającymi z pomocy społecznej z powodu ubóstwa, w tym 

z wykorzystaniem kontraktu socjalnego lub projektu socjalnego 
 pomoc finansowa i rzeczowa osobom i rodzinom uprawnionym do korzystania z pomocy 

społecznej, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej 
 wsparcie postaw aktywności w przezwyciężaniu trudnej sytuacji materialnej, w tym 

uruchamianie zasobów wewnętrznych jednostek i rodzin oraz zasobów społeczności lokalnych 
 pozyskiwanie żywności dla ubogich mieszkańców gminy, w tym w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  
 organizowanie dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej oraz 

innych osób potrzebujących posiłku, w tym również w ramach Wieloletniego Programu 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  
 wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w zaspokajaniu potrzeb podstawowych (w tym 

niezbędna odzież, obuwie, wyposażenie w podręczniki i pomoce szkolne, itp.) oraz 

rozwojowych (w tym organizacja czasu wolnego, organizacja wypoczynku letniego i 

zimowego, zajęcia wyrównawcze, itp.) 
 organizowanie i włączanie się w akcje charytatywne na rzecz poprawy warunków życia osób 

ubogich 
 monitorowanie zjawiska ubóstwa na poziomie lokalnym 
 realizacja programów na rzecz ograniczania zjawiska ubóstwa na poziomie lokalnym 
 inicjowanie i udział w projektach mających na celu zmniejszanie skali ubóstwa w wymiarze 

lokalnym, w tym w projektach finansowanych z funduszy unijnych 
 współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami podejmującymi działania na 

rzecz osób ubogich oraz niwelowania skali ubóstwa 
 

Wskaźniki: 

 liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa 

 liczba kontraktów socjalnych zawartych z osobami w trudnej sytuacji materialnej 

 liczba projektów socjalnych zrealizowanych na rzecz osób ubogich 

 liczba osób objętych dożywianiem 

 liczba dzieci i młodzieży korzystających z różnych form wsparcia w związku z trudną sytuacją 

materialną rodziny 
 

Termin realizacji: 

Zadanie ciągłe, prowadzone w latach 2019-2024 

 

Główni realizatorzy i partnerzy: 

Urząd Miasta i Gminy, Rada Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje 

pozarządowe, szkoły, Kościół, społeczność lokalna 

 

Oczekiwane efekty: 

 poprawa warunków życia osób ubogich i zagrożonych ubóstwem 

 zmniejszenie skali ubóstwa 
 

 
1.2.2. Dbałość o bezpieczeństwo mieszkaniowe rodzin 

Działania: 

 monitorowanie potrzeb mieszkaniowych w gminie i poziomu ich zaspokajania 
 monitorowanie gminnego zasobu mieszkaniowego 
 powiększanie gminnego zasobu lokali komunalnych i socjalnych inicjowanie i udział w 

projektach mających na celu zwiększanie gminnego zasobu mieszkaniowego, w tym w 

projektach finansowanych z funduszy unijnych 



 
 
 

 praca socjalna z osobami zagrożonymi bezdomnością i bezdomnymi, w tym w oparciu o 

kontrakt socjalny lub projekt socjalny 
 wsparcie finansowe i rzeczowe osób zagrożonych bezdomnością i bezdomnych, w tym w 

oparciu o indywidualny program wychodzenia z bezdomności 
 współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami podejmującymi działania na 

rzecz osób zagrożonych bezdomnością i bezdomnych 
 

Wskaźniki: 

 liczba lokali komunalnych i socjalnych 

 liczba osób oczekujących na lokal komunalny lub socjalny 
 liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezdomności 
 liczba indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności 

 
Termin realizacji: 

Zadanie ciągłe, prowadzone w latach 2019-2024 

 

Główni realizatorzy i partnerzy: 

Urząd Miasta i Gminy, Rada Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje 

pozarządowe, Kościół, społeczność lokalna 

 

Oczekiwane efekty: 

 poprawa bezpieczeństwa mieszkaniowego mieszkańców gminy przeciwdziałanie zjawisku 

bezdomności 

 

Cel operacyjny 1.3. 

Przeciwdziałanie uzależnieniom 

 

Cele szczegółowe: 

1.3.1. Przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu 

Działania: 

 upowszechnianie informacji o możliwościach uzyskania pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 
 wsparcie rodzin, w których występują problemy alkoholowe, szczególnie w zakresie pomocy 

psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą 
 upowszechnianie wiedzy na temat mechanizmów i wzorców picia szkodliwego, kształtowanie 

postaw odpowiedzialnego używania alkoholu 
 prowadzenie działań profilaktycznych o charakterze informacyjnym i edukacyjnym w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności kierowanych do dzieci i młodzieży 
 monitoring przestrzegania przepisów prawa związanych z obrotem alkoholem, szczególnie w 

zakresie sprzedaży alkoholu osobom nieuprawnionym, w tym szczególnie nieletnim oraz 

reklamy napojów alkoholowych 
 realizacja programów na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych napoziomie lokalnym 
 inicjowanie i udział w projektach mających na celu rozwiązywanie problemów alkoholowych 

w wymiarze lokalnym, w tym w projektach finansowanych z funduszy unijnych 
 współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami podejmującymi działania na 

rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych 
 

Wskaźniki: 

 liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu 
 liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu, objętych kontraktem 

socjalnym lub uczestniczących w projektach socjalnych 



 
 
 

 liczba upowszechnionych informacji o charakterze profilaktycznym z obszaru rozwiązywania 

problemów alkoholowych 
 liczba osób objętych działaniami profilaktycznymi, w tym liczba dzieci i młodzieży 
 liczba spotkań, konferencji, szkoleń, wykładów dotyczących problematyki rozwiązywania 

problemów alkoholowych 
 liczba osób zobowiązanych do podjęcia leczenia odwykowego 
 liczba lokalnych kampanii na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych 

