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I. Wprowadzenie  

   

Władze samorządowe wraz z instytucjami działającymi w obszarze pomocy 

społecznej mają do rozwiązania szereg trudnych problemów społecznych co jest 

procesem długofalowym, wymagającym docelowych działań i strategicznego 

podejścia.  

Skala problemów społecznych zmienia się wraz z rozwojem cywilizacyjnym   

i zjawiskami jakie wraz z nim się pojawiają, a Gmina jako podstawowy element 

struktury samorządowej jest w sposób bezpośredni zaangażowana w ich 

rozwiązywanie.  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to ważny dokument 

strategiczny, który stanowi podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów  

interwencji społecznych, mających przyczynić się do poprawy warunków życia 

mieszkańców, w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją  

i wykluczeniem społecznym, aby w konsekwencji doprowadzić do integracji 

społecznej. Mając świadomość, że nie wszystkie problemy możliwe są do 

rozwiązania, potrzeba dokumentu pozwalającego na usystematyzowanie 

identyfikowanej problematyki oraz wskazanie priorytetów działania. Budowa strategii 

rozwiązywania problemów społecznych stanowi dokument, będący podstawą do 

prowadzenia efektywnej polityki społecznej i przyczyni się do koordynacji działań 

instytucji samorządowych, pomocy społecznej i organizacji pozarządowych.   

 

Strategia jest podstawą skutecznego pozyskiwania zewnętrznych środków 

finansowych z budżetu państwa i funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów 

ze sfery społecznej. Zgodność ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych 

jest wymagana dla projektów współfinansowanych ze środków unijnych, 

realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów 

Ludzkich oraz innych projektów ze sfery społecznej, dla których 

stanowi ona potencjalne uzasadnienie. 
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1.1. UWARUNKOWANIA PRAWNO-SYSTEMOWE 
 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2026, 

podobnie jak inne dokumenty strategiczne przygotowywane na różnych szczeblach 

administracji publicznej, jest dokumentem uwarunkowanym prawnie.  

Obowiązek jej opracowania wynika wprost z art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 19 pkt 1, 

w powiązaniu z art. 16 b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, które 

w ramach zadań obowiązkowych własnych gminy przewidują  „opracowanie  

i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,  profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest 

integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”. 

 

Pozostałe zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wynikające 

z art. 17 ust.1 to:  

  

2) sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej;  

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom 

tego pozbawionym;  

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;  

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;  

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych 

w wyniku zdarzenia losowego;  

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na 

świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym 

dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;  

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;  

9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która 

zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, 

osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie 

niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;  

10) praca socjalna;  

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w 

miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi;  

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;  

13) dożywianie dzieci;  
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14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;  

15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca gminy w tym domu;  

16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego;  

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego;  

18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie 

środków na wynagrodzenia pracowników;  

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;  

20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

 

ust. 2 Do zadań własnych gminy należy:  

 

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;  

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 

zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;  

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach 

wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;  

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających 

z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;  

5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy 

oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach 

poradnictwa zawodowego i szkoleniach.  

  

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez 

gminę należy:  

 

1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;  

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych 

z klęską żywiołową lub ekologiczną;  

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi;  

4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, 

mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia;  
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5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, 

posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;  

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, 

posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt 

tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

Na treść i realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych mają 

wpływ również inne akty prawne.  

Należą do nich:  

1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 

ze zm.), 

2) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz   

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.)    

wraz z aktami wykonawczymi,  

3) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.),  

4) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 

z 2011r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,  

5) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz.1286 ze zm.) wraz z aktami 

wykonawczymi, 

6) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. z 2012 r. poz. 

124 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,  

7) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 

z 2015 r. poz.1390) wraz z aktami wykonawczymi,  

8) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku    

pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi, 

9) ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, 

poz. 225 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,  

10) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) wraz z aktami  wykonawczymi, 

11) ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.) wraz 

z aktami wykonawczymi,  

12) ustawa o pomocy osobom uprawnionych do alimentów z dnia 7 września 2007 r.   

   (Dz. U. z 2015.859 j.t. ze zm.),  

13) ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r.  

    poz. 2082 ze zm.),  

14) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.   

   U. z 2016 r. poz.23) wraz z aktami wykonawczymi,  
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15) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 

ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,  

16) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.) wraz 

z aktami wykonawczymi.  

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Kazimierz Dolny na lata 

2016-2026 jest spójna z dokumentami strategicznymi z zakresu polityki społecznej, 

przygotowanymi na poziomie europejskim, wojewódzkim i powiatowym.  

 

Skorzystano między innymi z:  

 Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju   

sprzyjającego włączeniu społecznemu,  

 Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2014-2020,  

 Narodowa Strategia Integracji Społecznej,  

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER),  

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020,  

 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020,  

 Krajowej Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020, 

 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu   

2020, 

 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej,  

 Strategia Rozwoju Społeczno‐ Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 

2020,  

 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  

 Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  

 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-

2016.  

 Strategia zrównoważonego rozwoju Miasta I Gminy Kazimierz Dolny na lata 

2008 - 2020 
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1.2. Struktura dokumentu.  
 

Niniejszy dokument składa się z trzech zasadniczych części: wprowadzającej, 

części diagnostyczno- analitycznej zawierającej identyfikację najważniejszych 

problemów społecznych gminy Kazimierz Dolny i jej zasobów oraz części 

programowej zawierającej najważniejsze cele polityki społecznej. W części tej 

zostały wskazane cele strategiczne i podporządkowane im kierunki działań. 

Wskazane zostały również podmioty odpowiedzialne za realizację działań, źródła 

finansowania, czas realizacji, a także sposoby monitorowania Strategii. Dokument 

wskazuje na kluczowe kwestie społeczne, z którymi borykają się mieszkańcy gminy i 

wytycza kierunki działań na rzecz łagodzenia lub eliminowania zjawisk społecznie 

niepożądanych. 

 

Dokument zawiera diagnozę sytuacji społecznej i prognozę zmian problemów 

społecznych w perspektywie do roku 2026. Identyfikacja najważniejszych kwestii 

społecznych została sporządzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu 

Dolnym z wykorzystaniem metody desk research - analizy danych zastanych 

w oparciu o: 

 dane statystyczne GUS, 

 informacje z instytucji: Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach, Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym, Urzędu Miasta w Kazimierzu 

Dolnym, Policji, Straży Pożarnej 

 wyniki badań ankietowych, 

a także instrumentów analizy strategicznej, do których należy zaliczyć 

identyfikację mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń lokalnego systemu 

polityki społecznej (SWOT). Z diagnozy wynikają obszary problemowe, nad 

którymi winna skupić się lokalna polityka społeczna. Ujęte w formę misji, celów 

strategicznych, operacyjnych i kierunków działań, w sposób praktyczny 

wyznaczają działania poszczególnych podmiotów. Część programowa została 

ujęta w formie tabelarycznej, zawierającej cele, kierunki oraz realizatorów 

poszczególnych działań, czas ich realizacji oraz wskaźniki ich wykonania. 
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II. Analiza sytuacji społecznej w gminie 

 
  

1.1. Informacje ogólne. 
 

Gmina Kazimierz Dolny obejmująca miasto oraz tereny wiejskie w układzie 

administracyjnym jest położona w województwie lubelskim w powiecie puławskim.  

Wewnętrzna struktura gminy obejmuje miasto Kazimierz Dolny oraz 15 sołectw. 

Stanowią je następujące miejscowości: Bochotnica, Dąbrówka, Cholewianka, Góry, 

Jeziorszczyzna, Okale, Mięćmierz, Parchatka, Rzeczyca, Rzeczyca Kolonia, 

Skowieszynek, Witoszyn, Wierzchoniów, Wylągi, Zbędowice.   

        Powierzchnia gminy obejmuje obszar 72,41 km2, z czego 30,40 km2 zajmuje 

miasto. Obszar miasta i gminy zamieszkują 6902 osoby. Miasto i gmina Kazimierz 

Dolny zlokalizowane są w przełomowej dolinie Wisły i na Płaskowyżu 

Nałęczowskim. Tereny te usytuowane są w centralnej części Kazimierskiego Parku 

Krajobrazowego. Gmina charakteryzuje się zróżnicowanym krajobrazem (liczne 

wąwozy) oraz rzadką siecią wód powierzchniowych. Przez jej teren przepływa rzeka 

Wisła z prawymi dopływami: rzekami Grodarz oraz Bystra. Gmina ma charakter 

rolniczy. Rozwój rolnictwa związany jest z glebami dobrej jakości.  

         

Miasto Kazimierz Dolny jest znanym ośrodkiem turystycznym, należącym do trójkąta 

turystycznego Puławy - Kazimierz Dolny - Nałęczów i jest połączony przeprawą 

promową z Janowcem. Miasto słynie z licznych zabytków i organizowanych od lat 

wydarzeń kulturalnych, m.in. Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi czy Festiwalu 

Kapel i Śpiewaków Ludowych. Na terenie gminy funkcjonują dwa ośrodki 

narciarskie: Parchatka i Kazimierz Dolny.   
 

Otoczenie gminy Kazimierz Dolny stanowią terytoria samorządów gminnych 

należących do powiatów: puławskiego i opolskiego. Są to następujące gminy: 

Janowiec, Puławy, Końskowola, Wąwolnica, Wilków i Karczmiska. 
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2.2. Ludność. 

Gmina   Kazimierz  Dolny  liczy ogółem 6902 mieszkańców.  

Struktura ludności przedstawia się następująco: 
 

Tabela 1. Stan ludności, urodzenia, zgony, przyrost naturalny w Gminie Kazi mierz Dolny w 2015r. 

 

Grupa  wiekowa 

Gmina 

Ogółem  

 

Kobiety 

 

2015r. 

 

6902 

 

3522 

Wiek  przedprodukcyjny ( do 18 lat) 1174 586 

Wiek  produkcyjny ( 18 – 55/65 lat) 4232 1921 

Wiek  poprodukcyjny (powyżej  55/65lat) 1496 1015 

Urodzenia żywe 30  

Zgony 73  

Przyrost naturalny  - 43  

Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

2.3. Szkolnictwo 

Na terenie Gminy Kazimierz Dolny funkcjonuje:  

 

- 1 przedszkole publiczne w Kazimierzu Dolnym, grupa przedszkolna niepubliczna 

we wsi Skowieszynek, grupy „0” w  3 szkołach podstawowych. 

Ważnym instrumentem polityki edukacyjnej i integracyjnej oraz 

wyrównywania szans rozwojowych jest edukacja przedszkolna. Dla dzieci, których 

rozwój przebiega nieharmonijnie lub z opóźnieniem, wychowanie przedszkolne jest 

szansą na wczesne wspieranie rozwoju w sferze poznawczej, funkcjonalnej i 

społecznej. Wychowanie przedszkolne realizowane jest w Gminie Kazimierz Dolny 

w 1 przedszkolu publicznym. Przedszkole zapewnia opiekę w ramach 4 oddziałów 

integracyjnych. 
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Tabela nr 2. Dzieci uczęszczające do przedszkola w Kazimierzu Dolnym, oddziałów przedszkolnych i grup „0” 

placówka wychowania 

przedszkolnego 

liczba dzieci w roku szkolnym 2013/2015 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Liczba dzieci w 

placówkach wychowania 

przedszkolnego - łącznie 

 

164 

 

134 

 

132 

przedszkole publiczne 100 91 88 

grupa przedszkolna 

niepubliczna 

24 15 12 

grupy przedszkolne „0” 40 28 32 
źródło: Referat Oświaty i Wychowania Urząd Miejski w Kazimierzu Dolnym 

 

- 5 szkół podstawowych i 1 gimnazjum 

 

Tabela nr 3. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum w Kazimierzu Dolnym 

 

szkoła 

liczba dzieci 

w roku 

szkolnym 

2013/2014 

liczba dzieci 

w roku 

szkolnym 

2014/2015 

liczba dzieci 

w roku 

szkolnym 

2015/2016 

szkoły podstawowe publiczne i niepubliczna 323 354 357 

gimnazjum publiczne  160 144 105 

łącznie: 481 498 462 
źródło: Referat Oświaty i Wychowania Urząd Miejski w Kazimierzu Dolnym 

 

 

- Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza – prowadzony przez powiat 

 

Tabela nr 4. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Kazimierzu Dolnym 

Liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2016 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

214 191 195 
Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych ze szkoły 

 

Zespół Szkół w roku szkolnym 2015/2016, kształci młodzież w Zasadniczej 

Szkole Zawodowej, Technikum Hotelarskim, Technikum Logistycznym oraz 

dorosłych w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. 
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 2.4. Kultura  

Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki (KOKPiT) jest 

samorządową instytucją kultury gminy Kazimierz Dolny. 

Powstał poprzez rozszerzenie działalności Kazimierskiego Ośrodka Kultury 

(funkcjonującego pod tą nazwą od 1992 r.) na mocy Uchwały Nr XXII/118/12 Rady 

Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 25 czerwca 2012r.. W 2012r. zmieniono 

dotychczasową nazwę, statut i zakres działalności ośrodka.  

W strukturze instytucji działa kilka wyodrębnionych komórek (działów): 

Ośrodek Kultury – prowadzący działalność główną KOKPiTu, mieszczący również 

dyrekcję całej instytucji (umiejscowiony w zabytkowym XVII-wiecznym 

manierystycznym budynku dawnego lazaretu mieszczącego się przy kościele św. 

