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Wstęp 
 
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 jest 
wieloletnim dokumentem programowym. Ma istotne znaczenie dla zapewnienia 
bezpieczeństwa socjalnego jej mieszkańców , w szczególności grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Podstawą prawną opracowania niniejszej strategii jest ustawa z 
dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. z 2009 roku Dz.U.Nr 175, poz.1362                
z późniejszymi zmianami). 

Artykuł 17 ust.1 pkt.1 ustawy stanowi, że „do zadań własnych gminy o charakterze 
obowiązkowym należy: opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania 
problemówspołecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest 
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”. 

Cele założone w strategii są kompatybilne z celami horyzontalnymi określonymi                             
w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 2007 – 2013, z celami Strategii 
Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.  
Strategia rozwiązywania problemów społecznych zorientowana jest na rozszerzenie                       
i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w gminie oraz instytucjami działającymi 
w szerszym obszarze polityki społecznej jak : edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo 
publiczne, pomoc osobom niepełnosprawnym, zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 
Działania będą kierowane głównie do środowisk pozostających na marginesie życia 
społecznego, wykluczonych społecznie lub zagrożonych tym zjawiskiem. Polityka społeczna 
realizowana przez samorząd powinna być podporządkowana postanowieniom strategii                    
i z nimi konfrontowana. Realizacja określonych w niej zadań odbywać się powinna przy 
udziale szerokiego forum społecznego, dzięki czemu nie jedna instytucja a cała społeczność 
czuje się odpowiedzialna za osiągnięcie celów strategii. 
 

 

 

 

 

 

 



Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 

4 
 

1. Procedura tworzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów         
Społecznych na lata 2014-2020 
 

Rozwiązywanie problemów społecznych to wprowadzenie optymalnych sposobów 
reagowania w celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom i minimalizowania ich skutków 
wśród społeczności Gminy Zakrzew. 
Wyjściowym materiałem diagnostycznym dla budowanej strategii była analiza badawcza 
problemów społecznych na podstawie dokumentacji będącej w dyspozycji Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Korzystano również z informacji pozyskanych                 
z Urzędu Gminy, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowego 
Urzędu Pracy, jednostek organizacyjnych gminy oraz instytucji współpracujących                            
i współdziałających w obszarze polityki społecznej. 
Punktem wyjścia była analiza sytuacji SWOT polegająca na identyfikacji słabych i mocnych 
stron istniejących metod rozwiązywania problemów społecznych, pozwalająca  określić 
szanse i zagrożenia w otoczeniu. 
Podczas opracowywania strategii uznano, że tworzony dokument powinien być wyrazem 

woli mieszkańców a jej formułowanie i wdrażanie procesem społecznym. Pracownicy socjalni 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej opracowali kwestionariusz do badań ankietowych 

wśród mieszkańców gminy Zakrzew, składający się 13 pytań oraz metryczki pozwalającej na 

określenie danych socjo- demograficznych badanej populacji. Ankieta miała na celu poznanie 

opinii mieszkańców na temat najistotniejszych problemów społecznych gminy. Respondenci 

mieli ponadto określić subiektywne zdanie odnoszące się do kierunków działań, czy są one 

wystarczająco podejmowane w celu rozwiązywania problemów społecznych, czy instytucje / 

organizacje odpowiedzialne za eliminację tychże problemów w wystarczającym stopniu to 

realizują.Ankietę przeprowadzono w miesiącu sierpień – październik 2013r., wśród lokalnej 

społeczności. Rozprowadzono 140 ankiet, zebrano 123 ankiet (tj. 81%), co stanowi 6,1% osób 

dorosłych zameldowanych na terenie gminy Zakrzew. 

Strategia jest dokumentem uwzględniającym programy i projekty, które zostały przyjętedo 

realizacji bądź będą przyjęte w późniejszym terminie. Ma ona charakter otwarty, może 

byćciągle aktualizowana, udoskonalana i mogą być modyfikowane kierunki i sposoby 

realizacji założonych celów. Będzie służyć do pozyskiwania środków finansowych z budżetu 

państwai funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów ze sfery społecznej. 

 

2. Prawne uwarunkowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
 

Opracowując Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014- 2020 
uwzględniono zapisy innych aktów prawnych, które mają istotny wpływ na konstrukcję 
dokumentu i rozwiązywanie zadań społecznych w przyszłości. Są to: 

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej(tekst jednolity Dz.U.                       
z 2013r., poz.182) 

• ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr157, poz.1240    
z późn.zm.) 

• ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U.z 2009 roku, Nr 152, 
poz.1223 z póxn.zm.), 
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• ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku, o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 roku, 
Nr 139, poz. ((2 z póź.zm.), 

• ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
(Dz.U. z 2009 roku, Nr 1, poz.72 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 
180, poz.1493, z późn.zm.), 

• ustawa  z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
( Dz.U.Nr 149, poz.149 z późn.zm.), 

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (DzU. 
z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z póź.zm.). 

Oprócz wspomnianych aktów prawnych może również zachodzić potrzeba odwołania siędo 

ustaw i aktów wykonawczych z zakresu ochrony zdrowia, edukacji czy 

budownictwasocjalnego. 

Strategia określa cel, jakim jest rozwiązywanie problemów społecznych w Gminie 

orazsposób, w jaki można go osiągnąć. Dla efektywnego rozwoju i stabilizacji gminy 

istotneznaczenie ma przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców, umożliwienie 

osobomi rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, a także stworzenie 

efektywnegoi sprawnie działającego systemu pomocy społecznej. Gminna Strategia 

RozwiązywaniaProblemów Społecznych w Zakrzewie na lata 2014-2020 będzie realizowana 

zgodniez przyjętymi celami i kierunkami działań, w oparciu o przesłanki wynikające                         

z dokumentówstrategicznych o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym. 