 

Termin realizacji: 

Zadanie ciągłe, prowadzone w latach 2019-2024 

 

Główni realizatorzy i partnerzy: 

Urząd Miasta i Gminy, Rada Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Policja, Zespół Interdyscyplinarny ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, placówki przedszkolne, szkoły, organizacje pozarządowe, 

Kościół, społeczność lokalna 

 

Oczekiwane efekty: 

 

 zmniejszenie skali uzależnienia od alkoholu 

 zmiana wzorców picia alkoholu na nieuzależniające 

 wzrost wiedzy na temat problematyki rozwiązywania problemów alkoholowych  

 poprawa zdrowia mieszkańców gminy 

 

1.3.2. Przeciwdziałanie narkomanii oraz innym uzależnieniom 

Działania: 

 upowszechnianie informacji o możliwościach uzyskania pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków 

 wsparcie rodzin, w których występują problemy narkomanii w zakresie pomocy 

psychospołecznej i prawnej 
 upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości narkotyków 
 upowszechnianie wiedzy o różnych rodzajach uzależnień 
 prowadzenie działań profilaktycznych o charakterze informacyjnym i edukacyjnym w zakresie 

rozwiązywania problemów uzależnień, w tym narkomanii, w szczególności kierowanych do 

dzieci i młodzieży 
 realizacja programów na rzecz rozwiązywania problemów narkomanii i innych uzależnień na 

poziomie lokalnym 
 inicjowanie i udział w projektach mających na celu rozwiązywanie problemów uzależnień, w 

tym narkomanii, w wymiarze lokalnym, w tym w projektach finansowanych z funduszy 

unijnych 
 współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami podejmującymi działania na 

rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, w tym narkomanii 
 

 

Wskaźniki: 

 liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu narkomanii 
 liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu narkomanii, objętych kontraktem 

socjalnym lub uczestniczących w projektach socjalnych 
 liczba osób objętych działaniami profilaktycznymi, w tym liczba dzieci i młodzieży 
 liczba spotkań, konferencji, szkoleń, wykładów dotyczących problematyki uzależnień, w tym 

narkomanii 
 



 
 
 

Termin realizacji: 

Zadanie ciągłe, prowadzone w latach 2019-2024 

Główni realizatorzy i partnerzy: 

Urząd Miasta i Gminy, Rada Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, szkoły, organizacje 

pozarządowe, Kościół, społeczność lokalna 

 

Oczekiwane efekty: 

 zmniejszenie skali występowania zjawiska narkomanii oraz innych uzależnień 

 wzrost wiedzy na temat różnych form uzależnień, w tym narkomanii 
 

Cel operacyjny 1.4. 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Cele szczegółowe 

1.4.1. Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie 

Działania: 

 upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie, jego form I przejawów 
 kształtowanie postaw wobec przemocy i sposobów reagowania na jej występowanie 
 propagowanie wzorców zachowań wolnych od przemocy 
 kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami w sposób pozbawiony 

przemocy 
 rozwijanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 
 kierowanie, w razie potrzeby, osób stosujących przemoc w rodzinie do udziału w programach 

korekcyjno-edukacyjnych 
 inicjowanie i udział w projektach mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w 

wymiarze lokalnym, w tym w projektach finansowanych z funduszy unijnych 
 współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami podejmującymi działania na 

rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
 

Wskaźniki: 

 liczba kampanii społecznych dotyczących problematyki przemocy w rodzinie 
 liczba szkoleń, prelekcji, wykładów, seminariów na temat zjawiska przemocy w rodzinie 
 liczba upowszechnionych informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie 
 liczba osób skierowanych do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych 
  

Termin realizacji: 

Zadanie ciągłe, prowadzone w latach 2019-2024 

 

Główni realizatorzy i partnerzy: 

Urząd Miasta i Gminy, Rada Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Zespół 

Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizacje pozarządowe, powiatowe 

jednostki organizacyjne pomocy społecznej działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie, Ośrodek Interwenci Kryzysowej. 

 

Oczekiwane efekty: 

 wzrost świadomości społecznej odnośnie zjawiska przemocy w rodzinie i sposobów 

przeciwdziałania jego skutkom 
 wzrost umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami w sposób nieprzemocowy 
 ograniczenie przyzwolenia społecznego dla występowania przemocy w rodzinie – reagowanie 

na przemoc 
 



 
 
 

1.4.2. Ochrona i wsparcie osób doświadczających przemocy w rodzinie 

Działania: 

 upowszechnianie informacji o możliwościach uzyskania pomocy (w tym 
psychologicznej, medycznej, socjalnej, prawnej itp.) przez osoby doświadczające przemocy w 

rodzinie 
 prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
 zapewnienie, w razie potrzeby, osobom doświadczającym przemocy, miejsc w ośrodkach 

wsparcia 
 inicjowanie i wspieranie rozwoju grup wsparcia i grup samopomocowych dla osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie 
 realizacja programów na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na poziomie lokalnym 
 inicjowanie i udział w projektach mających na celu wsparcie osób doświadczających przemocy 

w rodzinie w wymiarze lokalnym, w tym w projektach finansowanych z funduszy unijnych 
 współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami podejmującymi działania na 

rzecz wsparcia osób doświadczających przemocy w rodzinie 
 

Wskaźniki: 

 liczba osób, wobec których uruchomiono procedurę Niebieskie Karty w związku z 

możliwością doświadczania przemocy 
 liczba osób skierowanych do ośrodków wsparcia w związku z doświadczaniem przemocy w 

rodzinie 
 liczba dostępnych form wsparcia dla osób doświadczających przemocy 
 liczba udzielonych informacji o możliwości uzyskania pomocy osobom dotkniętym przemocą 

w rodzinie 
 liczba porad i interwencji związanych z doświadczaniem przemocy w rodzinie 

 

Termin realizacji: 

Zadanie ciągłe, prowadzone w latach 2019-2024 

 

Główni realizatorzy i partnerzy: 

Urząd Miasta i Gminy, Rada Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Zespół 

Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizacje pozarządowe, powiatowe 

jednostki organizacyjne pomocy społecznej świadczące wsparcie i interwencję dla osób 

doświadczających przemocy w rodzinie, Ośrodek Interwenci Kryzysowej. 