Anny, ul. Lubelska 12) 

 

W stałej ofercie działania Ośrodka Kultury znajdują się zajęcia i warsztaty  dla dzieci 

i osób dorosłych np.  

 ZAJĘCIA AEROBOWE Z ELEMENTAMI JOGI I PILATESU ,  

 ZAJĘCIA "ZDROWY KRĘGOSŁUP, PŁASKI BRZUCH"  

 ZAJĘCIA TANECZNE DLA PAŃ "LADY STYLING",  

 ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI ,  

 ZAJĘCIA TEATRALNE DLA DZIECI,   

 NAUKA GRY NA GITARZE , 

 WARSZTATY MALARSTWA I RYSUNKU  

 WARSZTATY KREATYWNE  

 WARSZTATY PLASTYCZNE Z TECHNIK MALARSKICH I 

POZŁOTNICZYCH  

 

Pod patronatem Kazimierskiego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Dolnym działają 

również: 

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA KAZIMIERZ , którego repertuar obejmuje: wiązankę 

pieśni i tańców lubelskich, folklor Lubelszczyzny i Powiśla , tańce narodowe, a także 

program " Z czterech stron Polski " – zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu,   

Kapela Rockowa – działa od listopada 2015r. –  jeden raz w tygodniu 

Kapela Ludowa „ZGODA” – działa od stycznia 2016r. – jeden raz w tygodniu 

Klub Seniora – działa od kwietnia 2016r. - jeden raz w tygodniu 

http://www.kokpit.com.pl/pl/a/Uchwala-Nr-XXII-118-12
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Biblioteka Publiczna wraz z czytelnią i wypożyczalnią książek i czasopism oraz 

czytelnią internetową (wraz z jej Filią w Bochotnicy) której głównym celem jest 

popularyzacja książki i krzewienie pasji czytelniczych. Stara się zaszczepiać miłość 

do słowa pisanego i języka polskiego.  

Biblioteka, prowadząc różnorodne formy działalności kulturalnej i edukacyjnej 

kieruje się potrzebami środowiska. Działalność kulturalno-oświatowa skierowana jest 

do wszystkich grup wiekowych.  

W ramach działalności skierowanej do dzieci i młodzieży biblioteka organizuje:  

 festyny na zakończenie wakacji 

 przeglądy teatrzyków szkolnych 

 pasowanie na czytelnika biblioteki 

 zajęcia w czasie ferii zimowych 

 lekcje biblioteczne 

 wypożyczanie książek przez dzieci z przedszkola (każda grupa raz w tygodniu) 

 spotkania autorskie 

 comiesięczne spotkania dla dzieci z przedszkola w ramach Klubu Małego 

Czytelnika ”Krasnoludki” i Klubu Przyjaciół Książki „Bajeczka” 

 obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 

 obchody Tygodnia Bibliotek. 

 

Oferta biblioteczna dla dorosłych czytelników: 

 comiesięczne spotkania w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki skierowane    

 do czytelników, którzy oprócz zamiłowania do czytania, dzielą się z innymi   

 swoimi wrażeniami z lektury, opiniami i przemyśleniami. 

 organizowanie wystawy prac malarskich, fotograficznych czy rękodzielniczych 

 spotkania autorskie 

 spotkania z ciekawymi ludźmi 

 obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. 

Wszystkie prowadzone działania edukacyjne, kulturalne, informacyjne, mają na 

celu zaprezentowanie biblioteki jako miejsca przyjaznego, gdzie nie tylko można 

wypożyczyć książkę, ale poprosić o pomoc, zdobyć wiedzę oraz miło i ciekawie 

spędzić czas. 

Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 27, realizujące zadania w zakresie 

promocji i turystyki, powstałe w sierpniu 2012r.  

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta, powstała w maju 2013r.  

Zespół Zamkowy, działający od maja 2014r.  
 

http://www.kokpit.com.pl/pl/biblioteka
http://www.kokpit.com.pl/pl/cit
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W KOKPiT swoją siedzibę ma również Stowarzyszenie Filmu i Sztuki „Dwa 

Brzegi” www.dwabrzegi.pl.  

Przy ośrodku działa także Kazimierski Klub Twórców Ludowych i Rękodzieła 

Artystycznego, powstały w 2005r., zrzeszający prawie 30  twórców i rękodzielników 

z terenu naszej gminy. Dwa razy do roku Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji 

i Turystyki wraz z Klubem Twórców organizuje kiermasze świąteczne, a raz do roku 

konkurs i wystawę dla swoich twórców. W miesiącach letnich organizowane są także 

Warsztaty Sztuki Ludowej, odbywające się na kazimierskim rynku. 

W każdą sobotę lipca i sierpnia mają miejsce Letnie Wieczory Muzyczne, 

współorganizowane przez KOKPiT.  Koncerty odbywają się od lat 70-tych XXw. 

w zabytkowym wnętrzu kazimierskiej Fary, z wykorzystaniem najstarszych w Polsce 

organów, pochodzących z 1620r., będących dziełem gdańskiego organmistrza 

Szymona Lilliusza. Celem koncertów jest prezentacja szerokiego spektrum muzyki 

organowej i kameralnej w wykonaniu młodych wykonawców, jak również tych 

znanych i uznanych. 

 

2.5. Ochrona zdrowia. 

Usługi  medyczne  z  zakresu  Medycyny Rodzinnej  na terenie  Gminy 

świadczy  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  z  siedzibą  

w  Kazimierzu  Dolnym.  Sytuacją zdrowotną mieszkańców zajmują  się również 

pielęgniarki środowiskowe, które odwiedzają chorych, wykonują czynności 

pielęgnacyjne i diagnostyczne w miejscu zamieszkania, współpracują z Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Kazimierzu  Dolnym. 

Liczba pacjentów i udzielonych porad przedstawia się następująco: 

Tabela nr 5. Liczba pacjentów i udzielonych porad w SP ZOZ w Kazimierzu Dolnym 

Rok 2013 2014 2015 

Liczba pacjentów 5 489 5 356 5 114 

Liczba porad ogółem 24 344 23 338 22 732 

Z liczby ogółem  

- dzieciom i młodzieży w wieku do 18 lat 

- osobom w wieku 65 lat i więcej 

- kobietom 

 

945 

9546 

15 032 

 

4096 

9432 

14 487 

 

3119 

9395 

14 039 

 

Porady domowe – ogółem 

 

227 

 

202 

 

164 

Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z SP ZOZ 
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W ramach profilaktyki w Przychodni przeprowadzane są bilanse zdrowia i badania 

przesiewowe dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym w 1 roku do 18 r.ż., a także 

szczepienia ochronne dzieci i młodzieży zgodnie z kalendarzem szczepień. 

 

2.6. Bezpieczeństwo publiczne   

 

Bezpieczeństwu publicznemu zagraża przestępczość, która jest zjawiskiem 

dynamicznym i podobnie jak społeczeństwo, podlega rozwojowi. Choć stanowi 

margines życia społecznego, to jednak poprzez swoją intensywność i częstotliwość 

może mieć wpływ na formowanie się postaw i zachowań ludności oraz odciskać 

dotkliwe piętno na jej funkcjonowaniu. 

Zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy 

Kazimierz Dolny realizowane są przez służby, straże i inspekcje.  

 

- Straż Pożarna  

 

 Główne siły i środki ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy stanowią:  

 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 3 zarejestrowane w krajowym    

 systemie ratowniczo-gaśniczym.  
 
Tabela 6. Liczba interwencji wszystkich jednostek OSP w Gminie Kazimierz Dolny 

                            w  latach 

2013 2014 2015 

112 204 153 
Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych KP PSP w Puławach 

- Policja 

 

Umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na terenie  gminy 

funkcjonuje Posterunek Policji w Kazimierzu Dolnym podległy Komendzie 

Powiatowej Policji w Puławach. Obszarem działań Posterunku jest teren miasta 

i gminy Kazimierz Dolny a zatrudnionych jest 11 funkcjonariuszy i kierownik. 
 

Tabela 7. Skala przestępczości w gminie Kazimierz Dolny w latach 2013- 2015 

Rodzaje przestępstw 2013 2014 2015 

Kryminalne  103 84 86 

Gospodarcze  2 0 2 

Drogowe  17 23 9 

Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Posterunku Policji w Kazimierzu Dolnym 
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Z przedstawionych danych wynika że w ostatnich dwóch latach zmniejszyła się liczba 

przestępstw na terenie gminy, a w postępowaniach przygotowawczych do 

prowadzonych spraw tylko w dwóch przypadkach udział brały osoby nieletnie. 

 

-Państwowe Ratownictwo Medyczne  

 

Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego jest jednostką  Szpitalnego 

Oddziału Ratowniczego w Puławach, ma swoja bazę w Kazimierzu Dolnym, 

ul. Lubelska 32/34 

Podstacje Pogotowia Ratunkowego zgodnie z umową z NFZ nie prowadzą 

działalności ambulatoryjnej. Zajmują się udzielaniem pierwszej pomocy, transportem 

chorego do szpitala a w razie konieczności także reanimacją.  Chorzy wymagający 

specjalistycznej pomocy przewożeni są do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

znajdującego się w strukturach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Puławach. Oddział dysponuje 6 łóżkami i jest przeznaczony do 

przyjmowania chorych w stanie zagrożenia życia ze świeżymi urazami, zatruciami. 

Świadczenia polegają na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie 

niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych pacjenta.  

 

-Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  

 

Jest specjalistycznym stowarzyszeniem o zasięgu krajowym, a jego celem jest 

organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi albo narażone 

są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach. Na terenie powiatu 

puławskiego działają dwie drużyny WOPR: w Puławach i w Kazimierzu Dolnym. 

 
 

2.7. Pomoc społeczna 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym jest jednostką 

samorządową realizującą zadania własne i zlecone  w  zakresie  pomocy  społecznej,  

ustalania uprawnień do przyznawania i  wypłaty  świadczeń rodzinnych, świadczeń  

z funduszu  alimentacyjnego oraz zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej i ustawy a także ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie.  
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Do jego obowiązków należy:  

 

 prowadzenie diagnostyki jednostkowej i środowiskowej;  

 bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń (w tym organizowanie opieki 

i usług domowych);  

 współpraca z organizacjami i instytucjami, a zwłaszcza z samorządem 

lokalnym;  

 aktywizowanie środowiska lokalnego.  
 

Ustawa o pomocy społecznej zawiera zamkniętą listę powodów, dla których każdy 

mieszkaniec ma prawo skorzystać z systemu pomocy społecznej. Podstawową 

przesłanką przyznawania pomocy jest spełnienie kryterium dochodowego, 

informującego o istotnym braku środków do życia, zarówno w przypadku osoby 

samotnie gospodarującej, jak i całej rodziny. Kryteria dochodowe podlegają 

weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. 

Badania progu interwencji socjalnej dokonuje instytut Pracy i Spraw Socjalnych. 

 

 

2.7.1. Rejony pracy socjalnej na terenie Gminy Kazimierz Dolny. 

Gmina Kazimierz Dolny podzielona jest na 4 Rejony Pracy Socjalnej. 

 

 I Rejon Pracy Socjalnej 

       Kazimierz Dolny, Doły 

 II Rejon Pracy Socjalnej 

       Bochotnica, Parchatka, Zbędowice  

 III Rejon Pracy Socjalnej 

       Cholewianka, Dąbrówka, Góry, Skowieszynek ,Wylągi 

 IV Rejon Pracy Socjalnej 

       Jeziorszczyzna, Mięćmierz, Okale, Rzeczyca Kolonia, Rzeczyca, Witoszyn,   

       Wierzchoniów 

 

Podział na Rejony Pracy Socjalnej ułatwia organizację pracy i daje pozytywne efekty. 

Pracownicy mają stały kontakt ze środowiskiem. Służy to właściwej diagnozie  

i ułatwia skuteczne rozwiązywanie istniejących trudności i problemów w danym 

środowisku. 
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2.7.2 Zasoby instytucjonalne realizujące zadania lub pełniące funkcje 

wspierające w zakresie rozwiązywania problemów na terenie Gminy 

Kazimierz Dolny. 

Wskazując osoby i instytucje, które mogą przyczynić się do rozwiązywania 

lokalnych problemów, wiodącą rolę ma Ośrodek Pomocy Społecznej. Niezbędne jest 

również oddziaływanie i wsparcie ze strony przedstawicieli władz gminy, szkół, 

policji, kościoła, organizacji pozarządowych, członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników służby zdrowia, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Poradni  

Psychologiczno- Pedagogicznej, Środowiskowego Domu Samopomocy i kuratorów 

sądowych. W razie wystąpienia takiej potrzeby, to właśnie w tych instytucjach 

i u tych osób należy poszukiwać wsparcia. 
 
 

LP- Nazwa i adres instytucji/ placówki Rodzaj działalności 

1. Urząd Miasta  

w Kazimierzu Dolnym 

W ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi    

i narkomanii  organizacja  programów profilaktycznych  

i  edukacyjnych,    finansowanie   Punktu Konsultacyjno – 

Informacyjnego, finansowanie działalności świetlicy 

opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego i świetlic 

środowiskowych, dofinansowywanie działalności 

uczniowskich klubów sportowych,   dowozy dzieci   

niepełnosprawnych,   stypendia   socjalne. 

 

 

 

 

 

2. 

 

Punkt Konsultacyjno- Informacyjny 

 

Dyżury specjalistów: psychologa, trenera ds. uzależnień. 

 
3.  

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 

Kazimierzu Dolnym 

Podejmowanie działań związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, kierowanie na 

leczenie odwykowe, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

Podejmowanie czynności w ramach procedury Niebieskiej 

Karty. 