 

3. Założenia, cele i kierunki strategiczne 
 

Głównymi założeniami strategii są: 

• minimalizowanie skutków ubóstwa, 

• zmniejszenie bezrobocia, 

• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin długotrwale borykających 
się z problemami życiowymi , w tym integracja osób niepełnosprawnych i starszych 
ześrodowiskiem, 

• zapobieganie i minimalizowanie problemów alkoholowych i narkomanii, 

• podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy . 
 

Celami strategicznymi są: 

• wspieranie rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu, usamodzielnianiu się poprzez 
wykorzystanie pracy socjalnej, 

• zmiana modelu pomocy społecznej z wykorzystaniem instrumentów wsparcia 
w zakresie: pomocy w aktywniejszym poszukiwaniu zatrudnienia, edukacji socjalnej 
( rozwój poradnictwa ), 

• walka z alkoholizmem i narkomanią głównie poprzez edukację i uświadamianie 
w zakresie skutków związanych z używkami, 

• zwiększenie aktywności życiowej osób starszych tj. łagodzenie trudności 
wynikającychz wieku i stworzenie możliwości szerszego uczestnictwa w życiu 
społecznym, 
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• budowanie systemu wsparcia dla seniorów, 

• doskonalenie systemu wsparcia i pomocy dla osób niepełnosprawnych, 

• pomoc i promowanie rodzin wielodzietnych w środowisku lokalnym. 
Kierunki działań 

Działania kierowane będą na rzecz osób i rodzin dotkniętych 

bezrobociem,zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotkniętych problemem alkoholizmu             

i narkomanii,starszychi niepełnosprawnych. Gminny system pomocy społecznej musi 

zawieraćkomponenty stabilne, dające poczucie bezpieczeństwa socjalnego ale również 

powinien byćotwarty i zawierać nowe wyzwania. 

Dzięki temu winien rozwinąć się system ciągłego monitorowania problemów rodzini dzieci 

oraz zintegrowanych działań umożliwiających szybką i skuteczną pomoc                                          

w sytuacjachkryzysowych. Pomoc środowiskowa stanie się dominującą formą pomocy 

społecznejw gminie. 

Podjęte zostaną działania na rzecz pobudzenia aktywności środowisk, które dotkniętesą 

zjawiskiem alienacji. Warunkiem skutecznego przeciwdziałania negatywnym 

zjawiskomspołecznym jest przede wszystkim podniesienie świadomości mieszkańców gminy 

na tematgłównych przyczyni skutków tych zjawisk oraz zasad i możliwości zapobiegania 

ichpowstawaniu. 

 

4. Przyczyny i czynniki powodujące konieczność korzystania z pomocy społecznej w 
Gminie Zakrzew. 
 

Pomoc społeczną tworzą organy administracji rządowej i samorządowej przy 

współudziale organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, Kościoła i innych 

związkówwyznaniowych, pracodawców oraz osób fizycznych i prawnych. Zadania z zakresu 

pomocy społecznej w Gminie Zakrzew realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który 

funkcjonuje jako samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Działalność 

Ośrodka jest finansowana: ze środków budżetu gminy, ze środków budżetu państwa oraz ze 

środków pozabudżetowych oraz ze środków Unii Europejskiej. Od kilku lat budżet Ośrodka 

wzrasta, co wiąże się z dodatkowymi zadaniami, które zlecane są GOPS. 

Działania Ośrodka obejmują system złożony z instrumentów pomocy finansowej. Ich 

stosowaniewynika z ustaw szczególnych. Instrumenty pomocy finansowej obejmują: 

świadczenia z pomocyspołecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, świadczenia w postaci dodatków mieszkaniowych. 

Środki finansowe Gminy na zadania własne i zlecone w obszarze pomocy społecznej  

Wyszczególnienie Rok 

2010 

Rok 

2011 

Rok 

2012 

W tys. zł 

Zadania własne Przeciwdziałanie  

alkoholizmowi 

103 117 123 
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Przeciwdziałanie narkomanii 3 3 3 

Domy Pomocy Społecznej 105 156 125 

Przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie 

0 0 0 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 10 9 15 

Zasiłki i pomoc w naturze 141 101 73 

Zasiłki stałe 136 149 140 

Utrzymanie Ośrodka 172 194 223 

Usługi opiekuńcze 40 48 54 

Ryczałty i dodatki mieszkaniowe 1 1 1 

Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”- wkład własny 

gminy oraz dotacja budżetu państwa 

172 172 157 

Prace społecznie użyteczne 0 0 0 

Pozostała działalność 0 0 0 

Zadania 

zlecone 

Składki na fundusz zdrowia od osób pobierających świadczenia 

pielęgnacyjne 

12 16 15 

Składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających 

świadczenia pielęgnacyjne 

40 54 74 

Usługi specjalistyczne 0 0 0 

Świadczenia rodzinne i alimenty 4452 4278 4583 

Usuwanie skutków powodzi 208 1 0 

Środki EFS na 

projekty 

 146 148 138 

 

 

Na koniec 2013 roku Ośrodek zatrudniał: kierownika w wymiarze pełnego etatu; 

głównego księgowego w wymiarze 1/8 etatu; 2 specjalistów pracy socjalnej , 1 pracownika 

socjalnegooraz 1 pracownika socjalnego, zatrudnionego w ramach realizacji projektu 

systemowego i 2 inspektorów zajmujących się realizacją świadczeń rodzinnych, funduszem , 

dodatkami mieszkaniowymi, 2 opiekunki w wymiarze pełnego etatu. Zgodnie z ustawą z dnia  
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9 czerwca 2011 roku  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2011r 

nr 149 poz.887 z późn. zmianami) rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych gmina zapewnia wsparcie min. poprzez zatrudnienie asystenta 

rodziny. Od miesiąca września do grudnia 2012 roku i od czerwca do grudnia 2013 roku był 

zatrudniony na umowę zlecenie asystent rodziny z dotacji udzielonej przez Mazowiecki 

Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadania Resortowy program wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”, który miał pod opieką 8 rodzin. Z 

dniem 01.01.2015r obowiązkiem gminy będzie zatrudnienie osoby na tym stanowisku. 