 

Oczekiwane efekty: 

 zmniejszenie oddziaływania niekorzystnych skutków doświadczania przemocy 

 rozwój form pomocy kierowanej do osób doświadczających przemocy w rodzinie 
 zintegrowanie form wsparcia osób doświadczających przemocy w rodzinie 

 

 

Cel strategiczny 2 

Poprawa dostępności usług społecznych dla mieszkańców gminy 

Cel operacyjny 2.1. 

Wsparcie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży 

Działania: 

 upowszechnianie wiedzy na temat prawidłowego psychofizycznego i psychospołecznego 

rozwoju dzieci i młodzieży, specyficznych potrzeb w danym okresie rozwojowym oraz 

możliwych form zaspokajania tych potrzeb 
 wsparcie i rozwój form opieki dla dzieci do lat 3 oraz dzieci w wieku przedszkolnym 
 wsparcie i rozwój oferty placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 



 
 
 

 wsparcie i rozwój oferty spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, rozwoju 

zainteresowań oraz zdobywania kompetencji i umiejętności przydatnych w dorosłym życiu 
 wsparcie i rozwój działań profilaktycznych, edukacyjnych i wyrównawczych służących 

poprawie społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 
 kształtowanie postaw społecznych młodego pokolenia (m.in. poprzez tworzenie wolontariatu, 

działania międzypokoleniowe, działania na rzecz społeczności lokalnej) 
 wsparcie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
 wsparcie i rozwój działań na rzecz dzieci uzdolnionych 
 podnoszenie jakości kształcenia i wsparcia w placówkach oświatowych, poprzez podnoszenie 

kwalifikacji i kompetencji kadry nauczycielskiej i pedagogicznej oraz dbałość o wysoką jakość 

infrastruktury szkolnej 
 monitoring sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w 

pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
 inicjowanie i udział w projektach mających na celu wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży, w tym 

w projektach finansowanych z funduszy unijnych 
 współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami podejmującymi działania na 

rzecz dzieci i młodzieży 
 

Wskaźniki: 

 liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami rozwojowymi 

 liczba upowszechnionych informacji na temat rozwoju dzieci i młodzieży 
 liczba spotkań, konferencji, warsztatów, szkoleń dotyczących problematyki rozwoju dzieci i 

młodzieży 
 liczba form wsparcia kierowanych do dzieci i młodzieży 
 liczba placówek dla dzieci i młodzieży 
 liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami placówek 

 

Termin realizacji: 

Zadanie ciągłe, prowadzone w latach 2019-2024 

 

Główni realizatorzy i partnerzy: 

Urząd Miasta i Gminy, Rada Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowe 

Ognisko Wychowawcze, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki 

przedszkolne, szkoły, organizacje pozarządowe, rodzice, Kościół, społeczność lokalna 

 

Oczekiwane efekty: 

 prawidłowy rozwój psychofizyczny i psychospołeczny dzieci i młodzieży 
 nabycie kompetencji i umiejętności przydatnych w dorosłym życiu 
 wzrost zaangażowania w życie społeczności lokalnej 

 

 

Cel operacyjny 2.2. 

Wsparcie prawidłowego funkcjonowania rodziny 

Cele szczegółowe: 

2.2.1. Wsparcie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

Działania: 

 praca socjalna z rodziną przeżywającą trudności opiekuńczo-wychowawcze 

 upowszechnianie wiedzy na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny, 
 promowanie prawidłowego modelu rodziny 
 upowszechnianie informacji na temat dostępności poradnictwa specjalistycznego i form terapii 

wspierających rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 



 
 
 

 upowszechnianie informacji na temat interwencji kryzysowej służącej pomocą osobom i 

rodzinom w kryzysie 
 wsparcie i rozwój działań służących podnoszeniu poziomu wiedzy rodziców związanej z 

problematyką opieki i wychowania dzieci oraz umacniania więzi rodzinnych 
 rozwój i wsparcie asystentury rodzinnej jako formy pomocy rodzinom w przezwyciężaniu 

trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
 wspieranie i upowszechnianie działań samopomocowych, grup wsparcia dla rodziców 

przeżywających trudności 
 upowszechnianie wiedzy na temat możliwości wsparcia rodziców w godzeniu obowiązków 

rodzicielskich z życiem zawodowym 
 realizacja programów na rzecz wspierania rodziny na poziomie lokalnym 
 inicjowanie i udział w projektach mających na celu wsparcie prawidłowego funkcjonowania 

rodziny, w tym w projektach finansowanych z funduszy unijnych 
 współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami podejmującymi działania na 

rzecz rodziny 
 

Wskaźniki: 

 liczba rodzin objętych pracą socjalną z powodu bezradności opiekuńczowychowawczej 

 liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny 
 liczba dzieci z gminy umieszczona w pieczy zastępczej 
 liczba upowszechnionych informacji na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz 

dostępnych form wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze 
 liczba spotkań, konferencji, warsztatów, szkoleń dotyczących problematyki prawidłowego 

funkcjonowania rodziny oraz kształtowania kompetencji rodzicielskich 
 liczba uczestników spotkań, warsztatów, konferencji, szkoleń poświęconych problematyce 

prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz kształtowania kompetencji rodzicielskich 
 