4.  

Zespół Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie 

 

Integrowanie i koordynowanie działań wszystkich 

instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Wspieranie osób i rodzin 

dotkniętych problemem przemocy. Podejmowanie 

czynności w ramach procedury Niebieskiej Karty. 
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5.  

Placówki oświatowe: 

Szkoły z terenu gminy Kazimierz 

Dolny 

Działalność edukacyjno-wychowawcza, wsparcie 

pedagogiczne dla rodziców i dzieci, organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych Realizacja szkolnych programów 

profilaktycznych, edukacyjnych, wychowawczych. 

Wsparcie pedagogiczne dla rodziców i dzieci. Pomoc 

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

Uświadamianie rodzicom potrzeb edukacyjnych dzieci 

i młodzieży. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci 

(zajęcia terapii pedagogicznej, socjoterapeutycznej, 

pomoc w odrabianiu lekcji) Podejmowanie czynności w 

ramach procedury Niebieskiej Karty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SP ZOZ                                                       

w Kazimierzu Dolnym  

Opieka i profilaktyka zdrowotna, podejmowanie 

czynności w ramach procedury Niebieskiej Karty. 

7.  

Kazimierski Ośrodek Kultury, 

Promocji i Turystyki, Biblioteka 

Publiczna 

 

Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży m.in. 

poprzez zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, 

i fotograficzne a także zajęcia  prowadzone w czasie 

ferii zimowych i wakacji letnich, kiermasze świąteczne, 

projekcje kinowe, koncerty. Spotkania starszego 

pokolenia w działającym Klubie  Seniora. 

8.  

Posterunek Policji  

w Kazimierzu Dolnym 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom na terenie 

gminy Kazimierz Dolny. Podejmowanie czynności w 

ramach procedury Niebieskiej Karty, przeciwdziałanie 

przestępczości i uzależnieniom wśród dzieci  

i młodzieży. 

9. Organizacje pozarządowe i inne 

podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego w obszarze 

przeciwdziałania uzależnieniom 

i przemocy w rodzinie. 

Zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie 

aktywności dzieci i młodzieży poprzez propagowanie 

działalności klubowej, sportowej, rekreacyjnej 

i kulturalnej 

10.  

Parafia z terenu gminy  

Kazimierz Dolny i Kazimierskie 

Stowarzyszenie Dobroczynne pod 

wezwaniem Św.Anny 

Wspieranie działań w zakresie realizowania programów 

na rzecz rodziny oraz upowszechniania pozytywnych 

wzorców funkcjonowania rodziny, festyn rodzinny, 

zajęcia manualne i warsztaty rysunkowe dla osób 

niepełnosprawnych i starszych.  
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2.8. Rewitalizacja w Gminie Kazimierz Dolny 

 

Złożoność problemów opisanych w niniejszej strategii, dotykających 

poszczególne osoby, rodziny, czy całe grupy osób, analiza ich przyczyn i skutków 

powoduje, że coraz wyraźniejsza staje się potrzeba kompleksowej pomocy, 

polegającej na udzieleniu wsparcia wielowymiarowego, które nie będzie się 

koncentrować wyłącznie na przywróceniu osoby wykluczonej społecznie do życia 

zawodowego, ale przede wszystkim na ponownym włączeniu jej do życia 

społecznego.  

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. 

U. poz. 1777 ze zm.) pozwalają gminom na podejmowanie działań mających na celu 

ożywienie społeczne, a co za tym idzie również gospodarcze. Rewitalizacja, zgodnie 

z ustawą, stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane 

działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane 

terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego 

programu rewitalizacji. Obecnie gmina jest na etapie przygotowywania gminnego 

programu rewitalizacji – dokumentu, który stanowił będzie podstawę działań 

zmierzających do społecznych przekształceń środowiska życia mieszkańców, 

będącym odpowiedzią na ich potrzeby i oczekiwania. Proces rewitalizacji w gminie 

Kazimierz Dolny  należy rozpocząć od zachęcania do rozwijania nowych form 

aktywności gospodarczych, zwiększenia potencjału turystycznego i kulturalnego 

miasta, nadania obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji, poszerzenie 

oferty infrastruktury do prowadzenia działalności dostosowanej do potrzeb 

mieszkańców w sferze społecznej, przy równoczesnej trosce o ochronę stanu 

środowiska naturalnego i zrównoważony rozwój gospodarczo-społeczny.  

Rewitalizację należy rozumieć jako proces zintegrowany, polegający na 

świadomie zapoczątkowanym procesie zmian przestrzennych, społecznych  

i ekonomicznych w zdegradowanych częściach Kazimierza Dolnego i terenu gminy, 

przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców, łagodzenia 

występujących problemów i ich skutków,  rozwoju kultury, ożywienia gospodarczego 

w połączeniu z odbudową więzi społecznych, a także przywróceniem ładu 

przestrzennego.  

 

Niezmiernie ważnym podkreślenia jest fakt, iż rewitalizacja to nie tylko 

działania skupiające się wokół remontów, modernizacji czy budowy nowych 

obiektów infrastrukturalnych służących społeczeństwu, dotyczące wyłącznie 

fizycznej tkanki zabudowy miasta, lecz jest to program kompleksowego ożywienia 

społeczno-gospodarczego gminy, ze szczególnym uwzględnieniem występujących 

drażliwych problemów społecznych, w tym głównie z bezrobociem, wykluczeniem 
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społecznym, ubóstwem, przestępczością, zanikiem więzi rodzinnych i ucieczką 

wykształconej młodzieży do większych ośrodków miejskich (Lublina, Warszawy) czy 

emigracją za granicę. Rozwiązywanie tych problemów stanowi główny trzon działań 

rewitalizacyjnych, jakie po opracowaniu gminnego programu rewitalizacji 

podejmować będzie gmina.    

Rewitalizacja będzie realizowana z krajowych środków publicznych i prywatnych  

z wykorzystaniem współfinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Wstępnie założono, że zasadniczym celem rewitalizacji w gminie Kazimierz Dolny 

ma być ożywienie społeczne i gospodarcze gminy, wyprowadzenie obszarów 

zdegradowanych ze stanu kryzysowego, włączenie członków wspólnoty gminnej, 

którzy z różnych powodów znaleźli się na marginesie życia społecznego i których 

więzi ze społeczeństwem zanikły z powrotem do aktywnego życia społecznego, 

zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego gminy, m. in. poprzez 

uruchomienie w obiektach i na  terenach zdegradowanych nowych funkcji społeczno-

gospodarczych.  

 

Powyższy cel zasadniczy ma być zrealizowany poprzez zaprogramowanie rozwoju 

infrastrukturalnego, gospodarczego i społecznego w ramach działań zawartych  

w Gminnym Programie Rewitalizacji.  

Analizując najważniejsze problemy społeczno-gospodarcze gminy należy stwierdzić, 

iż kierunki, jakie powinny przyjąć zaprogramowane działania gminy, w tym poprzez 

wdrożenie programu rewitalizacji, to działania ukierunkowane na aktywizację 

zawodową różnych grup społecznych, zwłaszcza tych zagrożonych wykluczeniem 

oraz długotrwałym bezrobociem. Rewitalizacja obszarów, które zostaną w ramach 

przeprowadzonych analiz wytypowane i przyjęte przez Radę Miejską w Kazimierzu 

Dolnym jako obszary rewitalizacji i obszary zdegradowane powinna być nakierowana 

na wyrównywanie szans różnych grup społecznych, w tym młodzieży z rodzin 

patologicznych, osób niepełnosprawnych, a także w horyzoncie długoletnim mieć na 

celu stworzenie odpowiedniego zaplecza dla potencjalnych inwestorów. Możliwe 

rezultaty realizacji gminnego programu rewitalizacji:  

- aktywizacja lokalnej społeczności poprzez zaangażowanie w projekty 

rewitalizacyjne, zwłaszcza w odniesieniu do działań tzw. „miękkich”,  

- przekształcenie charakteru rewitalizowanych obszarów poprzez pełne wykorzystanie 

ich walorów historycznych i zabytkowych, przekazanie przestrzeni miejskich  

do użytku społecznego,    

- uruchomienie długoletniej współpracy Urzędu Miasta oraz organizacji  

i stowarzyszeń działających na terenie miasta,  

- poprawa jakości życia i lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców,   
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- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów,  

- zintegrowana aktywna i świadoma obywatelsko społeczność lokalna, 

- kreacja ładu przestrzennego oraz wzrost ogólnej estetyki miasta, 

- opracowanie programów pomocowych dla osób zagrożonych marginalizacją 

społeczną.  

 

Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem planistycznym, wyznaczającym 

kierunki działań i określającym cele, jakie gmina chce poprzez niego osiągnąć. 

Zadaniami kluczowymi z punktu widzenia interesu lokalnej społeczności powinny 

być zadania, w wyniku których poprawi się jakość życia interesariuszy rewitalizacji, 

zmniejszy się znacząco odsetek osób wykluczonych, pozostających na marginesie 

życia społecznego. Gminny program rewitalizacji przedstawia ogólną sytuację 

społeczno-ekonomiczną, z wyszczególnieniem obszarów wymagających interwencji 

rewitalizacyjnej. Znajdują się w nim szczegółowa diagnoza obszarów objętych 

rewitalizacją oraz zapisy dotyczące opisu niezbędnych działań potrzebnych dla 

rozwoju społeczno-gospodarczego rewitalizowanych terenów, sposób rozwiązywania 

problemów społecznych, a także sposób finansowania założonych działań.  

Wspomniany dokument jest także niezbędny do ubiegania się o środki z Unii 

Europejskiej na przedsięwzięcia rewitalizacyjne.    
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Rozdział III. 

Problemy Społeczne Gminy  Kazimierz  Dolny i ich charakterystyka 

Codziennemu życiu towarzyszą liczne problemy, które swoim zasięgiem 

obejmują coraz większa grupę ludzi i coraz młodsze pokolenie. Zmuszają one część 

społeczności do szukania  różnych form pomocy w tym korzystania z pomocy  

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Liczba rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w latach 

2013 - 2015 kształtowała się następująco: 

 
Tab.8. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej  

Rok 2013 2014 2015 

Liczba rodzin 150 146 137 

Liczba osób w rodzinie 387 374 344 
Opracowanie własne na podstawie danych OPS 

 

 

Najczęstszymi przyczynami kwalifikującymi do udzielania pomocy przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kazimierzu Dolnym  są: 

 
Tab.9. Tabela powodów przyznawania świadczeń z pomocy społecznej  

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

W latach 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Ubóstwo 109 109 106 297 289 273 
Sieroctwo 0 0 0 0 0 0 
Bezdomność 5 2 2 7 2 2 
Bezrobocie 57 59 55 182 178 171 
Niepełnosprawność 64 69 70 125 150 156 
Długotrwała lub ciężka choroba 35 24 25 102 75 71 
Bezradność w sprawach  opiekuńczo -

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego  – ogółem 

 

 

50 

 

60 

 

50 

 

156 

 

207 

 

174 

w tym:  rodziny niepełne 19 21 16 61 64 46 
rodziny wielodzietne 10 14 14 61 87 90 

Alkoholizm 9 7 6 23 23 10 
Trudności w przyst.do życia po zwol. z 

zakł. karnego 

2 1 2 2 1 2 
Zdarzenie losowe 1 5 1 4 19 1 
Przemoc w rodzinie 2 1 0 8 6 0 
Opracowanie własne na podstawie danych OPS 
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 Wymienione problemy najczęściej są ze sobą sprzężone. 

Przy udzielaniu pomocy niezbędnym jest współudział klienta w rozwiązywaniu jego  

trudnej sytuacji. Zmusza to osoby wymagające wsparcia do zmiany postawy z biernej 

i roszczeniowej na postawę aktywną w rozwiązywaniu własnych problemów,         

z którymi nie potrafili sobie poradzić. Kierunek działań współczesnej polityki 

społecznej zmierza do stworzenia systemu, w którym priorytetem jest praca 

i zaradność w życiu społecznym, a nie tylko zabezpieczenie socjalne. 

 

 
Charakterystyka wybranych problemów społecznych: 

 

3.1. Ubóstwo  

 

Ubóstwo określa się jako stan, w którym jednostce czy grupie społecznej brakuje 

środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb, uznawanych w danej społeczności 

za niezbędne. Pod pojęciem „podstawowe potrzeby” kryją się poza wyżywieniem, 

którego niezbędności nikt nie kwestionuje, takie potrzeby jak: ubranie, opłaty 

mieszkaniowe, leczenie, uzyskanie wykształcenia.  

Przyjętym wyznacznikiem ubóstwa jest dochód, który jest jednym z kryterium 

przyznawania pomocy społecznej, a ubóstwo jest pierwszą przesłanką, która uprawnia 

do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej. Zjawisko to ma wiele przyczyn, 

które nie zawsze da się jasno wyodrębnić. Może ono być wywołane bezrobociem czy 

niepełnosprawnością, ale także biernością życiową i brakiem odpowiedzialności za 

siebie i własną rodzinę. Wczesna detekcja tzw. szybkie wykrywanie i docieranie do 

rodziny czy osób znajdujących się na skraju ubóstwa, a później intensywna praca 

socjalna przyczynia się do zapobiegania utrwalaniu się postaw bierności bądź 

roszczeniowości. 
 

 

Tab.10. Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej z 

powodu ubóstwa.  