 Pracownicy, których głównym zadaniem jest świadczenie pracy socjalnej, posiadają 

wymagane ustawą wykształcenie. Kadra Ośrodka systematycznie uzupełniała swoje 

kwalifikacje uczestnicząc w specjalistycznych i różnotematycznych szkoleniach. 

Teren działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie obejmuje Gminę 

Zakrzew, na których działa 4 pracowników socjalnych, pracujących w terenie.  

Pomoc w ramach zadań własnych GOPS realizuje poprzez: 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, celowych, specjalnych celowych zasiłków 

okresowych, 

- udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, 

- udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 

losowego, 

- pracę socjalną, 

- dożywianie dzieci, 

- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 

- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w tym domu, 

- pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego, 

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

- podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, 

- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz 

informacji  o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa 

zawodowego  i o szkoleniach. 

Ośrodek realizuje także zadania zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej tj.: 

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym 

ubezpieczeniu zdrowotnym, 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 

klęski żywiołowej lub ekologicznej, 

- zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, 

mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych. 
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Pomoc finansowa kierowana jest do rodzin szczególnego ryzyka zgodnie z 

założeniami polityki społecznej. Istotną rolę odgrywa praca socjalna ze wsparciem 

finansowym lub rzeczowym. 

Pracownicy socjalni są pierwszymi osobami, które mają bezpośredni kontakt z rodziną 

w środowisku jej zamieszkania. Przeprowadzając wywiady środowiskowe, dokonują diagnozy 

problemów i określają indywidualne plany pomocy. Na przestrzeni roku 2012 pomocą 

społeczną objęto łącznie 412 rodzin, Zawarto 15 kontraktów socjalnych. Udzielono pomocy 

wyłącznie w formie pracy socjalnej 131 osobom oraz 412 rodzinom korzystającym z pomocy 

tutejszego Ośrodka. Skierowano 5 osób do Domów Pomocy Społecznej. 

Skuteczne przeciwdziałanie problemom społecznym musi opierać się na ciągłej diagnozie 

sytuacji oraz prawidłowym przepływie informacji. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie 

podejmował odpowiednie działania , dzięki którym możliwe będzie rozpoznanie źródła 

zagrożeń życia społecznego na obszarze gminy. Zwiększy to efektywność podejmowanych 

działań i skuteczność reagowania Ośrodka i instytucji z nim współpracujących na aktualnie 

występujące problemy. Do tych działań należeć będzie: 

• analiza rzeczywistych potrzeb występujących w gminie, 

• zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych pozwalających na zaspokojenie 

            potrzeb, 

• rozpoznanie głównych problemów społecznych , ich rozmiaru i zasięgu, 

• ustalenie zasad współpracy przy wymianie informacji między instytucjami                            

i organizacjami współpracującym z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

Zgodnie z art. 4 ustawy o pomocy społecznej osoby i rodziny korzystające z pomocy 

społecznej zobowiązane są do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. 

Szczególnie istotny jest aktywny udział osób i rodzin ubiegających się o pomoc, chęć 

współpracy oraz właściwe i w pełni wykorzystanie własnych możliwości i uprawnień. Dlatego 

też podstawowym narzędziem pracy będzie szeroko rozumiana praca socjalna. Szczególny 

nacisk położony będzie na współudział osoby i rodziny w rozwiązywaniu trudnych sytuacji 

życiowych. Aby osiągnąć ten cel należy podejmować takie działania wobec jednostki, aby 

zmieniła swój sposób myślenia, postawę z biernej i roszczeniowej na aktywną, tak aby będąc 

w sytuacji kryzysowej w pierwszej kolejności potrafiła wykorzystać własne możliwości. 

Praca nad uświadamianiem osoby, że to ona jest odpowiedzialna za rozwiązanie własnych 

problemów działanie to, uwieńczone powinno być podpisaniem kontraktu socjalnego. 

Kontrakt socjalny nakłada na osobę bądź rodzinę szereg zobowiązań monitorowanych przez 

pracownika socjalnego. Należyte wywiązywanie się z ustaleń może być wynagradzane 

pomocą finansową. Taki sposób działania ma na celu pobudzanie większej aktywności klienta 

i działa mobilizująco na poszukiwanie samodzielnych rozwiązań. Prowadzi do zbudowania 

świadomości osoby lub rodziny, a wszystkie jej wysiłkisą wspierane przez Ośrodek. 

Z przeprowadzonej analizy dokumentów znajdujących się w posiadaniu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie wynika, że od kilku lat główną przyczyną 

korzystaniaz pomocy społecznej jest ubóstwo i bezrobocie. 
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Krąg osób i rodzin korzystających z różnorodnych form wsparcia jest szeroki i 

odzwierciedla problemy występujące w Gminie. Niejednokrotnie osoby i rodziny korzystają 

równocześnie z pomocy realizowanej przez inne podmioty np. stypendia socjalne. 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom znajdującym                

się w   trudnej sytuacji finansowej przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej                   

z wymienionych okoliczności : ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, 

niepełnosprawności , długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby 

ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego , zwłaszcza w rodzinach 

niepełnych i wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu 

karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowych. 