Termin realizacji: 

Zadanie ciągłe, prowadzone w latach 2019-2024 

 

Główni realizatorzy i partnerzy: 

Urząd Miasta i Gminy, Rada Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki przedszkolne, szkoły, pracodawcy, organizacje 

pozarządowe, rodzice, Kościół, PCPR, powiatowe jednostki świadczące usługi na rzecz rodziny, 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne, społeczność lokalna 

 

Oczekiwane efekty: 

 wzrost kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców 

 poprawa dostępu do usług społecznych kierowanych do rodzin, ze szczególnym 

uwzględnieniem tych, które przeżywają problemy opiekuńczo wychowawcze prawidłowy 

rozwój dzieci i młodzieży 
 zmniejszenie liczby dzieci objętych pieczą zastępczą 

 

2.2.2. Wsparcie rodzin wielodzietnych 

Działania: 

 budowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej w świadomości społecznej, 

przełamywanie negatywnych stereotypów związanych z wielodzietnością 
 rozpoznawanie potrzeb rodzin wielodzietnych, uwzględnianie ich specyfiki w działaniach 

kierowanych do rodzin 
 upowszechnianie wiedzy i informacji na temat możliwych form wsparcia dla rodzin 

wielodzietnych 



 
 
 

 upowszechnianie, wsparcie i rozwój oferty usług kierowanych do rodzin wielodzietnych w 

ramach Karty Dużej Rodziny – ogólnopolskiej i gminnej praca socjalna z rodziną wielodzietną 

wymagającą wsparcia 
 

Wskaźniki: 

 liczba rodzin wielodzietnych w gminie 

 liczba rodzin wielodzietnych objętych pracą socjalną 
 liczba rodzin wielodzietnych objętych wsparciem asystenta rodziny 
 liczba kampanii lokalnych, spotkań, konferencji, materiałów upowszechniających ideę „dużej 

rodziny” 
 liczba upowszechnionych informacji na temat usług dostępnych dla rodzinwielodzietnych w 

ramach Karty Dużej Rodziny liczba rodzin korzystających z Karty Dużej Rodziny 
 

Termin realizacji: 

Zadanie ciągłe, prowadzone w latach 2019-2024 

 

Główni realizatorzy i partnerzy: 

Urząd Miasta i Gminy, Rada Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki przedszkolne, szkoły, pracodawcy, organizacje 

pozarządowe, rodzice, Kościół, PCPR, powiatowe jednostki świadczące usługi na rzecz rodziny, 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne, społeczność lokalna 

 

Oczekiwane efekty: 

 poprawa zaspokajania potrzeb przez rodziny wielodzietne 
 poprawa wizerunku społecznego rodziny wielodzietnej 
 poprawa poziomu dzietności w gminie 

 

Cel operacyjny 2.3. 

Wsparcie i rozwój usług kierowanych do osób niepełnosprawnych 

Cele szczegółowe: 

2.3.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych 

Działania: 

 upowszechnianie wiedzy na temat oferty usług aktywizacyjnych kierowanych do osób 

niepełnosprawnych 

 upowszechnianie informacji na temat możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

 przełamywanie negatywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej w świadomości społecznej 

 współpraca z PCPR i PUP w celu wymiany informacji na temat dostępnych form aktywizacji 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych 

 organizacja i wsparcie przedsięwzięć edukacyjnych, integracyjnych, sportowych i kulturalnych 

z udziałem osób niepełnosprawnych 

 wsparcie i rozwój działań integrujących środowisko osób niepełnosprawnych i ich rodzin 

 inicjowanie i udział w projektach mających na celu aktywizację społeczną i zawodową osób 

niepełnosprawnych, w tym w projektach finansowanych z funduszy unijnych 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami podejmującymi działania na 

rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych 

 

Wskaźniki: 

 liczba osób niepełnosprawnych aktywna zawodowo 

 liczba kampanii lokalnych, spotkań, konferencji, materiałów upowszechniających pozytywny 

wizerunek osoby niepełnosprawnej 

 liczba przedsięwzięć o charakterze integracyjnym 

 liczba przedsięwzięć kierowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin 



 
 
 

 liczba odbiorców przedsięwzięć kierowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin 

 

Termin realizacji: 

Zadanie ciągłe, prowadzone w latach 2019-2024 

 

Główni realizatorzy i partnerzy: 

Urząd Miasta i Gminy, Rada Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki 

przedszkolne, szkoły, pracodawcy, organizacje pozarządowe, rodzice, Kościół, PCPR, Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym koło w Zagórowie, WTZ, społeczność lokalna 

 

Oczekiwane efekty: 

 wzrost uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym I zawodowym 
 poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych 
 poprawa dostępu do informacji na temat usług aktywizacyjnych kierowanych do osób 

niepełnosprawnych 
 zmiana negatywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej 

 

2.3.2. Wsparcie i rozwój usług wspomagających codzienne funkcjonowanie osób 

niepełnosprawnych 

Działania: 

 monitorowanie problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin praca socjalna 

z osobami korzystającymi z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności 
 wsparcie finansowe i rzeczowe osób niepełnosprawnych 
 upowszechnianie informacji na temat dostępnych form wspierania osób niepełnosprawnych w 

codziennym funkcjonowaniu 
 organizowanie i rozwój usług wspomagających i opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych 
 organizowanie form wsparcia dla członków rodzin osób niepełnosprawnych opiekujących się 

swoimi bliskimi, mających na celu  
 wzrost ich kompetencji opiekuńczych i przeciwdziałanie wypaleniu opiekuńczemu 

upowszechnianie wiedzy na temat dostępnych form wsparcia i opieki dla osób 

niepełnosprawnych w okolicy 
 upowszechnianie informacji na temat dostępności placówek świadczących 
 usługi całodobowe dla osób niepełnosprawnych 
 inicjowanie i udział w projektach mających na celu rozwój usług opiekuńczych dla osób 

niepełnosprawnych, w tym w projektach finansowanych z funduszy unijnych 
 współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami podejmującymi działania na 

rzecz opieki nad osobami niepełnosprawnymi 
  

Wskaźniki: 

 liczba upowszechnionych informacji na temat usług wspomagających codzienne 

funkcjonowanie osób niepełnosprawnych 

 liczba osób korzystających z usług opiekuńczych w związku z niepełnosprawnością 

Termin realizacji: 