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

W latach 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Ubóstwo 109 109 106 297 289 273 
Opracowanie własne na podstawie danych OPS 
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3.2. Bezrobocie 

 

Bezrobocie w Gminie Kazimierz  Dolny  nie jest zjawiskiem  dominującym  

wśród  klientów ubiegających  się  o  świadczenia  z  pomocy  społecznej.  Jednak  

straty i skutki społeczne, które powoduje są trudne do oszacowania.  

Utrata pracy - przejście na zasiłek, z kolei jego utrata i potrzeba korzystania  

z pomocy społecznej prowadzi do ubóstwa ze wszystkimi jego konsekwencjami. 

Bezrobocie naraża rodzinę na szereg niedogodności, sublimację wielu ważnych 

potrzeb,  niewłaściwe kształtowanie osobowości jej członków. Praca zawodowa 

wyznacza, bowiem  postawy i zachowania dzieci, system stosowanych przez nie 

ocen, kontakty ze środowiskiem rówieśniczym, uznawane przez nie wartości czy 

preferowane cele. Dążenia dzieci i młodzieży  są silnie związane z pozycją zawodową 

rodziców, a otaczająca rzeczywistość postrzegana jest przez pryzmat ich pracy 

zawodowej. Zmiany w statusie zawodowym choćby jednego z rodziców nie 

pozostają, więc bez wpływu na dokonywaną przez młodych ludzi ocenę  

rzeczywistości oraz ich własnej pozycji. 

Bezrobocie jest często w rodzinie czynnikiem konfliktogennym i nasilającym 

patologie  społeczne takie jak nadużywanie alkoholu, zdobywanie środków 

pieniężnych  nielegalnymi  sposobami np. kradzież itp. 

Głębokość zmian w rodzinie spowodowanych bezrobociem zależy w dużej 

mierze od struktury rodziny, jej fazy rozwoju, statusu społecznego, stanu 

zagospodarowania  materialnego, kondycji zdrowotnej członków rodziny oraz 

środowiska lokalnego. Bezrobocie rodziców dla dzieci i młodzieży kończącej pewien 

etap edukacji niejednokrotnie oznacza  zmianę i ograniczenie planów dalszego 

kształcenia, obniżanie ich aspiracji edukacyjnych,  zahamowanie rozwijania ich 

uzdolnień w drodze dalszej nauki czy zajęć dodatkowych. 

Z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziny, dzieci popadają w sytuacje 

konfliktowe w szkole z wychowawcami i nauczycielami. Odbija się to wszystko 

bardzo silnie na  postawach dzieci i młodzieży, na ich zachowaniu oraz 

wartościowaniu zjawisk i osób. 

 
Tab.11. Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej 

z powodu bezrobocia. 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

W latach 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Bezrobocie 57 59 55 182 178 171 
Opracowanie własne na podstawie danych OPS 
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3.3. Niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba. 

 

We współczesnym świecie niepełnosprawność człowieka uważana jest za 

szczególnie istotny problem społeczny. Znaczenie tego problemu wynika z 

rozmiarów i powszechności występowania niepełnosprawności w populacji, a także 

z konsekwencji, jakie wywołuje  w sensie indywidualnym i społecznym. 

Osoby niepełnosprawne spotyka się codziennie, w każdym środowisku społecznym. 

U części z nich niepełnosprawność jest uzewnętrzniona do tego stopnia, że nie sposób 

nie  dostrzegać jej obecności. 

Mówiąc o osobach niepełnosprawnych, mamy na myśli osoby posiadające 

stopień  niepełnosprawności orzeczony przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności,  Komisję przy ZUS, KRUS jak również inne osoby 

z dysfunkcjami fizycznymi, psychicznymi i umysłowymi. Za niepełnosprawne uznać 

należy osoby, których stan fizyczny, psychiczny i umysłowy powoduje trwałe lub 

okresowe utrudnienia, ograniczenia bądź uniemożliwia  pełnienie ról i zadań 

społecznych na poziomie powszechnie przyjętych kryteriów. 

Niepełnosprawność uderza najbardziej w finansową i emocjonalną stronę  

rodziny. Rodzina w takiej sytuacji wymaga zwłaszcza nieinstytucjonalnych form 

pomocy, maksymalnie zindywidualizowanych i dostosowanych do jej potrzeb. 

Wzmocnienia wymaga sama rodzina,  bo ona zapewnia najwszechstronniej 

i w sposób ciągły możliwości poznawania uczucia miłości, potrzebę wolności, 

religijności. To rodzina, niezależnie od charakteru dokonujących się zmian w życiu 

społecznym, z natury broni godności oraz podmiotowości prawnej swych członków. 

Obserwacje pracowników Ośrodka pozwalają stwierdzić, że sytuacja tej grupy 

osób jest bardzo trudna. Problemy osób niepełnosprawnych wiążą się głównie 

z ograniczonymi  możliwościami oprotezowania i zakupu sprzętu umożliwiającego 

komunikowanie się i samoobsługę, kosztową i trudno dostępną rehabilitację. Dużym 

problemem są także  problemy architektoniczne w miejscu zamieszkania osoby 

niepełnosprawnej jak i w budynkach użyteczności publicznej. Bariery te nie tylko 

utrudniają, ale niekiedy wręcz uniemożliwiają uczestnictwo w normalnym życiu. 

Nie bez znaczenia jest również problematyka edukacji osób niepełnosprawnych od 

chwili urodzenia do ukończenia nauki w ramach posiadanych predyspozycji  

i możliwości.  
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

27 
Strategia Rozwiązywania Problemów w Gminie Kazimierz Dolny na lata 2016-2026 

 
 

Tab.12. Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej z 

powodu niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby.  

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach 
W latach 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Niepełnosprawność 64 69 70 125 150 156 
Długotrwała lub ciężka choroba 35 24 25 102 75 71 
Opracowanie własne na podstawie danych OPS 
 

3.4. Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego. 

 

Znaczna część osób korzystających z pomocy  Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Kazimierzu  Dolnym  to osoby, które cechuje niezaradność w opiece i wychowaniu 

dzieci oraz  w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym nieracjonalne 

dysponowanie budżetem domowym. 

Dysfunkcjami współistniejącymi w bezradności są: problemy w pełnieniu ról 

rodzicielskich, małżeńskich, niedojrzałość emocjonalna rodziców, problemy 

wychowawcze w środowisku rodzinnym ujawniające się w postaci zachowań 

agresywnych, buntowniczych przejawiająca się łamaniem przez dzieci i młodzież 

panujących obyczajów i norm. 

Środowisko rodzinne jest pierwszym środowiskiem wychowawczym w życiu 

dziecka, w którym nawiązuje ono pierwsze kontakty z innymi ludźmi i zdobywa 

podstawowe doświadczenia z dziedziny współżycia społecznego. Na środowisko 

rodzinne składają się: struktura rodziny, atmosfera wychowawcza w domu, warunki 

materialne i zdrowotne, stopień  wykształcenia rodziców i ogólna struktura 

środowiska. 

Zaburzona struktura rodziny, często spotykana wśród świadczeniobiorców 

ośrodka, niekorzystnie wpływa na sytuację dziecka, na jego więź z rodziną. 

W rodzinach zaburzonych rodzicom brakuje umiejętności tworzenia 

właściwego klimatu  życia rodzinnego, rozładowywania napięć powstałych poza 

domem, właściwych wzorców  komunikacji i dawania rodzinie poczucia 

bezpieczeństwa, obdarzania dzieci uwagą. Rodziny te często żyją w takich 

społecznościach, które nie chcą ingerować w życie innych lub nie  potrafią pomóc, 

gdyż same nie posiadają właściwych wzorców. 

W wielu sytuacjach dzieci pochodzące z tych rodzin pozostawione są „same 

sobie”  większość wolnego czasu spędzają wśród rówieśników na podwórku, częściej 

pojawiają się u nich problemy szkolne. Dzieci odrzucone przez środowisko rodzinne 

szukają akceptacji  wśród rówieśników, łączą się w grupy subkulturowe, zaczynają 

wagarować, uciekać z domu i  popadać w konflikt z prawem. 
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Problemy opiekuńczo - wychowawcze, przemoc w rodzinie, konflikty 

międzypokoleniowe  wielokrotnie są przyczyną umieszczania dzieci i młodzieży 

w placówkach opiekuńczo - wychowawczych lub resocjalizacyjnych, a dla dorosłych 

ofiar rodzinnej przemocy są  powodem szukania schronienia i porad w placówkach 

i organizacjach pomocowych. 
 

Tab.13. Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej z 

powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.  

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

W latach 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Bezradność w sprawach  opiekuńczo -

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego  – ogółem 

 

50 

 

60 

 

50 

 

156 

 

207 

 

174 

Długotrwała lub ciężka choroba 35 24 25 102 75 71 
Opracowanie własne na podstawie danych OPS 
 

 

3.5.Wspieranie rodzin  
 

Samorządy lokalne odpowiadają za tworzenie i funkcjonowanie lokalnego 

systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Działania na rzecz rodziny to działania na 

rzecz całej wspólnoty, a wspierając rodzinę przyczyniamy się do rozwoju i 

wzmacniania więzi w całej społeczności, dlatego jest to tak istotne zadanie.  

Od 2012 uregulowania prawne dotyczące wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

zostały wyłączone z ustawy o pomocy społecznej i zawarte w nowej ustawie o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Niezbędną formą wsparcia w rodzinie jest asystent rodziny. Do zadań asystenta 

rodziny należy towarzyszenie rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej 

sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, społeczności 

lokalnej i zasobów instytucjonalnych. Głównym celem asystentury jest podniesienie 

umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, 

radzenia sobie z problemami życia codziennego. Efektem powinno być odzyskanie 

kontroli nad własnym życiem tak aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu 

i rozwojowi dzieci. 

  
Tab.14. Liczba rodzin korzystających ze wsparcia asystenta rodziny  

Rok 2013 2014 2015 

Liczba rodzin 14 11 17 

Liczba dzieci w rodzinach 34 22 37 
Opracowanie własne na podstawie danych OPS 
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W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu 

dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, 

w wysokości:  

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej;  

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej;  

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych 

latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej 

Gmina Kazimierz Dolny pokrywała koszty pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 
 

Tab.15. Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i koszty gminy z tym związane  

Rok 2013 2014 2015 

Liczba rodzin 1 1 1 

Wydatki gminy 2.645,00 7.323,00 6.169,00 
Opracowanie własne na podstawie danych OPS 
 

3.6. Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 

 

Grupę klientów pomocy społecznej stanowią też osoby zwolnione z zakładów    

karnych.  Łamanie norm prawnych pociąga za sobą sankcję karną. W celu 

przeciwdziałania pogłębianiu się zjawiska izolacji osób opuszczających zakłady karne 

i areszty śledcze w roku 2000 zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Ministerstwem 

Pracy i Polityki Społecznej a Centralnym Zarządem Służby Więziennej w sprawie 

zasad współpracy w zakresie  organizacji pomocy na rzecz osób zwalnianych 

z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz  rodzin osób pozbawionych wolności.  

Podstawowym elementem współpracy jest przesyłanie  przez administrację 

zakładu karnego właściwemu ośrodkowi pomocy społecznej informacji o potrzebie 

udzielenia pomocy osobie  po zwolnieniu z  zakładu karnego. 

Społeczeństwo jest wysoce zaniepokojone falą wzrastającej przestępczości. 

Mając na celu pomoc tej grupie klientów podejmujemy skoordynowane działania 

z wieloma instytucjami. Efektem podejmowanych wspólnie działań służby więziennej 

i ośrodków pomocy jest podpisanie w dniu 12 listopada 2015r. kolejnego dokumentu - 

listu intencyjnego pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, 

a Centralnym Zarządem Służby Więziennej, w sprawie zasad współpracy w zakresie 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób zwalnianych z zakładów karnych 

i aresztów śledczych oraz rodzin osób pozbawionych wolności. 

Liczba klientów korzystających z pomocy tut. OPS po zwolnieniu z zakładu 

karnego to 1 lub 2 osoby w roku. 
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3.7. Problemy alkoholowe w Gminie Kazimierz Dolny 

 

Alkoholizm - zespół uzależnienia, jest chorobą, która zaczyna się i rozwija  

podstępnie, bez świadomości zainteresowanej osoby. Polega na niekontrolowanym 

piciu  napojów alkoholowych i może doprowadzić do przedwczesnej śmierci. 

Z problemem nadużywania alkoholu pracownicy socjalni spotykają się od 

wielu lat, niepokojącym jest jednak fakt wzrastania liczby osób uzależnionych od 

alkoholu i obniżania wieku pierwszego z nim kontaktu. Problem nadużywania 

alkoholu przez podopiecznych  pomocy społecznej jest bardzo skomplikowany, 

ponieważ obok alkoholizmu występują  zaburzenia komunikacji między członkami 

rodziny, bieda, bezrobocie, problemy wychowawcze i zdrowotne, inne uzależnienia, 

wchodzenie w konflikt z prawem. Zjawisku  nadużywania alkoholu często 

towarzyszy zjawisko przemocy fizycznej i psychicznej  stosowanej zarówno wobec 

dorosłych jak i dzieci. W celu usprawnienia pomocy rodzinom, w  których występuje 

przemoc pracownicy socjalni, policja, przedstawiciele oświaty i służba zdrowia 

stosują procedurę niebieskich kart. 