 

Poniższa tabela przedstawia powody udzielenia pomocy: 

 

Powód 

Lata 

2010 2011 2012 

Liczba rodzin 
Liczba osób  

w rodzinach 
Liczba rodzin 

Liczba osób  

w rodzinach 

Liczba rodzin Liczba osób  

w rodzinach 

Ubóstwo 297 1235 247 975 236 912 

Sieroctwo 1 4 1 1 0 0 

bezdomność 1 1 1 1 1 1 

ochrona macierzyństwa 8 38 4 19 69 312 

w tym:  

wielodzietność 
7 37 1 6 

67 309 

bezrobocie 199 833 181 722 192 739 

nieprzystosowanie do 

życia po opuszczeniu 

Zakładu Karnego 

3 7 7 9 

 

4 

 

8 

długotrwała choroba 60 206 45 149 36 125 

bezradność 157 822 103 548 96 494 

alkoholizm 16 44 17 45 22 67 

narkomania X X X X X X 

niepełnosprawność 137 504 115 417 112 381 

klęska żywiołowa lub 

ekologiczna 
126 X X X 

X x 

Zdarzenia losowe 4 X 2 6 2 9 
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5. Charakterystyka gminy Zakrzew 

 

Gmina Zakrzew jest jedną z 13 gmin powiatu radomskiego w woj. mazowieckim 

powstałym w wyniku podziału administracyjnego kraju po 1 stycznia 1999 r. Zajmuje obszar 

około 9.615 ha zamieszkałym przez 12 189 mieszkańców w 24 sołectwach. Gmina Zakrzew 

jest położona po stronie zachodniej Radomia - miasta na prawach powiatu. Obszar Gminy 

funkcjonuje i przestrzennie związana jest z Radomiem. Zakrzew jest jedną z 13 gmin 

zaliczonych do struktury tworzącej strefę zurbanizowaną miasta Radomia i należy do gmin 

urbanizujacych się. 

Gmina Zakrzew znajduje się w powiecie ziemskim radomskim województwa 

mazowieckiego, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Radomia. Graniczy ponadto z gminami: 

Jedlińsk, Przytyk, Wolanów. Zakrzew, gdzie mieści się siedziba Urzędu Gminy, położony jest 

bezpośrednio przy trasie drogi wojewódzkiej nr 740 w odległości 13 km od Radomia w 

kierunku Tomaszowa Mazowieckiego.  

GMINA ZAKRZEW NA TLE SUBREGIONU RADOMSKIEGO 

 

Gmina Zakrzew 
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Herb Gminy Zakrzew  

Lewart – odnoszący się do rodowego 

herbu Zakrzewskich ( pierwszych 

właścicieli wsi Zakrzew i dóbr sąsiedzkich), 

Kłos zboża – symbolizujący rolniczy 

charakter gminy 

 

 

Sieć osadnicza gminy tworzona jest przez 24 sołectwa o bardzo zróżnicowanym 

zaludnieniu od 36 domostw Legęzowa do 259 Bielicha. Najludniejsze pod względem 

zaludnienia są sołectwa położone bezpośrednio przy zachodniej granicy Radomia: Wacyn, 

Bielicha, Milejowice, Janiszew, Cerekiew zamieszkałe przez 10% ludności całej gminy. 

Struktura Gminy Zakrzew 
Lp. Nazwa Ilość domostw 

1 
   Bielicha 

259 

2    Cerekiew 207 

3    Dąbrówka Nagórna A 72 

4    Dąbrówka Nagórna W 54 

5    Dąbrówka Podłężna 103 

6    Golędzin 73 

7    Gulin 89 

8    Gulinek 125 

9    Janiszew 181 

10    Jaszowice 85 

11    Legęzów 36 

12    Marianowice 83 

13    Milejowice 240 

14    Mleczków 165 

15    Natalin 90 

16    Nieczatów 95 

17    Kolonia Piaski 126 

18    Podlesie Mleczkowskie 115 
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19    Taczów 110 

20    Wacyn 264 

21    Zakrzew 112 

22    Zakrzew Kolonia 91 

23    Zakrzewska Wola 85 

24    Zatopolice 83 

   Razem 2943 

 

Źródło: Dane Urząd Gminy w Zakrzewie 

 

Gmina Zakrzew posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg komunikacji kołowej. 

Dominujące znaczenie dla powiązań komunikacyjnych gminy Zakrzew w ujęciu 

ponadregionalnym ma droga wojewódzka nr 740 relacji Radom Tomaszów Mazowiecki, oraz 

droga wojewódzka nr 733. Uzupełnieniem sieci podstawowej są drogi powiatowe  i gminne, 

które w sposób bezpośredni, bądź pośredni stanowią powiązania wewnątrz gminy, jak 

również z sąsiednimi ośrodkami gminnymi. 

Obszar Gminy funkcjonuje i przestrzennie związany jest z Radomiem. Obecnie można 

zauważyć wzrost rozwoju Gminy, głównie za sprawą intensywnego budownictwa 

mieszkaniowego oraz infrastruktury towarzyszącej. Stanowi ona obecnie jedno                                  

z atrakcyjniejszych miejsc  do zamieszkania w okolicy Radomia, szczególnie ze względu na 

przystępne ceny gruntów pod zabudowę i dobrze rozwiniętą sieć dróg. Drogi powiatowe jak       

i większość dróg gminnych jest utwardzona i pokryta asfaltem.  
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GMINA ZAKRZEW 

 

 

Źródło: Gmina Zakrzew wczoraj i dziś, Zakrzew 2009. 

 

Cała Gmina posiada w 100 % wodociągi.  Podstawowym funkcjonującym systemem 

zaopatrzenia w wodę jest ujęcie „Zakrzew” o wydajności 1500 m3 /dobę, z którego zasilana 

jest gminna sieć wodociągowa o łącznej długości 112 km. 

 Wszystkie wsie posiadają sieć telekomunikacyjną stacjonarną (TPSA), niedostateczne 

jest jednak objęcie zasięgiem przez telefonię mobilną, jak też niedostateczna jest 

przepustowość sieci dostępowej do Internetu w niektórych miejscowościach.  