Zadanie ciągłe, prowadzone w latach 2019-2024 

 

Główni realizatorzy i partnerzy: 

Urząd Miasta i Gminy, Rada Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki 

przedszkolne, szkoły, pracodawcy, organizacje pozarządowe, WTZ, OREW, rodzice, Kościół, PCPR, 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, społeczność lokalna 

 

Oczekiwane efekty: 



 
 
 

 poprawa dostępności i jakości usług wspomagających codzienne funkcjonowanie osób 

niepełnosprawnych 

 wsparcie członków rodzin, które w swoim składzie mają osobę niepełnosprawną w pełnieniu 

funkcji opiekuńczych 

 zintensyfikowanie współpracy różnych podmiotów publicznych i niepublicznych świadczących 

usługi na rzecz wspomagania codziennego funkcjonowania osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin 

 

Cel operacyjny 2.4 

Wsparcie i rozwój usług kierowanych do seniorów 

Cele szczegółowe: 

2.4.1. Aktywizacja osób starszych 

Działania: 

 promowanie aktywnego stylu życia wśród seniorów 

 inicjowanie i wspieranie inicjatyw senioralnych mających na celu ich integrację i aktywizację 

 inicjowanie i wspieranie działań międzypokoleniowych służących budowaniui pielęgnowaniu 

więzi pomiędzy osobami starszymi i młodszymi 

 wsparcie i rozwój wolontariatu senioralnego 

 inicjowanie i wspieranie form aktywnego spędzania czasu wolnego przez seniorów 

 upowszechnianie informacji na temat działań aktywizacyjnych kierowanych do seniorów w 

okolicy 

 wspieranie aktywności senioralnej w ramach funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku/ 

klubu seniora 

 inicjowanie i udział w projektach mających na celu aktywizację seniorów w społeczności 

lokalnej, w tym w projektach finansowanych z funduszy unijnych 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami podejmującymi działania na 

rzecz aktywizacji osób starszych 

 

Wskaźniki: 

 liczba upowszechnionych informacji na temat aktywnego starzenia się 

 liczba wykładów, spotkań, konferencji, seminariów poświęconych 

 problematyce aktywizacji osób w wieku senioralnym 

 liczba inicjatyw aktywizujących skierowanych do osób starszych 

 liczba uczestników inicjatyw aktywizujących 

 liczba wolontariuszy w wieku senioralnym 

 klub seniora/ UTW 

  
Termin realizacji: 

Zadanie ciągłe, prowadzone w latach 2019-2024 

Główni realizatorzy i partnerzy: 

Urząd Miasta i Gminy, Rada Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, MGOK 

,organizacje pozarządowe, Kościół, placówki przedszkolne, szkoły, społeczność lokalna 

 

 

Oczekiwane efekty: 

 dłużej zachowywana samodzielność życiowa i lepsze zdrowie 

 wzrost uczestnictwa osób starszych w życiu społeczności lokalnej 

 przełamanie negatywnego stereotypu starości jako okresu bierności i wycofania z życia 

społecznego 

 wzrost spójności międzypokoleniowej 

 wykorzystanie potencjału osób starszych 

 

2.4.2. Rozwój usług opiekuńczych wspierających osoby starsze w codziennym 



 
 
 

funkcjonowaniu 

Działania: 

 praca socjalna z osobami starszymi 

 monitorowanie potrzeb opiekuńczych w gminie w kontekście starzenia się populacji 

 wsparcie finansowe i rzeczowe osób starszych 

 organizowanie i rozwój usług opiekuńczych dla osób starszych 

 organizowanie form wsparcia dla opiekunów nieformalnych – osób opiekujących się swoimi 

bliskimi, mających na celu wzrost ich kompetencji opiekuńczych i przeciwdziałanie wypaleniu 

opiekuńczemu 

 upowszechnianie wiedzy na temat dostępnych form wsparcia i opieki dla osób starszych w 

okolicy 

 poprawa dostępności terytorialnej usług kierowanych do seniorów poprzez zorganizowanie 

transportu dla seniorów umożliwiającego im korzystanie z usług poza miejscem zamieszkania 

 upowszechnianie informacji na temat dostępności placówek świadczących 

 usługi całodobowe dla osób niesamodzielnych oraz warunków związanych ze staraniem się o 

miejsce w placówce 

 inicjowanie i udział w projektach mających na celu rozwój usług opiekuńczych, w tym w 

projektach finansowanych z funduszy unijnych współpraca z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami podejmującymi działania na rzecz opieki nad osobami starszymi 

 

Wskaźniki: 

 liczba upowszechnionych informacji na temat usług opiekuńczych dla seniorów 

 liczba spotkań, szkoleń, konferencji, seminariów poświęconych problematyce opieki nad 

osobami w wieku senioralnym 

 liczba osób starszych korzystających z usług opiekuńczych 

 liczba opiekunów nieformalnych objętych wsparciem 

 
Termin realizacji: 

Zadanie ciągłe, prowadzone w latach 2019-2024 

 

Główni realizatorzy i partnerzy: 

Urząd Miasta i Gminy, Rada Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje 

pozarządowe, Kościół, szkoły, społeczność lokalna  

 

Oczekiwane efekty: 

 poprawa dostępności i jakości usług opiekuńczych dla osób starszych 

 umożliwienie osobom starszym pozostanie w społeczności lokalnej, 

 zachowanie niezależności i samodzielności życiowej 

 wzrost kompetencji opiekuńczych opiekunów nieformalnych, przeciwdziałanie wypaleniu 

opiekuńczemu 

 

 

 

Cel operacyjny 2.5. 