 

Alkoholizm jednego lub obojga rodziców wpływa destrukcyjnie na prawidłowe 

funkcjonowanie rodziny - naturalnego środowiska wychowawczego dziecka. Rodzina 

staje się przez to niewydolna wychowawczo, cechuje ją zaburzona struktura 

wewnętrzna, rozkład pożycia małżeńskiego, częste zmiany partnerów.  

Rodziny z problemem alkoholowym są często rodzinami ubogimi, nie są 

w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych dziecka. 

Dzieci w tych rodzinach tracą naturalną barierę opiekuńczą jaką jest rodzina. Dziecko  

żyjące w takich warunkach narażone jest na przeżywanie traumatycznych 

doświadczeń, które powodują zaburzenia jego rozwoju. Zaburzenia te mogą objawiać 

się zachowaniami agresywnymi, nadpobudliwością, unikaniem bliskich kontaktów  

z dorosłymi i rówieśnikami, oraz problemami szkolnymi. Dzieci te są nieufne  

i niechętnie zwracają się po pomoc, jednocześnie na swój sposób zabiegają o nią, 

o uwagę i zainteresowanie otoczenia. Trwałym i pozytywnym zmianom 

w funkcjonowaniu dziecka sprzyja systemowe oddziaływanie na jego środowisko 

życia. Formą pomocy na rzecz dzieci wymagających wsparcia jest świetlica 

opiekuńczo- wychowawcza  wsparcia  dziennego. Zadaniem świetlicy są  przede  

wszystkim zajęcia  profilaktyczne, pomoc i opieka  pozalekcyjna dla dzieci z rodzin 

z problemem alkoholowym oraz zapewnienie posiłku. 

Praca z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin - klientami OPS jest 

bardzo  trudna i długotrwała. Jest ona złożona i wymaga wsparcia i kontroli wielu 

osób, oraz  instytucji  takich jak:  Poradnia Leczenia Uzależnień, Sądu Rejonowego, 

kuratorów, pracowników socjalnych i pracowników lecznictwa odwykowego. 
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W celu eliminowania niekorzystnego wpływu uzależnień na społeczność 

gminy, konieczne jest prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym oraz 

różnych form promocji zdrowego stylu życia. Ważną rolę odgrywają w tym procesie 

uchwalane corocznie programy profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a także działania podejmowane 

przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach 

przysługujących jej uprawnień. 
 

Tab.16. Liczba rodzin i osób w rodzinach z problemem alkoholowym korzystających ze świadczeń 

z pomocy społecznej.  

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach  

W latach 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Alkoholizm 9 7 6 23 23 10 

Opracowanie własne na podstawie danych OPS 
 

 

3.8. Przemoc 

 

Przemoc rozumiana jest jako akt godzący w wolność osobistą jednostki  

i zmuszanie jej do zachowań niezgodnych z własną wolą. Przenosi się ona również na 

grunt rodzinny i jest w nim często spotykanym zjawiskiem, niezależnym od kultury, 

środowiska, wyznania, wykształcenia, poziomu intelektualnego czy przynależności 

do grup społecznych.  

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

znowelizowana w 2010 roku definiuje ją jako „jednorazowe albo powtarzające się 

umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków 

rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, 

zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, 

powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące 

cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”. Przemoc  nie jest 

jednorazowym incydentem, często rozwija się latami, coraz bardziej zniewalając, 

odbierając osobie krzywdzonej jej wewnętrzną moc, doprowadzając do wyczerpania, 

bierności, przekonania, że nic nie zmieni jej sytuacji, że jest winna doznawanej 

przemocy. Taki stan i przekonania,  wydłużają oraz utrudniają szukanie pomocy 

i proces wychodzenia z przemocy. Osoba krzywdzona praktycznie bez pomocy 

z zewnątrz bardzo często nie jest w stanie poradzić sobie z problemem. 

 



 
 
 
 

32 
Strategia Rozwiązywania Problemów w Gminie Kazimierz Dolny na lata 2016-2026 

 
 

Problemy przemocy w rodzinie i potrzeba niesienia pomocy ofiarom przemocy 

domowej są na tyle ważne, że konieczne jest kompleksowe podejmowanie działań 

oraz współpraca i właściwy przepływ informacji pomiędzy różnymi instytucjami  

i organizacjami działającymi w tym obszarze. Żeby tak się stało należy realizować 

lokalne programy dotyczące tego zjawiska. Programy oferujące nie tylko łatwo 

dostępne i szerokie poradnictwo ale też konkretną długofalową pomoc, poczynając od 

diagnozy problemu i rzetelnej informacji poprzez wsparcie terapeutyczne aż do 

interwencji i ochrony osoby poszkodowanej. Program taki winien propagować 

właściwe, wzorce zachowań w rodzinie, edukować lokalną społeczność i podnosić 

wiedzę z zakresu przemocy, przełamywać stereotypy, jakie narosły wokół tego 

zjawiska. 

     W celu zapobiegania przemocy w rodzinie powołany został Zespół  

Interdyscyplinarny w którego skład nieprzypadkowo wchodzą przedstawiciele grup 

zawodowych zobowiązanych do niesienia pomocy i przeciwdziałania występowaniu 

tego zjawiska. Prace Zespołu Interdyscyplinarnego i powoływanych w konkretnych 

przypadkach grup roboczych oparte są o procedurę „Niebieskiej Karty”. 
 

Tab.17. Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty”  

Rok 2013 2014 2015 
Liczba rodzin 15 7 10 
Liczba założonych „Niebieskich Kart” 16 7 10 
Opracowanie własne na podstawie danych OPS 

 

Szeroko rozumianą przemoc w rodzinie nie zawsze łatwo jest zdiagnozować, 

trudno też podjąć jakiekolwiek działania bez wyraźnego życzenia ze strony ofiar.  

Stąd duże znaczenie ma uwrażliwianie społeczeństwa na symptomy agresji 

i przemocy w otoczeniu. 
 

 

3.9.  Dane ankietowe  

 

Partycypacja społeczna to świadome i aktywne uczestnictwo członków 

społeczności lokalnej w istotnych dla niej sprawach. Mieszkańcy są źródłem wiedzy, 

z czego są zadowoleni, czego im brakuje, jakie są ich potrzeby oraz co należałoby 

zmienić. Mając na względzie partycypacyjny charakter budowanej strategii badaniem 

objęto mieszkańców gminy.  

Ankietę rozprowadzono przez pracowników OPS w Kazimierzu Dolnym, Urząd 

Miasta, Szkoły. Celem było dotarcie do jak największej liczby mieszkańców gminy.  
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Przygotowano i rozprowadzono 300 ankiet, druki dostępne były również na stronie 

internetowej Urzędu Miasta i Ośrodka. Analizy wyników dokonano na podstawie 51 

ankiet które wróciły wypełnione do OPS.   

 

Metryczka: 

1. Liczba osób ankietowanych -51;  

2. Podział osób ankietowanych wg płci:  
liczba kobiet - 41;  

liczba mężczyzn - 10;  

3. Wiek osób ankietowanych:  
19-30 lat - 5 osób;   

31-50 lat - 31 osób;  

powyżej 50 lat - 15 osób;  

4. Wykształcenie osób ankietowanych:  
zawodowe - 6 osób;  

średnie - 12 osób;  

policealne - 5 osób;  

wyższe - 24 osób;  

podstawowe – 4 osoby; 

 

5. status zawodowy osób ankietowanych:  
osoba pracująca – 36  w tym 6 osób w rolnictwie;  

przedsiębiorca - 1 osób;  

uczeń/student - 2 osób;  

bezrobotni - 8 osób; 

emeryci – 4 osoby. 

 

Poniżej prezentujemy zestawienie odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety.  

 

 

Pytanie nr 1. W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony/a z warunków życia w 

gminie? 
Ankietowani dokonywali oceny warunków życia w gminie Kazimierz Dolny 

oceniając poniżej zawarte kwestie w skali od 1 do 5, gdzie: 
1 = bardzo niezadowolony/a, 

2 = niezadowolony/a, 

3 = niezdecydowany/a 

4 = zadowolony/a 

5 = bardzo zadowolony/a 
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W ostatniej kolumnie zawarto średnią ocen z 51 odpowiedzi. 

 
Tabela  18. ISTOTNE PROBLEMY SPOŁECZNE MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY Kazimierz Dolny  

 

Lp 

 

Oceniane dziedziny życia 

 

           Oceny ankietowanych 

        wg wyżej podanej skali 

 

średnia 

ocena 

1 2 3 4 5 od 1 do 5 

1 Poziom opieki zdrowotnej 3 12 14 14 8 3,24 

2 Poziom opieki społecznej 4 15 18 9 5 2,92 

3 Bezpieczeństwo mieszkańców 1 9 15 19 7 3,43 

4 Warunki mieszkaniowe 1 9 16 21 4 3,35 

5 Stan dróg 13 14 12 11 1 2,47 

6 Edukacja przedszkolna 2 2 15 23 9 3,69 

7 Szkolnictwo podstawowe 1 11 14 20 5 3,24 

8 Szkolnictwo gimnazjalne 1 15 19 11 5 3,08 

9 Dostępność doradztwa psychologiczno 

- prawnego 

8 21 16 5 1 2,41 

10 Dostępność do handlu i usług 7 10 13 16 5 3,04 

11 Dostęp do Internetu 8 11 9 16 7 3,06 

12 Dostęp do informacji na temat 

wydarzeń w gminie 

1 8 19 19 4 3,33 

13 Dostęp do kultury i rozrywki 2 6 17 19 7 3,45 

14 Organizacja imprez cyklicznych w 

gminie 

1 6 17 18 9 3,55 

15 Organizacja czasu wolnego (koła 

zainteresowań, kluby sportowe) 

6 9 20 11 5 3,00 

16 Miejsca rekreacji (place zabaw, szlaki 

turystyczne, ścieżki rowerowe, boiska 

sportowe) 

6 10 12 18 5 3,12 

17 Poziom udziału mieszkańców życiu 

publicznym gminy 

7 14 19 9 2 2,71 

18 Żywotność lokalnej tradycji i historii 

w życiu codziennym 

6 7 18 15 5 3,12 

19 Siła więzi międzyludzkich 

integrujących mieszkańców 

8 15 18 7 3 2,65 

 

Analizując otrzymane wyniki do pytania nr 1 zawartego w ankiecie widać,  

że wymieniowe wyżej dziedziny życia mieszkańcy gminy oceniają jako średnie. 

Najlepiej oceniany jest poziom edukacji  przedszkolnej, organizacja imprez 

cyklicznych w gminie, bezpieczeństwo mieszkańców, dostęp do informacji na temat 

wydarzeń w gminie. Z kolei najgorsze oceny odnoszą się do: dostępności do 

doradztwa psychologiczno-prawnego, stanu dróg, siły więzi międzyludzkich 

integrujących mieszkańców, poziomu udziału mieszkańców w życiu publicznym 

gminy -  co można zauważyć po ilości wypełnionych ankiet. 
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Tabela .19 . ISTOTNE PROBLEMY SPOŁECZNE MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY Kazimierz Dolny cd. 

Lp. Obszary problemowe Wyniki ankiety 

2 Jakie są główne przyczyny problemów społecznych 

mieszkańców gminy powodujące trudne warunki życia ?  

 

Wskazane w ankiecie przyczyny: 
/bezrobocie, ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo- 

wychowawczych, niezaradność życiowa, długotrwała lub ciężka choroba, 

niepełnosprawność, alkoholizm, narkomania, samotne wychowywanie 

dzieci, przemoc w rodzinie, wielodzietność, brak poradnictwa 

psychologiczno-prawnego/ 

 

Ankietowani wskazywali trzy najczęściej 

występujące : 

 

Bezrobocie   –  37 ankietowanych 

Alkoholizm   –  27 ankietowanych 

Ubóstwo     –  22 ankietowanych 

 

3. Czy Państwa zdaniem na terenie gminy jest dużo rodzin 

ubogich?  

 

Z pojedynczego wyboru wskazano: 

 

Znam wiele takich rodzin - 19 

ankietowanych, 

Znam nieliczną liczbę takich rodzin – 15 

ankietowanych, 

Słyszeli o takich rodzinach – 16 

ankietowanych, 

Nie słyszano o takich rodzinach – 1 

ankietowany 

4. Jakie są przyczyny popadania w ubóstwo? 

 

Wskazane w ankiecie przyczyny: 
/ bezrobocie, niepełnosprawność, dziedziczenie ubóstwa, choroby, 

uzależnienia, niedostosowanie społeczne, wielodzietność, rozpad rodziny/.  

Ankietowani wskazywali trzy najczęściej 

występujące : 

 

Bezrobocie    –  43 ankietowanych 

Uzależnienia   –  32 ankietowanych 

Dziedziczenie  –  22 ankietowanych       

 ubóstwa                   

5. Jaka jest skala problemu uzależnień na terenie gminy? 

 

 

 

Wskazana w ankiecie:  
/ wysoka, średnia, niska, trudno powiedzieć/. 

Z pojedynczego wyboru skalę problemu 

oceniło jako:   

 

Wysoką         - 15 ankietowanych 

Średnią         - 20 ankietowanych 

Trudno powiedzieć - 15 ankietowanych 

6. Jakie są przyczyny występowania uzależnień? 

 

 

Wskazane w ankiecie przyczyny: 
/ bezrobocie, niepełnosprawność, samotność, ubóstwo, choroby, stres, 

niedostosowanie społeczne,  rozpad rodziny/. 