Dużo uwagi władze gminy poświęcają poprawie warunków ekologicznych.  

Miejscowości Wacyn, Bielicha, Milejowie, Cerekiew mają sieć wodno-kanalizacyjną i w 
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2010rrozpoczęto prace projektowe kanalizacji w miejscowości Janiszew. Szansę na 

kanalizację tych miejscowości stwarza przyległość do miasta Radomia, gdyż właśnie tam 

zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków.   

Na potrzeby szkoły w Zakrzewie funkcjonuje biologiczna oczyszczalnia ścieków do 

której podłączonych jest kilka gospodarstw domowych z miejscowości Zakrzew. 

W 2008 roku Gmina Zakrzew złożyła projekt budowy przydomowych oczyszczalni. 

Projekt został zaakceptowany. W 2010 roku ruszyła budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków – 168 wykonano w 2010 roku, pozostałe 240 w 2011 roku. Projekt ten był 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.W gminie jest zorganizowana zbiórka 

odpadów, która odbywa się poprzez odbiórfirmy wyłonionej w drodze przetargu, 

bezpośrednio z gospodarstw domowych, oraz instytucji, w ustalonych terminach. 

Odpady wielkogabarytowe, problemowe i inne usuwane są na indywidualne poprzez 

zgłoszenie do firmy przewozowej. 

5.1 Gospodarka gminy 

Gmina Zakrzew jest gminą wiejską o funkcji rolniczej. Rolnictwo jest i będzie pełniło  

ważną rolę gminie Zakrzew, a 48 % ogółu zatrudnionych na terenie gminy, to osoby 

pracujące w rolnictwie. Rolniczą przestrzeń produkcyjną tworzy 7093ha użytków rolnych, co 

stanowi 78% terytorium gminy. Gmina posiada dobre warunki do prowadzenia produkcji 

rolniczej (znaczny udział gleb dobrych, klasy III i IV). Produkcja rolnicza skierowana jest 

przede wszystkim na produkcję artykułów żywnościowych (zboża, warzywa, owoce, 

ziemniaki).  

 

Tabela 2: Użytkowanie gruntów w gminie Zakrzew na tle powiatu radomskiego 

Wyszczególnienie 

Powierzchnia 

ogólna 

Użytki rolne 

Lasy i 

grunty leśne 
% 

Pozostałe 

grunty 
Razem % 

Grunty 

orne 

Sady Łąki pastwiska 

w ha 

Powiat Radomski 152975 90678  71876 1587 13809 3407 37163  25134 

Gm. Zakrzew 9628 7093 73,7 5698 269 519 607 1029 10,7 1506 

Dane z 2013 roku Urząd Gminy Zakrzew 
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 Rolnictwo jest i pozostanie jednym z podstawowych działów stanowiących o rozwoju 

społeczno – gospodarczym gminy. Do dziedzin lokalnej gospodarki, które na obszarze miasta 

i gminy tworzą najwięcej miejsc pracy, należą kolejno:  

• działalność produkcyjna,  

• edukacyjna,  

• handel i naprawy, 

• administracja 

• ochrona zdrowia i opieka społeczna. 

Należy podkreślić, że dominującym w działalności gospodarczej na obszarze gminy jest 

sektor prywatny skupiający ok. 90 % funkcjonujących na tym obszarze jednostek. 

Działalność gospodarcza na terenie gminy Zakrzew możemy podzielić na trzy 

podstawowe sektory takie jak: 

• produkcja 

• handel 

• usługi 

Występuje również czwarta grupa przedsiębiorstw tj. produkcyjno – handlowo – 

usługowe. Sektor produkcyjny to firmy działające w branżach metalowych (zakłady 

produkujące złącza, śruby, nakrętki), spożywczych (masarnie, piekarnie), art. przemysłowych 

(materiały budowlane, izolacyjne, meble, odzież), garbarskich (zakłady przerobu skór 

surowych). 

użytki rolne
74%

lasy i grunty leśne
11%

pozostałe grunty
15%

 
0%

Stuktura gruntów gminy Zakrzew
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Na terenie Gminy Zakrzew funkcjonują zakłady o niespotykanej często produkcji min. 

jachtów żeglugi śródlądowej, basenów przydomowych. Sektor handlu to przede wszystkim 

małe jednoosobowe lub rodzinne firmy zajmujące się sprzedażą artykułów spożywczych w 

formie stacjonarnej (sklepy) i obwoźnej (targi, stragany) jak również artykułów przemysłowych 

takich jak: odzież, obuwie, samochody używane, części motoryzacyjne, materiały budowlane. 

Handlem na większą skalę – hurtowym zajmują się duże zakłady produkcyjne zbywające głównie 

swoje wyroby, jak również składy różnego rodzaju artykułów jak: opał, nawozy, pasze, artykuły do 

produkcji rolnej.  

Do sektora handlu hurtowego należy zaliczyć również stacje paliw płynnych i 

gazowych, których kilka znajduje się na terenie naszej gminy. W sektorze usług dominują 

zakłady z branży mechaniki pojazdowej, naprawy AGD, sprzętu RTV, komputerowego, 

świadczące usługi transportowe, remontowo – budowlane, pośrednictwa handlowego i 

finansowego, stolarskie, ślusarskie, hotelarsko – gastronomiczne. Na terenie gminy 

funkcjonują również domy weselne. Do sektora usług należy zaliczyć również punkty skupu 

żywca oraz sezonowe punkty skupu owoców i warzyw. 