Doskonalenie kompetencji zawodowych kadr pomocy społecznej 

Działania: 

 podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadr pomocy społecznej poprzez udział w szkolnych i 

pozaszkolnych formach kształcenia 

 zachęcanie do podejmowania specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego oraz z 

organizacji pomocy społecznej 



 
 
 

 inspirowanie i zachęcanie do wdrażania nowatorskich metod pracy z osobami korzystającymi z 

pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem form opartych na uruchamianiu zasobów 

i aktywności klienta 

 tworzenie pracownikom pomocy społecznej możliwości uczestnictwa w grupowej superwizji 

pracy socjalnej 

 
Wskaźniki: 

 liczba szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów, kursów, studio mających na celu wzrost 

kompetencji zawodowych kadr pomocy społecznej 

 liczba osób uczestniczących w szkolnych i pozaszkolnych formach kształcenia 

 liczba godzin superwizji grupowej 

 
Termin realizacji: 

Zadanie ciągłe, prowadzone w latach 2019-2024 

 

Główni realizatorzy i partnerzy: 

Urząd Miasta i Gminy, Rada Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, szkoły Wyższe 

 

Oczekiwane efekty: 

 wzrost kompetencji zawodowych kadr pomocy społecznej 

 poprawa jakości usług społecznych świadczonych przez kadry pomocy społecznej 

 przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 

 upowszechnienie metod pracy socjalnej opartej na uruchamianiu zasobów klienta i aktywnego 

udziału w przezwyciężaniu sytuacji problemowej 

 wzrost umiejętności związanych z organizowaniem i mobilizowaniem aktywności społeczności 

lokalnej 

 

 

Cel strategiczny 3 

Integracja społeczności lokalnej 

Cel operacyjny 3.1. 

Budowa kapitału społecznego 

Cele szczegółowe: 

3.1.1. Budowanie poczucia tożsamości ze społecznością lokalną 

Działania: 

 upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa historycznego i kulturowego gminy i jego 

promocja 

 budowanie postawy szacunku mieszkańców gminy wobec jej zasobów i dbałości o ich stan 

 organizowanie imprez okolicznościowych popularyzujących dziedzictwo historyczne i 

kulturowe gminy 

 zdiagnozowanie potencjału turystycznego i rekreacyjnego gminy w nawiązaniu do walorów 

natury oraz dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz wykorzystanie tego potencjału na 

rzecz rozwoju gminy 

 organizowanie imprez okolicznościowych lub cyklicznych, „szlaków/ścieżek tematycznych” 

itp. popularyzujących walory naturalne oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe gminy 

 organizowanie kampanii społecznych/ akcji tematycznych mających na celu budowanie 

przywiązania mieszkańców do własnej gminy 

 włączenie w działania edukacyjne kierowane do dzieci i młodzieży wiedzy na temat walorów 

naturalnych gminy oraz jej dziedzictwa historycznego i kulturowego 

 nawiązanie współpracy ze środowiskiem akademickim w celu pogłębiania i aktualizowania 

wiedzy na temat historii i dziedzictwa gminy 



 
 
 

 inicjowanie i udział w projektach mających na celu utrzymanie i ochronę dziedzictwa gminy, 

w tym w projektach finansowanych z funduszy unijnych 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami podejmującymi działania na 

rzecz utrzymania i ochrony dziedzictwa gminy 

 

Wskaźniki: 

 liczba upowszechnionych informacji na temat walorów naturalnych gminy oraz jej dziedzictwa 

historycznego i kulturowego 

 liczba „szlaków/ścieżek” tematycznych 

 liczba przedsięwzięć kierowanych do mieszkańców 

 liczba uczestników tego typu przedsięwzięć 

 liczba kampanii społecznych 

 liczba odbiorców kampanii społecznych 

 liczba przedsięwzięć edukacyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży 

 

Termin realizacji: 

Zadanie ciągłe, prowadzone w latach 2019-2024 

 

Główni realizatorzy i partnerzy: 

Urząd Miasta i Gminy, Rada Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, MGOK, 

organizacje pozarządowe, Kościół, szkoły, społeczność lokalna, szkoły wyższe, organizacje 

turystyczne 

 

 

Oczekiwane efekty: 

 wzrost wiedzy na temat historii, kultury oraz uwarunkowań naturalnych gminy, wyróżniających 

ją spośród innych jednostek terytorialnych 

 wzrost poczucia przywiązania do gminy i dumy z bycia jej mieszkańcem 

 wzrost przekonania o wyjątkowości/unikatowości „mojej małej ojczyzny” 

 wzrost atrakcyjności gminy dla odwiedzających, inwestorów 

 