Ankietowani wskazywali trzy najczęściej 

występujące : 

 

Bezrobocie     –  38 ankietowanych 

Rozpad rodziny i stres      –  21               

                    ankietowanych 

Niedostosowanie społeczne  –  22    

                    ankietowanych       

7. Czy na terenie gminy występuje zjawisko przemocy domowej? 
 

Z pojedynczego wyboru wskazano: 

 

Znam takie przypadki        - 12    

                   ankietowanych, 

Słyszeli o takich przypadkach  – 26   

                   ankietowanych, 

Nie zna i nie słyszało o takich 

przypadkach   – 14  ankietowany 
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8. Jakie są przyczyny przemocy domowej? 

 

 

 

Wskazane w ankiecie przyczyny: 
/ nieumiejętność radzenia sobie z problemami, stres, uzależnienia, izolacja 

społeczna rodziny, zaburzenia psychiczne (osobowości), ubóstwo, 

bezrobocie, przemoc jako wzorzec przekazywany  

z pokolenia na pokolenie/. 

Ankietowani wskazywali trzy najczęściej 

występujące : 

 

Nieumiejętność radzenia sobie  

z problemami i uzależnienia uzyskały 

taką samą liczbę odpowiedzi  

                         –  36 ankietowanych 

Przemoc jako wzorzec przekazywany  

z pokolenia na pokolenie   

                           - 20  ankietowanych     

Zaburzenia psychiczne (osobowości)       

                           - 17  ankietowanych       

9. Z jakimi problemami społecznymi najczęściej spotykają się 

osoby niepełnosprawne na terenie gminy? 

 

Wskazane w ankiecie przyczyny: 
/bariery architektoniczne, utrudniony dostęp do usług opiekuńczych, 

utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych, problemy 

psychologiczne, izolacja, brak akceptacji w środowisku lokalnym, 

utrudniona możliwość korzystania ze środków transportu, brak miejsc 

pracy dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością/. 

Ankietowani wskazywali trzy najczęściej 

występujące : 

 

Bariery architektoniczne       

                          -  35    ankietowanych 

Brak miejsc pracy dla osób  

z orzeczoną niepełnosprawnością  

                          –  21   ankietowanych 

Utrudniony dostęp do placówek 

rehabilitacyjnych           

                          –  22  ankietowanych       

10. Z jakimi problemami społecznymi najczęściej borykają się 

osoby starsze na terenie gminy?  

 

Wskazane w ankiecie przyczyny: 
/ ubóstwo, choroby, niepełnosprawność, izolacja społeczna (samotność), 

izolacja rodzinna, niezdolność do samoobsługi,  

niedostosowanie społeczne, brak zorganizowanych form wspólnego 

spędzania czasu/. 

Ankietowani wskazywali trzy najczęściej 

występujące : 

 

Choroby            –  38 ankietowanych 

Niezdolność do samoobsługi   

                            -  23   ankietowanych       

Brak zorganizowanych form 

wspólnego spędzania czasu  
                           -  21 ankietowanych 

11. Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży 

dostrzec można najczęściej na terenie gminy ?  

 

 

Wskazane w ankiecie przyczyny: 
/brak pozytywnych wzorców i autorytetów, przemoc ze strony rodziny, 

alkohol i papierosy, narkotyki, brak zorganizowanych form wspólnego 

spędzania czasu wolnego, zaniedbanie socjalne   (niedożywienie, higiena), 

zaniedbania wychowawcze, bezproduktywne spędzanie wolnego czasu, 

chuligaństwo i przestępczość, demoralizacja/. 

Ankietowani wskazywali trzy najczęściej 

występujące : 

 

Bezproduktywne spędzanie wolnego 

czasu                    - 29  ankietowanych     

Zaniedbania wychowawcze  

                             - 25  ankietowanych  

Alkohol i papierosy oraz brak 

zorganizowanych form wspólnego 

spędzania czasu wolnego uzyskały taką 

samą liczbę odpowiedzi  

                             – 23  ankietowanych       

 

 

 

12. 

Jakie problemy w obszarze opieki zdrowotnej są najważniejsze 

na terenie gminy? 

 

Wskazane w ankiecie przyczyny: 
/długi okres oczekiwania na usługi medyczne, mała liczba lekarzy 

specjalistów, ograniczona liczba wizyt domowych lekarza u osób 

przewlekle chorych i niepełnosprawnych, długi okres oczekiwania na 

pielęgniarską opiekę długoterminową domową/. 

 

Ankietowani wskazywali dwa najczęściej 

występujące : 

 
Mała liczba lekarzy specjalistów  

                            - 40  ankietowanych 
Długi okres oczekiwania na usługi 

medyczne             - 34  ankietowanych  
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13. Jakie problemy w obszarze edukacji są najważniejsze na terenie 

gminy? 

 

Wskazane w ankiecie przyczyny: 
/zbyt mała liczba placówek wychowania przedszkolnego, brak 

wykorzystania bazy szkolnej w czasie wolnym od nauki, niedostateczne 

wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, niewystarczająca ilość zajęć 

pozalekcyjnych/. 

Ankietowani wskazywali dwa najczęściej 

występujące : 
 

Niewystarczająca ilość zajęć 

pozalekcyjnych  - 34  ankietowanych 

Brak wykorzystania bazy szkolnej w czasie 

wolnym od nauki     - 32  ankietowanych 

 

14. Jakie problemy społeczne w obszarze sportu i kultury są 

najważniejsze na terenie gminy? 

 

Wskazane w ankiecie przyczyny: 
/zbyt mało imprez i wydarzeń środowiskowych, nie w pełni wykorzystany 

potencjał historii i kultury regionu, niewykorzystany potencjał uzdolnionej i 

utalentowanej młodzieży, brak świetlic wiejskich/. 

Ankietowani wskazywali dwa najczęściej 

występujące : 
Niewykorzystany potencjał uzdolnionej  

i utalentowanej młodzieży  

                            - 34  ankietowanych 

Zbyt mało imprez i wydarzeń 

środowiskowych  - 29  ankietowanych 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów ankietowych 

 

Za najważniejsze problemy w gminie uznano, prowadzące do ubóstwa, 

bezrobocie oraz uzależnienia (głównie od alkoholu). Problemy te są ze sobą 

powiązane i według respondentów z coraz większą intensywnością dotykają 

mieszkańców gminy (w tym osoby młode). Z problemami tymi związane są często 

zaniedbania wychowawcze, bezproduktywne spędzanie wolnego czasu, co sprzyja 

chuligaństwu, alkoholizmowi i przejmowaniu negatywnych wzorców zachowań  

od innych.  
Jest to bardzo ważny wskaźnik strategiczny służący określeniu działań 

mających na celu ukierunkowanie dzieci i młodzieży na działania społecznie 

akceptowane poprzez realizacje programów osłonowych i profilaktycznych 

Poważnymi problemami, wskazanymi w ankiecie, są również: dysfunkcyjność 

opiekuńczo-wychowawcza rodzin (m.in. zjawisko przemocy domowej), złe 

wychowanie młodzieży, ograniczona liczba ofert i – co się z tym wiąże – miejsc 

spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, utrudniony dostęp do infrastruktury 

kulturalno-rozrywkowej oraz niewystarczający zakres pomocy osobom jej 

potrzebującym m.in. ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym.  

 

W dobie starzejącego się społeczeństwa, należy poświęcić szczególną uwagę 

i zapewnić jak najlepszą opiekę osobom starszym, chorym, niezdolnym do 

samoobsługi, skazanym na izolację społeczną.  

W działaniach strategicznych jest to cenna uwaga i wskazówka, by osoby 

w podeszłym wieku nie pozostały na marginesie działań społecznych objętych 

niniejszą strategią. 
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Pytanie nr 15. Oceń jakie działania przyczynią się do rozwiązania problemów społecznych na 

terenie gminy ? 
Ankietowani oceniali działania służące rozwiązywaniu problemów społecznych w skali od 1 do 10, gdzie:  

1 oznacza mało ważne, 10 bardzo ważne. W ostatniej kolumnie zawarto średnią ocen ze stu odpowiedzi. 
Lp. Działania przyczyniające się do rozwiązania problemów społecznych  

 

Średnia ocen 

1 Usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych  
 

7,45 

2 Usługi w postaci pomocy sąsiedzkiej 585 

3 Wsparcie asystenta rodziny dla rodzin z problemami opiekuńczo – 

wychowawczymi 

6,65 

4 Pomoc psychologa, terapeuty dla ofiar przemocy 6,96 

5 Stworzenie i wspieranie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

poradnictwo i działania interwencyjne 

6,69 

6 Utworzenie numeru telefonu dla ofiar przemocy 5,96 

7 Mieszkania chronione, lokale socjalne 6,43 

8 Likwidacja barier architektonicznych w instytucjach publicznych 7,35 

9 Profilaktyka uzależnień skierowana do dzieci i młodzieży 7,10 

10 Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w trakcie dni wolnych 

od nauki w szkole 
7,46 

11 Zapewnienie dostępu do pedagoga, logopedy i opieki medycznej w 

szkołach i przedszkolach 
8,38 

12 Potrzeba pedagogizacji rodziców i dzieci 7,37 

13 Zwiększenie pomocy socjalnej dla najuboższych 7,80 

14 Zwiększanie pomocy materialnej dla uczniów z terenu gminy 7,30 

15 Zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów 8,72 

16 Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców 8,20 

17 Szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji zawodowych dla osób 

bezrobotnych 

7,45 

18 Organizacja prac społecznie użytecznych i robót publicznych 6,80 

19 Inicjowanie działań do powstawania wolontariatu 6,80 

20 Organizacja imprez integracyjnych mających na celu aktywizację 

środowisk lokalnych 

7,14 

21 Powstanie świetlic wiejskich m. in. na działalność Klubu Seniora 6,43 

22 Wspieranie działań artystycznych, kulturalnych i promocja gminy 7,30 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów ankietowych 

 

Wg ankietowanych za najważniejsze działania służące rozwiązywaniu problemów 

społecznych na terenie gminy uznano: 

1) zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów  

2) zapewnienie dostępu do pedagoga, logopedy i opieki medycznej w szkołach i 

przedszkolach 

3) bezpłatne porady prawne dla mieszkańców 

4) zwiększenie pomocy socjalnej dla najuboższych 

5) organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w trakcie dni wolnych od nauki 

w szkole 
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IV. Analiza wybranych problemów strategicznych 

 

4.1. Obszary strategiczne  

Szczegółowa analiza zebranego materiału diagnostycznego pozwoliła na 

wyodrębnienie problemów społecznych występujących na terenie Gminy Kazimierz  

dotyczących: 

 Bezrobocia i związanego z nim ubóstwa; 

 Problemów opiekuńczo-wychowawczych; 

 Uzależnień i związanym z tym zjawiskiem przemocy; 

 Problemów osób starszych, chorych i niepełnosprawnych; 

 

Wymienione wyżej problemy mogą dotyczyć każdej rodziny, a wspieranie 

rodziny jako najważniejszej komórki społecznej jest głównym przesłaniem 

niniejszego dokumentu, gdyż od wspierania siły rodziny należy rozpoczynać każdy 

rodzaj oferowanej pomocy. 
 

 

4.2. Analiza SWOT  

 

Analiza SWOT jest podstawą do zdiagnozowania i sformułowania 

podstawowych problemów i zagadnień strategicznych. Analiza SWOT zawiera 

określenie czterech grup czynników:  

„mocnych stron” - uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne strony polityki 

społecznej i które należycie wykorzystane sprzyjać będą jej wzmacnianiu;  

„słabych stron” - uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony polityki 

społecznej, i które nie wyeliminowane będą ją osłabiać;  

„szans” - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od 

zachowania społeczności gminy, ale mogą być traktowane jako szanse i przy 

odpowiednio podjętych działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające 

rozwiązywaniu problemów społecznych;  

„zagrożeń” - uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne 

od zachowania społeczności gminy, ale które mogą stanowić zagrożenie dla 

rozwiązywania problemów społecznych. 
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Zostały one przedstawione w poniższych tabelach.  
 