Przestrzenne rozmieszczenie funkcjonujących jednostek produkcyjnych i usługowych nie jest 

równomierne. Obserwuje się koncentrację firm prowadzących działalność produkcyjną w 

zachodniej części terytorium gminy (obszary przylegające do granic administracyjnych miasta 

Radomia) orazw miejscowościach zlokalizowanych przy trasie drogi wojewódzkiej nr 740. 

Problemy lokalnej gospodarki mają podłoże ogólnokrajowe i w większości możliwe będą                           

do rozwiązania, w momencie przeprowadzenia reform strukturalnych, oraz przy założeniu 

znacznego wzrostu gospodarczego i poprawy zamożności społeczeństwa. Do największych 

bolączek podmiotów gospodarczych z terenu gminy należą: 

• znaczne obciążenia fiskalne oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych, 

• niska dochodowość prowadzonej działalności gospodarczej uniemożliwiająca 

kumulowanie środków na inwestycje, 

• niestabilność rynków zbytu, dla potrzeb których funkcjonują podmioty, 

• niestabilność przepisów prawa podatkowego, prawa pracy oraz przepisów 

branżowych, 

• ograniczone środki finansowe przeznaczone na dostosowanie do wymogów 

unijnych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

5.2 Ludność 

 W roku 2012 Gminę Zakrzew zamieszkiwało 12189 osób. Poniższe zestawienia 

obejmują wybrane dane charakteryzujące społeczność Gminy Zakrzew. 
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Struktura ludności Gminy Zakrzew (w latach 2010 - 2012 rok) 

Wyszczególnienie  lata 

2010 2011 2012 

Wiek 0-17 2990 2928 2966 

Wiek produkcyjny 7547 7742 7874 

Wiek emerytalny 1369 1333 1379 

ogółem 11906 12003 12189 

 

Charakterystyczne dla demografii na obszarze gminy Zakrzew, są takie zjawiska jak: 

• Przyrost ludności w stosunku rocznym   - ok. 1.3 % 

• Przyrost naturalny     - 0,8 % 

 

W związku z tym prognozowana liczba ludności gminna przestrzeni najbliższych kilkunastu lat 

będzie ulegała niewielkim tylko wahaniom. Należy podkreślić, że narastająca fala migracji 

zarobkowych odnotowana w ostatnich latach powoduje,  że powyższe dane nie 

odzwierciedlają w sposób dokładny i precyzyjny liczby osób faktycznie zamieszkujących 

gminę. 

Główne problemy demograficzne, warunkujące rozwój gospodarczy i społeczny gminy 

wprost lub pośrednio wiążą się z zagadnieniem podnoszenia poziomu wykształcenia 

ludności. Wynika to z konieczności podniesienia walorów zasobów ludzkich wobec wymagań 

gospodarki rynkowej, w której posiadanie dobrze przygotowanych kadr jest nieodzownym 

warunkiem tak lokalizacji nowych inwestycji gospodarczych, jak i powodzenia lokalnych 

inicjatyw społeczno-gospodarczych. 

5.3 Oświata, kultura i sport w gminie 

Wyróżnikiem szkolnictwa na terenie gminy Zakrzew są takie cechy jak: 

a) zróżnicowany stan techniczny bazy lokalowej; 

b) korzystne wskaźniki osiągane w stosunku liczby uczniów przypadających na 

jednego nauczyciela: 

• w szkołach podstawowych: 10 uczniów/1 nauczyciela,  

• w szkołach gimnazjalnych 14 uczniów/1 nauczyciela,  

c) teoretyczna możliwości wprowadzania nowych profili  

w kontekście dostosowywania do potrzeb rynku pracy (nie tylko na terenie 

gminy), 
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d) występowania małych szkół, co po uwzględnieniu tendencji demograficznych, 

może prowadzić do powolnego wygaszania placówek, 

e) brak placówki na terenie gminy umożliwiającej uzupełnienie wykształcenia 

przez osoby dorosłe. 

W kompetencji gminy nie należy wprawdzie szkolnictwo ponadgimnazjalne 

(pozostające w gestii powiatu), jednak na potrzeby niniejszego opracowania poszerzono 

analizę, tak by przedstawiała ona problem oświaty na obszarze gminy Zakrzew całościowo, 

obejmując oprócz gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli także placówkę 

ponadgimnazjalną. 

Na terenie gminy funkcjonuje: 

• jedno przedszkole: 1 placówka - Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie, 

• szkoły podstawowe: 6 szkół podstawowych – Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie i 2 filie w Gulinie i Mleczkowie, 

Publiczna Szkoła Podstawowa w  Wacynie, Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Cerekwi, Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Taczowskiej im. Jana Pawła II, 

Publiczna Szkoła Podstawowaw Janiszewie, Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Dąbrówce Podłężnej gimnazja: Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Henryka 

Sienkiewicza w Zakrzewie, 

• Na terenie Gminy dzieci nie są objęte opieką w żłobkach, oraz nie ma 

placówek szkolnictwa wyższego. 

Na terenie gminy nie funkcjonują ani państwowe, ani rodzinne domy dziecka. Brak jest szkół 

zawodowych, technicznych, licealnych, policealnych, a także szkolnictwa wyższego. 

 

Na terenie Gminy znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie   i 3 filie  w 

Bielisze, Taczowie i Gulinie. W 2012 roku oddano do użytku Gminne Centrum Informacji, 

Edukacji i Kultury dla potrzeb kultury  i oświaty w gminie Zakrzew. Budowa realizowana była 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 

– 2013; Priorytet VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju 

turystyki i rekreacji; Działanie 6.1. – Kultura; współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego.W budynku są realizowane następujące funkcje: biblioteka 

publiczna, czytelnia czasopism, pracownie internetowe i multimedialne, sala wystawienniczo 

– odczytowa, dział zbiorów regionalnych (centrum informacji o gminie) oraz pokój do 

opracowywania zbiorów. 