3.1.2. Umacnianie relacji społecznych opartych na zaufaniu i odpowiedzialności za kształt 

społeczności lokalnej 

Działania: 

 organizacja i współorganizacja przedsięwzięć integracyjnych dla mieszkańców gminy 

 wsparcie i rozwój infrastruktury lokalnej umożliwiającej mieszkańcom gminy 

 wspólne spędzanie czasu 

 włączanie mieszkańców w podejmowanie decyzji o istotnych dla gminy przedsięwzięciach i 

projektach 

 budowanie relacji otwartości i odpowiedzialności pomiędzy władzami lokalnymi a 

mieszkańcami gminy 

 organizowanie cyklicznych spotkań władz gminy z mieszkańcami służących przedstawieniu i 

konsultacji głównych kierunków rozwoju gminy 

 inicjowanie i wspieranie działań na rzecz wzmacniania więzi wspólnotowych i sąsiedzkich 

 inicjowanie i udział w projektach mających na celu wzmacnianie więzi wspólnotowych, w tym 

w projektach finansowanych z funduszy unijnych 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami podejmującymi działania na 

rzecz budowania i wzmacniania wspólnoty lokalnej 

 

Wskaźniki: 

 liczba przedsięwzięć integracyjnych kierowanych do mieszkańców 

 liczba uczestników tego typu przedsięwzięć 

 liczba spotkań konsultacyjnych 



 
 
 

 liczba uczestników tych spotkań 

 liczba uwzględnionych przez władze lokalne postulatów obywatelskich 

 

Termin realizacji: 

Zadanie ciągłe, prowadzone w latach 2019-2024 

 

Główni realizatorzy i partnerzy: 

Urząd Miasta i Gminy, Rada Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje 

pozarządowe, społeczność lokalna 

 

Oczekiwane efekty: 

 wzrost integracji społecznej, wzrost poczucia przynależności do społeczności lokalnej 

 przeciwdziałanie izolacji i niechęci wobec nowo osiedlonych mieszkańców 

 wzrost partycypacji mieszkańców w podejmowaniu ważnych dla nich decyzji 

 wzrost poczucia odpowiedzialności za rozwój gminy 

 

Cel operacyjny 3.2. 

Wspieranie samoorganizacji społeczności lokalnej 

Cele szczegółowe 

3.2.1. Animacja środowisk lokalnych 

Działania: 

 propagowanie aktywności i odpowiedzialności jako postawy ukierunkowanej na rozwój 

społeczności lokalnej jako całości i zaspokajanie potrzeb jej mieszkańców 

 upowszechnianie informacji na temat możliwości i form samoorganizowania się mieszkańców 

gminy wsparcie i rozwój wolontariatu mieszkańców 

 upowszechnianie inicjatywy lokalnej jako formy współdziałania mieszkańców gminy na rzecz 

dobra wspólnego 

 popularyzacja idei Lokalnej Grupy Działania jako inicjatywy wspólnotowej propagowanie, 

wspieranie i rozwój działań animacyjnych w społeczności lokalnej 

 wspieranie animatorów, liderów i organizatorów społeczności lokalnej 

 inicjowanie i udział w projektach mających na celu pobudzanie aktywności lokalnej, w tym w 

projektach finansowanych z funduszy unijnych 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami podejmującymi działania na 

rzecz budowania i wzmacniania aktywności wspólnoty lokalnej 

 

Wskaźniki: 

 liczba inicjatyw lokalnych 

 liczba wolontariuszy 

 liczba projektów mających na celu aktywizację społeczności lokalnej 

 liczba działań ukierunkowanych na podniesienie kompetencji związanych z animowaniem i 

organizowaniem społeczności lokalnej 

 
Termin realizacji: 

Zadanie ciągłe, prowadzone w latach 2019-2024 

 

Główni realizatorzy i partnerzy: 

Urząd Miasta i Gminy, Rada Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje 

pozarządowe, społeczność lokalna 

 

Oczekiwane efekty: 

 pobudzenie aktywności mieszkańców gminy 

 wykreowanie liderów lokalnych jako potencjału prorozwojowego gminy 



 
 
 

 wzrost zaangażowania mieszkańców w sprawy społeczności lokalnej 

 wzrost umiejętności samodzielnego zaspokajania specyficznych potrzeb, istotnych z punktu 

widzenia mieszkańców danego obszaru 

 

3.2.2. Rozwój współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność w obszarze pożytku 

publicznego 

Działania: 

 budowanie i umacnianie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwiązywania 

problemów społecznych 

 upowszechnianie wiedzy na temat zasad tworzenia organizacji pozarządowych 

 inicjowanie działań na rzecz powstawania nowych organizacji pozarządowych w gminie 

 upowszechnianie informacji o sektorze pozarządowym działającym w gminie, powiecie i 

regionie 

 zachęcanie organizacji pozarządowych do zintensyfikowania zaangażowania w rozwiązywanie 

problemów społecznych w gminie 

 inicjowanie i udział w projektach mających na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej, w 

tym w projektach finansowanych z funduszy unijnych 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami podejmującymi działania na 

rzecz wzmacniania aktywności obywatelskiej 

 

Wskaźniki: 

 liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów 

społecznych 

 liczba organizacji działających na terenie gminy 

 liczba konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu rozwiązywania 

problemów społecznych 

 liczba podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursów na realizację zadań z 

zakresu rozwiązywania problemów społecznych 

 liczba zawartych porozumień/umów regulujących współpracę gminy z organizacjami  

pozarządowymi 

 
Termin realizacji: 

Zadanie ciągłe, prowadzone w latach 2019-2024 

 

Główni realizatorzy i partnerzy: 

Urząd Miasta i Gminy, Rada Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje 

pozarządowe, społeczność lokalna 

 

Oczekiwane efekty: 

 wzrost liczby organizacji pozarządowych angażujących się w rozwiązywanie problemów 

społecznych w gminie 

 rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

 poprawa dostępu do usług społecznych 

 

Cel operacyjny 3.3. 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

Działania: 

 diagnozowanie i monitorowanie potrzeb w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych 

 inicjowanie i wspieranie działań rewitalizacyjnych 

 zachęcanie mieszkańców obszarów zdegradowanych do podejmowania aktywności na rzecz 

poprawy swoich warunków życia 

 dbałość o zrównoważony rozwój usług społecznych dostępnych mieszkańcom gminy 



 
 