 

Mocne strony 

 

 

Słabe strony 

 
 zrozumienie władz gminnych dla    

potrzeb mieszkańców w zakresie     
pomocy społecznej 

 aktywne działania władz gminy 
w rozwiązywaniu problemów 
społecznych 

 stabilna i doświadczona kadra ośrodka 
pomocy 

 dobre  usytuowanie i baza lokalowa 
ośrodka pomocy społecznej 

 akceptacja społeczna dla działań 
mających charakter profilaktyczny 

 zapobieganie patologii i wykluczeniu 
społecznemu 

 aktywność organizacji pozarządowych, 
osób prywatnych, stowarzyszeń, 
fundacji w realizacji zadań z zakresu 
pomocy społecznej 

 dobre rozeznanie środowiska   
lokalnego pod względem problemów 
społecznych działania zespołu 
interdyscyplinarnego 

 kompleksowa pomoc dla osób    
zagrożonych przemocą lub doznających 
przemocy w rodzinie  

 dobrze funkcjonujące placówki 
oświatowe: szkoły, przedszkola 

 atrakcyjne tereny turystyczne 
 obiekty i zespoły dziedzictwa 

kulturowego 

 praca asystenta  

 

 bariery architektoniczne 
w instytucjach użyteczności publicznej 

 niska świadomość osób 
wymagających pomocy o możliwości 
uzyskania opieki i wsparcia 

 utrwalenie się wśród klientów pomocy 
społecznej postaw roszczeniowych oraz 
zjawiska „dziedziczenia biedy" 

 mała aktywność klientów w dążeniu 
do zmiany własnej sytuacji życiowej 

 brak żłobka 
 duży koszt utrzymania dziecka 

w przedszkolu 
 wysoka stopa bezrobocia 
 brak mieszkań socjalnych 
 zbyt mało mieszkań komunalnych 
 ograniczenia instytucjonalne i kadrowe 

w środowiskowym systemie wsparcia 
 brak fachowego, powszechnie 

dostępnego doradztwa prawnego,    
psychologicznego i pedagogicznego 

 brak możliwości korzystania na terenie 
Gminy z instytucji pomocy społecznej 
tj. Środowiskowego Domu    
Samopomocy, Warsztatów Terapii 
Zajęciowej 

 niski poziom wykształcenia osób   
zagrożonych i wykluczonych    
społecznie 

 niska aktywność społeczna 
i zawodowa mieszkańców 

 istnienie szarej strefy zatrudnienia 
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Szanse Zagrożenia 

 wzrost poziomu wykształcenia 

wykwalifikowanej kadry systemu 

pomocy społecznej  

 środki pomocowe i strukturalne Unii 

Europejskiej 

 aktywne działanie władz gminnych 

w pozyskaniu środków unijnych 

 sprzyjające warunki powstawania 

nowych fundacji i organizacji 

pozarządowych 

 rozwój ekonomii społecznej 

 dobrze rozwinięta sieć placówek 

oświatowych 

 tworzenie i realizacja programów 

przeciw działającym wykluczeniu 

społecznemu 

 aktywizacja bezrobotnych 

 rozwinięte poradnictwo zawodowe 

 możliwość wykorzystania potencjału 

turystycznego dla poprawy warunków 

i jakości życia mieszkańców 

 wdrażanie systemowych rozwiązań 

w zakresie polityki społecznej 

 realizacja rządowych programów na 

rzecz osób starszych i rodziny 

 nowy okres finansowania UE 

i potencjalne środki na inwestycje 

i rozwój gminy. 

 

 wysokie bezrobocie 

 niewielkie perspektywy zatrudnienia 

 migracja osób młodych 

i wykształconych do większych 

jednostek administracyjnych lub za 

granicę 

 niski wskaźnik przyrostu naturalnego 

 zbyt wolna reakcja systemu edukacji 

zawodowej na potrzeby rynku pracy 

 pogarszający się stan zdrowia 

społeczeństwa 

 zwiększenie się liczby osób 

z orzeczeniem o niepełnosprawności 

 starzenie się społeczeństwa 

 ubożenie społeczeństwa, wysokie 

koszty utrzymania rodziny 

 postępująca degradacja wartości   

rodziny oraz postępujący zanik 

wzorców wychowawczych 

 osłabienie więzi rodzinnych 

i społecznych 

 niestabilna polityka społeczna, 

przerzucanie na gminę zadań bez 

dostatecznego zabezpieczenia 

finansowego 

 brak możliwości zapewnienia 

całodobowej opieki ze strony 

najbliższej rodziny osobom starszym, 

chorym, niepełnosprawnym 
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V.  CZĘŚĆ PROGRAMOWA  
 

5.1.  Wizja strategii 

 

Wizja to wyobrażenie przedstawiające obraz rzeczywistości w bliższej lub 

dalszej perspektywie czasowej, sytuacja, w jakiej chcielibyśmy się znaleźć wskutek 

realizacji misji, celu głównego i celów strategicznych.  

 

Wizja Gminy Kazimierz Dolny brzmi: 

 

Gmina Kazimierz Dolny gminą kreatywną, bezpieczną, otwartą na potrzeby 

społeczności. Swoim mieszkańcom zapewnia bezpieczeństwo socjalne i równe 

szanse rozwoju we wszystkich dziedzinach życia. 

 

5.2. Misja strategii  
 

Misja to ogólna filozofia lokalnego samorządu, rola, która jest zasadniczym 

powodem jego istnienia i podstawą działalności; pokazuje ogólny kierunek, w którym 

samorząd zmierza. Opierając się na powyższym, określono misję strategiczną Gminy 

Kazimierz Dolny w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w następujący 

sposób: 

 

Wspólne działanie osób, instytucji i organizacji w celu podniesienia jakości życia 

społeczności lokalnej gminy i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 
    

5.3. CEL GŁÓWNY I CELE STRATEGICZNE  
 

Cele odnoszą się do rezultatów, jakie mają być osiągnięte w wyniku realizacji 

określonych zadań i są ściśle związane z wizją i misją.  

  

 CEL GŁÓWNY  

Cel główny dostarcza odpowiedzi na pytanie, jaki jest oczekiwany efekt końcowy 

realizacji Strategii; ma charakter długoterminowy, jego osiągnięcie nie jest możliwe 

poprzez realizację pojedynczego działania. Cel główny powinien być odpowiedni do 

zidentyfikowanych potrzeb, tzn. dotyczyć modyfikacji lub zniwelowania 

niekorzystnego zjawiska, sytuacji niepożądanej a jednocześnie utrzymania albo 

dalszego ulepszania aktualnej sytuacji ocenianej jako pozytywna.  
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CELE SZCZEGÓŁOWE  
Wytyczenie celów strategicznych dotyczy modyfikacji lub zmiany wybranych 

aspektów rzeczywistości, co przyczyni się do osiągnięcia celu głównego. Cele 

strategiczne powinny wskazywać sposoby osiągnięcia celu głównego, odpowiadać na 

pytanie, jakie są ich zamierzone efekty bezpośrednie. 

W oparciu o diagnozę aktualnej sytuacji społecznej i przygotowanej na jej podstawie 

analizy SWOT wyznaczono pięć obszarów strategicznych dotyczących: 

 

 Bezrobocia i związanego z nim ubóstwa; 

 Problemów opiekuńczo-wychowawczych; 

 Uzależnień i związanego z tym zjawiskiem przemocy; 

 Problemów osób starszych, chorych i niepełnosprawnych; 

 Wsparcie pracowników służb społecznych 

 

 

5.4. Cele i działania strategiczne 

 

1.Problemy bezrobocia i związanego z nim ubóstwa 

CEL GŁÓWNY: Minimalizacja zjawiska bezrobocia, ubóstwa i związanego z nimi 

wykluczenia społecznego 

Cele szczegółowe : 

1. Wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

2. Zapewnienie osobom ubogim bezpieczeństwa socjalnego  

 

 

 
Cele 

szczegółowe 

proponowanych 

zmian/ 

realizatorzy 

 

 

Kierunki działań 

 
Wskaźniki 

realizacji 

działań 
 

 
Źródła 

finansowan

ia 

 

Termin 

realizacji 

 
1. 
Wsparcie osób 
bezrobotnych i 
poszukujących 
pracy 
 
 
 
 
 
 

 
Świadczenie profesjonalnej pracy 

socjalnej 

- liczba osób, którym 

została udzielona 

pomoc w formie 

pracy socjalnej 

 

 

 

 

Budżet 

gminy 

 i  

środki 

zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 

 

2016 -

2026 

 

 

Zwiększenie liczby ofert pracy i 

aktywności zawodowej osób poprzez 

tworzenie podmiotów ekonomii 

społecznej i realizację projektów z 

udziałem środków Unii Europejskiej 

 
-liczba utworzonych 
miejsc pracy.  
-liczba działających 
podmiotów ekonomii 
społecznej 
-liczba 

zrealizowanych 

projektów 
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Gmina Kazimierz 

Dolny, OPS, PUP 

 
Objęcie pomocą materialną rodzin 

dotkniętych problemem bezrobocia. 

-liczba przyznanych 

świadczeń 
 

 

Kształtowanie i wzmacnianie systemu 

wartości związanych z etosem pracy. 

-liczba osób 

bezrobotnych w 

gminie 

 
Współpraca z Samorządem Powiatu w 

zakresie aktywizacji osób długotrwale 

bezrobotnych  

- liczba osób 

objętych przez PUP 

różnymi formami 

wsparcia 

 

Motywowanie bezrobotnych do 

aktywnego poszukiwania zatrudnienia 

i usamodzielnienia się. 

- liczba osób 
objętych pracą 
socjalną  
- liczba kontraktów 

socjalnych 
 
Organizowanie kursów oraz szkoleń 
w celu podwyższenia lub zmiany 
kwalifikacji osób długotrwale 
bezrobotnych.  

-liczba kursów, 
szkoleń  
- liczba 
uczestników 

 
 
2. 
Zapewnienie 
osobom ubogim 
bezpieczeństwa 
socjalnego  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kazimierz 

Dolny, OPS, PUP 

 

 

Wsparcie w poprawie warunków 

mieszkaniowych, wypłata dodatków 

mieszkaniowych i  energetycznych. 

- liczba 

przyznanych 

świadczeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budżet 

gminy 

 i  

środki 

zewnętrzne 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2026 

 

Rozwój pracy socjalnej na rzecz osób 

marginalizowanych (np. 

motywowanie do poszukiwania pracy, 

motywowanie do podjęcia leczenia 

odwykowego, itp. 

- liczba osób 

objętych wsparciem 

 

Zabezpieczenie potrzeb bytowych 

dzieci z rodzin ubogich m.in. poprzez 

organizowanie dożywiania w 

szkołach, wypoczynku letniego, 

wyposażenie ich w podręczniki i 

pomoce szkolne oraz odzież, 

umożliwienie im  dostępu  do  

alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

- liczba dzieci 
korzystających  
z dożywiania 
- liczba dzieci 
korzystających  
z wypoczynku 
letniego 
- liczba dzieci 
korzystających  
z innych form 
wsparcia 

 

Powiększenie gminnego zasobu 

mieszkań komunalnych i socjalnych 

- liczba mieszkań 
komunalnych 
nowopowstałych  
- liczba rodzin 

ubiegających się  

o mieszkania 

komunalne 

Realizacja programów unijnych, 

rządowych i samorządowych 

zmierzających do zmniejszenia skali 

ubóstwa i bezrobocia . 

-liczba 
realizowanych 
programów  
-liczba osób 
objętych wsparciem 
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2. Problemy opiekuńczo- wychowawcze 

CEL GŁÓWNY: Skuteczne wspieranie rodzin przeżywających trudności we      

                 wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

Cele szczegółowe : 

1. Pomoc rodzinom zagrożonym pozbawieniem lub ograniczeniem władzy 

  rodzicielskiej 

2. Profilaktyczne działania na rzecz rodzin oraz propagowanie wartości rodziny 

3. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 

 

 
Cele szczegółowe 

proponowanych 

zmian/ 

realizatorzy 

 

Kierunki działań 
 

Wskaźniki 

realizacji działań 

 

Źródła 

finansowania 

 

Termin 

realizacji 

 

1.  

Pomoc rodzinom 

zagrożonym 

pozbawieniem lub 

ograniczeniem 

władzy 

rodzicielskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPS,GKRPA, 

placówki  

oświatowe 

Zapewnienie pomocy asystenta 

rodziny rodzinom 

przeżywającym trudności w 

wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych 

- liczba rodzin 

objętych wsparciem  

- liczba asystentów 

rodziny 

 
 
 
 
 
 
 
 
budżet gminy,   
OPS, 
budżet 

państwa, 

GKRPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2026 

Zapewnienie podstawowych 

potrzeb materialno-bytowych 

- liczba 

przyznanych 

świadczeń 

Świadczenie profesjonalnej 

pracy socjalnej 

- liczba osób, 

którym została 

udzielona pomoc w 

formie pracy 

socjalnej 

Promowanie prawidłowego 

modelu rodziny oraz 

edukowanie rodzin w zakresie 

właściwego wypełniania ról 

rodzicielskich m.in. przez 

pracowników socjalnych, 

asystentów rodziny, 

pracowników placówek 

oświatowych. 

- liczba rodzin 

objętych wsparciem  

 

 
2.  
Profilaktyczne 
działania na 
rzecz rodzin 
oraz 
propagowanie 
wartości rodziny 
 

Współfinansowanie organizacji 

obozów, kolonii letnich i 

wycieczek zawierających 

programy profilaktyki. 

- liczba osób, które 
zostały 
zakwalifikowane 
do udziału w 
koloniach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie i rozwinięcie 

oferty świetlicy środowiskowej 

z elementami socjoterapii dla 

dzieci i młodzieży w miarę 

rozeznanych potrzeb. 

-liczba uczestników 
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Gmina Kazimierz 

Dolny, OPS, 

KOKPiT, GKRPA, 

placówki oświatowe 

 

 

Wyrównywanie szans 

edukacyjnych dzieci i 

młodzieży, m.in. poprzez 

zwiększenie dostępności zajęć 

wyrównawczych, udzielanie 

pomocy w nauce, przyznawanie 

stypendiów socjalnych, 

wdrażanie programów w w/w 

zakresie 

-liczba zajęć 
wyrównawczych 

 
 
budżet gminy,   

środki własne 

jednostek i 

organizacji, 

środki 

krajowe, 

środki 

GKRPA,  

 

 

2016-2026 

 

Promowanie Karty Dużej 

Rodziny 

- liczba wydanych 
Kart Dużej Rodzin 

Inicjowanie i rozwój różnych 

form integracji rodzin ze 

społecznością lokalną 

(organizowanie imprez, 

festynów) 

 

-liczba imprez i 

festynów 

 

Opracowanie i realizacja 

Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny 

Uchwała Rady 

Miejskiej 

 
Organizacja zajęć sportowych, 
rekreacyjnych, turystyczno-
krajoznawczych 

- liczba osób 
uczestniczących w 
zajęciach  
– liczba 
zorganizowanych 
zajęć. 

 
Udział dzieci i młodzieży w 
turniejach i rozgrywkach 
sportowych 

- liczba osób 
uczestniczących w 
zajęciach – liczba 
zorganizowanych 
zajęć. 

 
 
 
 

 

3. Uzależnienia i związana z tym przemoc 

 

CEL GŁÓWNY: Zapobieganie i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz     

                                 przeciwdziałanie zjawisku przemocy 

Cele szczegółowe :  

1.Efektywna profilaktyka w celu przeciwdziałania uzależnieniom 

2.Profesjonalna pomoc dla rodzin i osób uzależnionych 

3.Promocja zdrowego stylu życia i form spędzania czasu wolnego 

4.Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
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Cele szczegółowe 
proponowanych 
zmian/ 
realizatorzy 

 
Kierunki działań 

 
Wskaźniki 
realizacji działań 

 
Źródła 
finansowania 

 
Termin 
realizacji 

 
 
1.  
Efektywna 
profilaktyka w celu 
przeciwdziałania 
uzależnieniom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPS,GKRPA, 
PCPR 
 

Diagnozowanie problemu 
uzależnień w gminie i 
realizacja gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

-liczba 
rozpowszechnionych 
ulotek, plakatów i 
broszur dotyczących 
profilaktyki 
uzależnień, 
-liczba osób 
skierowanych do 
Gminnej Komisji 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

 
 
 
budżet 
gminy, 
budżet OPS, 
środki 
własne 
jednostek i 
organizacji, 
środki 
krajowe, 
środki 
GKRPA 

  
 
 
 
 
2016-2026 

Zapewnienie rodzinom 
dotkniętych problemami 
uzależnień szerszego dostępu 
do wsparcia psychologicznego, 
prawnego i społecznego 

-liczba rodzin 
objętych wsparciem 
psychologicznym, 
prawnym oraz 
systemu pomocy 
społecznej z powodu 
uzależnień 

 
Prowadzenie profilaktyki 
poprzez działalność 
informacyjną i edukacyjną w 
zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i 
innych uzależnień 

 
-liczba 
rozpowszechnionych 
ulotek, plakatów i 
broszur dotyczących 
profilaktyki 
uzależnień, 

 
Rozwijanie ofert zajęć świetlic 
w gminie związanych z 
profilaktyką  

 
-liczba dzieci 
uczęszczających do 
świetlic 

 
2.  
Profesjonalna 
pomoc dla  rodzin  
i  
osób uzależnionych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPS,GKRPA, 
PCPR 

 
Zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych, poprzez 
kontynuowanie oferty 
funkcjonującego Punktu 
Konsultacyjnego oraz 
rozwinięcie współpracy z 
placówkami leczenia 
uzależnień. 

 
-liczba osób którym 
udzielono pomocy i 
wsparcia, 
 

 
budżet 
gminy, 
budżet OPS, 
środki 
własne 
jednostek i 
organizacji, 
środki 
krajowe, 
środki 
GKRPA 

 
 
 
2016-2026 

 
Świadczenie profesjonalnej 
pracy socjalnej 

-liczba osób, którym 
została udzielona 
pomoc w formie 
pracy socjalnej 

 
Świadczenie pomocy 
finansowej i rzeczowej na 
rzecz dzieci z rodzin z 
problemami uzależnień 

 
-liczba przyznanych 
świadczeń 
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3. 
 
Promocja 
zdrowego stylu 
życia i form 
spędzania czasu 
wolnego 
 
 
 
 
 
Gmina Kazimierz 

Dolny, OPS, 

KOKPiT, GKRPA, 

placówki oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe 

 
Wspieranie i organizowanie 
akcji mających na celi 
promowanie zdrowego stylu 
życia 

 
-liczba broszur 
informacyjnych, 
-liczba akcji 
mających na celu 
promowanie 
zdrowego stylu 
życia 

 
 
 
 
 
budżet  
gminy, 
środki 
własne 
jednostek i 
organizacji, 
środki 
GKRPA 

 
 
 
 
 
 
2016-2026 

 
Organizacja wypoczynku 
letniego/ kolonii, obozów/ 
zawierających program 
profilaktyki alkoholowej i 
innych uzależnień 

 
-liczba 
zorganizowanych 
kolonii, obozów, 
-liczba uczestników 

 
Organizacja zajęć sportowych i 
innych form spędzania czasu 
wolnego dla dzieci przez Kluby 
Sportowe 

 
-liczba Klubów 
Sportowych 
-liczba zajęć 
sportowych 
-liczba uczestników 

 
 
4. 
Profilaktyka  
i przeciwdziałanie 
przemocy  
w rodzinie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPS,GKRPA, 
PCPR,  

 
Świadczenie profesjonalnej 
pracy socjalnej 

 
-liczba osób, którym 
została udzielona 
pomoc w formie 
pracy socjalnej 

 
 
 
 
 
budżet 
gminy, 
budżet OPS, 
środki 
własne 
jednostek i 
organizacji, 
środki 
GKRPA 

 
 
 
 
2016-2026 

 
Udzielanie profesjonalnej 
pomocy osobom doznającym 
przemocy w rodzinie poprzez : 
- działalność Zespołu 
Interdyscyplinarnego i grup 
roboczych 

 
-liczba założonych 
Niebieskich Kart 
-liczba spotkań 
zespołu 
interdyscyplinarnego 
i grup roboczych 
-liczba osób 
skierowanych do 
poradni 
specjalistycznych 

 
Podnoszenie kompetencji służb 
zajmujących się problematyką 
przemocy w rodzinie 

 
-liczba odbytych  
szkoleń 

 
Zapewnienie podstawowych 
potrzeb materialno-bytowych 

 
-liczba przyznanych 
świadczeń 

 
Realizacja Gminnego 
Programu  Przeciwdziałania 
Przemocy  w Rodzinie oraz 
Ochrony  Ofiar Przemocy w 
Rodzinie dla Gminy Kazimierz 
Dolny na lata 2016  – 2020 i 
następne 
 

 
-opracowanie i 
aktualizowanie 
diagnozy zjawiska 
przemocy w rodzinie 
na terenie gminy 

 
 
 



 
 
 
 

49 
Strategia Rozwiązywania Problemów w Gminie Kazimierz Dolny na lata 2016-2026 

 
 

4.Problemy osób starszych, chorych i niepełnosprawnych 

CEL GŁÓWNY: Wspieranie osób starszych, chorych i niepełnosprawnych  

                w integracji i funkcjonowaniu w środowisku lokalnym 

Cele szczegółowe : 

1. Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania  

2. Przeciwdziałanie izolacji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz       

  zwiększenie ich udziału w życiu społecznym 
 

 

Cele szczegółowe 
proponowanych 
zmian/ realizatorzy 

 

Kierunki działań 

Wskaźniki 

realizacji 

działań 

 

Źródła 

finansowania 

 

Termin 

realizacji 

 
1.  
Utrzymanie osób 
starszych, chorych 
i 
niepełnosprawnych 
w środowisku 
zamieszkania  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPS, służba zdrowia 
PCPR, 

Prowadzenie profesjonalnej 
pracy socjalnej z osobami 
starszymi 

 
-liczba osób, którym 
została udzielona 
pomoc w formie 
pracy socjalnej 

 
 
 
budżet 
gminy, 
budżet OPS, 
środki 
własne 
jednostek i 
organizacji, 
środki GKRP 

 
 
 
2016-2026 

Udzielanie przez OPS pomocy 
finansowej, rzeczowej i 
usługowej osobom starszym 

 
-liczba przyznanych 
świadczeń 
-liczba osób objętych 
pomocą usługową 

Informowanie osób starszych o 
uprawnieniach i 
możliwościach pomocy w 
placówkach służby zdrowia 

 
-liczba osób objętych 
pomocą pielęgniarki 
środowiskowej 

Pomoc rodzinom z osobami 
starszymi, chorymi i 
niepełnosprawnymi  w 
prawidłowym funkcjonowaniu 
społecznym 

 
-liczba rodzin 
objętych wsparciem 

 
2. Przeciwdziałanie 
izolacji osób 
starszych, chorych 
i 
niepełnosprawnych 
oraz  zwiększenie 
ich udziału w życiu 
społecznym 
 
 
 
 
 

Rozwijanie aktywnych i 
zdrowych form spędzania 
czasu wolnego przez osoby 
starsze – zaspokajanie ich 
potrzeb kulturalno-
społecznych, rekreacyjnych i 
edukacyjnych  

 
-liczba imprez i 
spotkań 
integracyjnych, 

 
 
budżet 
gminy, 
budżet OPS, 
środki 
własne 
jednostek i 
organizacji, 
środki GKRP 

 
 
 
 
 
 
 
 
2016-2026 

 
Rozwijanie form spędzania 
czasu wolnego w ramach 
działania Klubu Seniora 

 
-liczba uczestników 
-liczba spotkań 

 
Praca socjalna z rodziną na 
rzecz zintensyfikowania 
kontaktów, zaangażowania się 
w pomoc i opiekę 

 
-liczba rodzin/ osób 
objętych pracą 
socjalną 
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OPS, służba zdrowia 
PCPR 

 
Współpraca z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie i 
innymi instytucjami i 
organizacjami działającymi na 
rzecz osób niepełnosprawnych 

 
-liczba instytucji i 
organizacji 

 

 

 

5. Wsparcie pracowników służb społecznych 
 

CEL GŁÓWNY: Wzmacnianie kadry pomocy społecznej 

Cele szczegółowe : 

1. Działania w kierunku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób     

  zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych 

2. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 

 

 
Cele szczegółowe 
proponowanych 
zmian/ realizatorzy 

 

Kierunki działań 

 

Wskaźniki 

realizacji działań 

 

Źródła 

finansowania 

 

Termin 

realizacji 

 
1. Działania w 
kierunku stałego 
podnoszenia 
kwalifikacji 
zawodowych osób    
zajmujących się 
rozwiązywaniem 
problemów 
społecznych 
 
 
OPS 

Doskonalenie zawodowe i 

podnoszenie kwalifikacji kadry 

pomocy społecznej  

 

-liczba szkoleń, 

konferencji, 

warsztatów i liczba 

osób w nich 

uczestniczących 

 

 

budżet 

gminy, 

budżet OPS 

 

 

2016-2026 

Cykliczne spotkania 

pracowników mające na celu 

wymianę doświadczeń 

-liczba programach 

dla służb 

społecznych  

-liczba spotkań 

 

 
2. Przeciwdziałanie 
wypaleniu 
zawodowemu 
 
 
OPS 

Warsztaty przeciwdziałające 

wypaleniu zawodowemu 

-liczba warsztatów i 

liczba osób w nich 

uczestniczących 

 

budżet 

gminy, 

budżet OPS 

 

 

2016-2016 

Superwizja w instytucjach służb 

społecznych 

-liczba osób 
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VI. MONITORING I WDRAŻANIE STRATEGII  

 

Zgodnie z art. 11o pkt 4 ustawy o pomocy społecznej koordynatorem realizacji 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kazimierz Dolny na lata 

2016 - 2026 będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym. 

Sformułowane w dokumencie kierunki działań będą wdrażane przez wyznaczonych 

realizatorów  partnerów w realizacji, w zależności od posiadanych i pozyskanych 

środków finansowych.   

Monitoring zapisów  strategicznych, polegający na systematycznym zbieraniu 

i analizowaniu informacji dotyczących realizowanych bądź zrealizowanych już 

działań, będzie prowadzony przez zespół oceniających strategię. Gromadzone dane 

pozwolą zidentyfikować i rozwiązać problemy, które pojawią się w trakcie wdrażania 

dokumentu, oraz stwierdzić, czy wyznaczone działania zmierzają w słusznym 

kierunku i przynoszą zamierzone efekty. W przypadku stwierdzenia istotnych zmian 

społecznych niezbędne będzie podjęcie ewentualnych działań korygujących  

i wszelkich prac mających na celu aktualizacje obowiązującej strategii.   

 

Skuteczność funkcjonowania przyjętej Strategii będzie zależna od:  

1. Monitoringu i ewaluacji strategii  

2. Realizowania programów w ramach objętych kierunków działań.  

Programy i projekty mogą być realizowane w różnej perspektywie czasowej 

w zależności od ich charakteru.   

Monitoring i ewaluacja powyższej Strategii polegać będzie na cyklicznej 

ocenie podejmowanych działań oraz modyfikacji kierunków działań, które mogą 

wyniknąć  w wyniku zmian zapisów prawnych czy też wzmożeniu różnych zjawisk 

społecznych.  

W celu zapewnienia właściwej ewaluacji Strategii Burmistrz Kazimierz Dolnego 

może powołać  Zespół Zadaniowy składający się z przedstawicieli podmiotów 

realizujących Strategię.   

 

 

VII. UWAGI KOŃCOWE  

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kazimierz Dolny na lata 

2016 – 2026 jest dokumentem długookresowym o działaniu strategicznym. Zapisy 

w niej zawarte będą realizowane w ramach przyjętych działań w zależności od 

posiadanych przez samorząd gminy i pozyskanych z zewnątrz środków finansowych. 

Dla osiągnięcia wyznaczonych w dokumencie celów konieczne będzie współdziałanie 

różnych podmiotów funkcjonujących w obszarze polityki społecznej, w tym tych, 

które działają na wyższym szczeblu administracyjnym.  
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Działania na rzecz mieszkańców gminy z podziałem na działania interwencyjne,  

prewencyjne i aktywizacyjne powinny przyczynić się do zabezpieczenia ich potrzeb 

oraz wzrostu poczucia bezpieczeństwa. 

 

 