 

 inicjowanie i udział w projektach rewitalizacyjnych, w tym w projektach finansowanych z 

funduszy unijnych 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami podejmującymi działania 

rewitalizacyjne 

 

Wskaźniki: 

 liczba obszarów zrewitalizowanych 

 liczba projektów rewitalizacyjnych 

 liczba osób uczestniczących w rewitalizacji 

 
Termin realizacji: 

Zadanie ciągłe, prowadzone w latach 2019-2024 

 

Główni realizatorzy i partnerzy: 

Urząd Miasta i Gminy, Rada Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,MGOK 

,Biblioteka ,organizacje pozarządowe, społeczność lokalna 

 

Oczekiwane efekty: 

 poprawa warunków życia mieszkańców obszarów zrewitalizowanych  

 wzrost spójności społecznej 

 wzrost zaangażowania i poczucia sprawstwa mieszkańców obszarów zrewitalizowanych 

 poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gmin 

 

 

 

MONITORING 

 

Strategia stanowi podstawowy dokument wyznaczający główne cele, kierunki działań i wynikające z 

nich zadania ujmowane w perspektywie długofalowej w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb. 

Efektem realizacji założeń strategicznych powinno być wystąpienie pożądanych zmian w danym 

obszarze. Prawidłowa realizacji Strategii wiąże się z koniecznością prowadzenia systematycznych 

działań monitorująco-oceniających proces wdrażania jej zapisów. Działania te służą określeniu czy cele 

i założenia strategiczne zostały sformułowane prawidłowo, czy i w jakim stopniu są one realizowane, 

czy zapisy strategiczne wymagają modyfikacji i dostosowania do ewoluujących potrzeb społeczności 

lokalnej, czy przeznaczane na realizację Strategii środki finansowe są adekwatne oraz czy dzięki 

realizacji założeń strategicznych osiągane są trwałe rezultaty, pozytywnie oddziałujące na 

społeczność lokalną. 

Monitoring Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Gryfów Śląski na lata 

2019-2024 łączyć będzie w sobie elementy monitoringu i ewaluacji, jako procesów wzajemnie 

komplementarnych i polegać będzie na kompleksowym zbieraniu informacji ilościowych i 

jakościowych, które poddane pogłębionej analizie umożliwią ocenę poziomu zaawansowania 

wprowadzanych w ramach Strategii rozwiązań, dostarczą wiedzy na temat efektywności i skuteczności 

narzędzi i form wdrażania założeń strategicznych oraz pozwolą na modyfikację istniejących założeń i 

sformułowanie wniosków co do przyszłych kierunków działania. 

Za podstawowe źródła informacji służące monitoringowi Strategii powinny zostać uznane następujące 

elementy: 

wskaźniki określone dla poszczególnych celów strategicznych, pozwalające „zmierzyć” poziom 

zaawansowania realizacji celów strategicznych oraz kierunek zmian wynikających bezpośrednio lub 

pośrednio z działań podejmowanych w ramach Strategii dane statystyczne (dostępne w ramach Banku 

Danych Lokalnych, innych baz GUS oraz statystycznych baz branżowych w obszarze pomocy 

społecznej, rynku pracy, ochrony zdrowia, aktywności obywatelskiej) sprawozdawczość własna Gminy 

tworzona w związku z realizacją zadań własnych i zleconych wynikających z kompetencji gminy 

określonych w przepisach prawa. 



 
 
 

 

Elementem uzupełniającym monitoring mogą być również empiryczne badania ewaluacyjne – 

jakościowe (np. wywiady, obserwacja) i ilościowe (ankiety, sondaże), służące zebraniu informacji 

zwrotnej na temat realizacji zadań strategicznych od mieszkańców Gminy. Istotnym medium w 

zbieraniu tego typu informacji może stać się strona internetowa Gminy, ale również Urząd Miasta i 

Gminy, gazeta lokalna czy spotkania organizowane przez sołtysów/ w parafii, itp. Monitoring Strategii 

prowadzony będzie przez specjalny zespół powołany zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfów 

Śląski, w którym to zarządzeniu określone zostaną szczegółowe zasady i terminy prowadzenia 

monitoringu.  

 

PODSUMOWANIE 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Gryfów Śląski na lata 2019- 2024 

jest dokumentem samorządu gminnego, długofalowym scenariuszem rozwoju gminy w obszarze 

lokalnej polityki społecznej i rozwiązywania problemów społecznych . W swojej koncepcji zakłada cele 

i kierunki działań, które będą realizowały wizję rozwoju społecznego Miasta i Gminy Gryfów Śląski 

przyczyniając się do poprawy jakości życia jej mieszkańców. 

Strategia nie tylko wyznacza kierunek, w którym należy zintensyfikować podejmowane działania, ale 

także wskazuje podmioty, które odpowiadają i przyczyniają się do jej realizacji – to m.in. 

przedstawiciele władz samorządowych gminy, urzędnicy samorządowi, przedstawiciele pomocy 

społecznej, oświaty, instytucji kultury, ochrony zdrowia, reprezentanci sfery biznesu, lokalnych 

organizacji pozarządowych i przedstawiciele instytucji użyteczności publicznej. Dzięki temu Strategia 

jest narzędziem współpracy pomiędzy samorządem gminnym, a partnerami prywatnymi i 

pozarządowymi w realizacji założonej wizji. 

Warto pamiętać przy tym, iż założenia Strategii, mające charakter długofalowy, podlegać mogą 

modyfikacjom i aktualizacji, w zależności od zmian zachodzących w życiu społecznym oraz 

zdiagnozowanych istotnych potrzeb społeczności lokalnej, które wymagają zaspokojenia. 

 

 

 

 

 

 