Bardzo duży wpływ na rozwój kultury w gminie ma działalność placówek 

oświatowych, które to poprzez realizację swoich statutowych działań stanowią wokół swojej 

siedziby miejscowe centra kulturalne. W Gminie działają cztery Domy Ludowe w Gulinie, 

Cerekwi, Zakrzewskiej Woli  i Zatopolicach. Spełniają one funkcje lokalnych ośrodków kultury 
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o poszerzonym profilu, integrują i aktywizują środowiska lokalne. Służą jako centra społeczno 

– kulturalne umożliwiające rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie 

dziedzictwa kulturalnego i specyfikacji obszarów wiejskich, poprzez imprezy kulturalne, 

spotkania z: pedagogami, psychologami, pisarzami, archeologami, muzykami, plastykami 

oraz regionalistami. Mieszkańcy mogą rozwijać swoje umiejętności artystyczne poprzez 

organizowanie wystaw, konkursów oraz prezentacji własnej twórczości: literackiej, 

robótkarskiej, plastycznej itp. Świetlice są miejscem spotkań wszystkich grup społecznych 

dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Ułatwiają wymianę poglądów, zainteresowań oraz 

przyczyniają się do integracji społeczności wiejskiej. Domy Ludowe są miejscami 

dopingującymi wychowanie dzieci i młodzieży w duchu miłości do własnego regionu. Obok 

świetlic są parkingi, place zabaw dla dzieci oraz pięknie zagospodarowany teren zieleni. 

Sport 

Na terenie gminy odbywają się m.in. takie cykliczne imprezy sportowe jak gminne rozgrywki w piłkę 

nożną, gminne zawody sportowo – pożarnicze dla jednostek OSP z obszaru gminy. 

Z działalnością sportową związane są też kluby sportowe działające na terenie gminy. Ich liczba jak                 

i oferta jaką stwarzają mieszkańcom w zakresie uprawiania poszczególnych dyscyplin jest 

zadawalająca, choć ciągle wymaga rozszerzenia. Sprowadza się właściwie do: 

• Gminnego Klubu Sportowego Wulkan – Windoor,  

• uczniowskie kluby sportowe działające przy szkołach ,  

Pierwszy zespół rozgrywa mecze w Taczowie, „B” klasa Golędzinie, natomiast młodzieżowe  sekcje na 

boisko szkolnym w Zakrzewie. 

Ogromna rola w promowaniu sportu i rekreacji na terenie gminy spada na barki szkół i uczącej w nich 

kadry, oraz pasjonatów sportu. To właśnie szkoły organizują imprezy sportowe szczebla najczęściej 

gminnego. Te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem - nie tylko wśród dzieci  

i młodzieży, ale również wśród całej lokalnej społeczności – imprezy pokazują jak olbrzymie 

zapotrzebowanie na sport występuje wśród mieszkańców gminy Zakrzew.  

Co roku organizowane są w szkole liczne turnieje oraz rozgrywki sportowe cieszące się dużym 

zainteresowaniem nie tylko młodzieży gimnazjalnej ale również starszej młodzieży. Do tych 

uroczystości należą: 

• „Mikołajkowy" turniej piłki nożnej halowej chłopców szkół podstawowych;  

• „Mikołajkowy" turniej piłki nożnej halowej chłopców Publicznego Gimnazjum                      

w Zakrzewie;  

• Turniej piłki nożnej Drużyn Sołeckich o Puchar Wójta Gminy Zakrzew;  

• Miting lekkoatletyczny;  

• Mistrzostwa piłki siatkowej dziewcząt.  

• Turniej piłki siatkowej dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Zakrzew 

W centrum Zakrzewa znajduje się kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”.                      

W obrębie gminy Zakrzew jest jeszcze 2 boiska sportowe (Golędzin, Taczów) licznie 

odwiedzane przez lokalną społeczność.  
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5.4 Historia i zabytki  

Dzieje wsi Zakrzew sięgają XIII wieku, skąd pochodzi wzmianka o pierwszym kościele 

parafialnym. Wiadomo, że w 1330 roku nazwa miejscowości była niemalże identyczna z 

obecną. „Zakrzew” jest nazwą topograficzną, pochodzącą od położenia, umiejscowienia wsi. 

Znaczy dosłownie „osadę za krzewami, zaroślami, krzaczkami”. 

Szczególnym rodzajem dziedzictwa materialnego jest dziedzictwo kulturowe 

stanowiące o tożsamości społeczności lokalnej, użytkującej historyczne układy i obiekty 

często o unikatowych wartościach przestrzennych i architektonicznych. W gminie Zakrzew 

takim układem jest kościół parafialny p.w Jana Chrzciciela, zbudowana w stylu barokowym. 

W kościele znajdują się zabytkowe organy z 1787 roku, oraz dzwonnica wybudowana w 1900 

roku. 

Władze gminy utrwalają tradycje ludowe oraz rozwój lokalnej kultury po przez 

wspieranie działalności zespołów artystycznych: Zespół dziecięcy Zakrzewiaki działający przy 

Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie i Kapela z Marianowic (działająca już od 49 lat). 

Nie ma wiejskiej gminy bez dożynek. Co roku cała gminna społeczność oraz przyjezdni 

goście spotykają się, aby wybrać i uhonorować najlepszych gospodarzy, podziwiać piękne 

wieńce dożynkowe oraz zetknąć się z kultura ludową. Uroczystość przypomina klimat dawnej 

wsi i pozwala dostrzec ciągłość pomiędzy tradycją i nowoczesnością. Dożynki są 

uwieńczeniem ciężkiej pracy i zbiorów rolników wszystkich miejscowości w gminie Zakrzew. 

Jednym z elementów umacniania więzi społecznych i budowania pozytywnego wizerunku 

gminy są Wieczory Wigilijne dla wszystkich mieszkańców gminy centrum Zakrzewa.  

W Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza działa Szkolne Muzeum Regionalne wpisane 

na listę instytucji kultury Mazowsza. Większość eksponatów przynieśli uczniowie zachęceni 

przez wychowawców. Powstało ono, aby ocalić od zapomnienia historię życia codziennego w 

okolicach Zakrzewa.  

Bitwa pod Grunwaldem to jedna z największych bitew średniowiecznej Europy. W 

dziejach Polski ma ona wyjątkowe znaczenie, ale i dla mieszkańców gminy Zakrzew ma ona 

szczególne znaczenie ze względu na postać Mikołaja Powały z Taczowa, słynnego rycerza, 

uczestnika bitwy, późniejszy stolnik królewski i podkomorzy sandomierski. Dla upamiętnienia 

tego zdarzenia w pobliżu gródka Powały powstał Park Historyczny „Rycerze Bogurodzicy”. 

Jego skład wchodzą:  Pomnik „Spotkanie u Powały”, replika obrazu „Bitwa pod 

Grunwaldem”, głazy „Świadkowie dziejów” i kapliczka Bogurodzicy. 

Od  2009 roku organizowany jest w Taczowie piknik rodzinny pod nazwą „ Rycerze 

Bogurodzicy” w programie jest średniowieczny festyn, turnieje, gry u rycerzy, zabawy w 

obozie rycerskim. Na tę okoliczność do Taczowa przybywają Bractwa Rycerskie, by 

uczestniczyć w pokazach rycerskich. 
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5.5 Ochrona zdrowia 

Szeroko rozumiana polityka społeczna zajmuje się wyrównaniem dostępu do służby 

zdrowia oraz tworzeniem warunków dla zdrowia społeczeństwa. Kwestia zdrowia 

społeczeństwa koncentruje się na trzech podstawowych wymiarach, a mianowicie 

profilaktyce, obejmującej zapobieganie chorobom, lecznictwie, zmierzającym do diagnozy i 

leczenia oraz rehabilitacji, czyli przywracaniu ludzi do zdrowia. Służba Zdrowia na terenie 

gminy Zakrzew obejmuje funkcjonowanie publicznej placówki służby zdrowia – Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie, który świadczy podstawową opiekę 

medyczną, a z usług specjalistycznej opieki zdrowotnej dostępne jest tylko leczenie 

stomatologiczne, oraz prowadzi świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej, której 

adresatami są obłożnie chorzy mieszkańcy gminy Zakrzew.  Pacjenci ze schorzeniami, które 

nie mogą być leczone na terenie gminy przyjmowani są przede wszystkim przez 

specjalistyczne przychodnie w Radomiu. Obecnie w gminie Zakrzew funkcjonuje  1 apteka.W 

gminie Zakrzew nie funkcjonuje żaden szpital.  

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, iż problemy opieki zdrowotnej zyskały – z 

punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego – na znaczeniu w związku z ustawą z 

30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej, która to stanowi (wraz z Narodowym 

Programem Zdrowia przyjętym przez Radę Ministrów z końcem 1991 roku) podstawę 

prowadzonej polityki w zakresie ochrony zdrowia. Postanowienia ustawowe dopuszczając 

tworzenie i prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej przez osoby prawne i fizyczne, 

zwiększają rolę samorządów w organizacji i finansowaniu opieki zdrowotnej. 

Zadaniem gminy w zakresie ochrony zdrowia w dalszym ciągu będzie: 

• uczestnictwo w programach profilaktycznych i prozdrowotnych , 

• podnoszenie świadomości i edukacji zdrowotnej, 

• stałe monitorowanie stanu zdrowia mieszkańców i funkcjonowania istniejących 

w mieście placówek medycznych. 

5.6 Bezpieczeństwo 

Jakość życia mieszkańców związana jest nierozerwalnie z poczuciem ich osobistego 

bezpieczeństwa. Dlatego ważne i nieodzowne są działania zmierzające do ciągłego 

doskonaleniai poprawy istniejącego stanu bezpieczeństwa publicznego. Działania w tym 

zakresie powinny się koncentrować przede wszystkim na: 

• eliminowaniu zagrożeń w miejscach szczególnie niebezpiecznych, 

• stałej współpracy wszystkich jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

             mieszkańców, 

• przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym i społecznie niekorzystnym. 

Nad bezpieczeństwem mieszkańców w gminie czuwa Komisariat Policji. Do obowiązków 

rewiru dzielnicowych należy rozpoznawanie zagrożeń, współpraca z mieszkańcami, 

załatwianie spraw z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego. Szeroko rozumiana 
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prewencja (spotkania z młodzieżą, informowanie mieszkańców o zagrożeniach), 

wykonywanie pierwszych czynności na miejscu zdarzenia, sprawiają, że z roku na rok 

notujemy na terenie gminy spadek kierowanych do sądu wniosków o ukaranie, jak również 

karania mandatami karnymi. Represje administracyjne stosowane są w drastycznych 

przypadkach, a w większości drobnych wykroczeń Policja stosuje jedynie pouczenia jako 

prawny środek oddziaływania.  

Analiza danych statystycznych dotycząca zagrożenia przestępczością i występowania 

innych zjawisk patologicznych na terenie działania komisariatu policji w Zakrzewie, wskazuje 

na to, iż w dalszym ciągu występować będzie zagrożenie w takich kategoriach jak: 

• przestępstwa przeciwko mieniu, 

• przestępstwa przeciwko zdrowiu, 

• przestępstwa przeciwko rodzinie, 

• przestępstwa i wykroczenia drogowe (szczególnie popełniane w stanie 

nietrzeźwości), 

• przestępstwa związane z narkomanią. 

Oceniając stan bezpieczeństwa na drogach gminy Zakrzew, stwierdzić należy, że 

większość wypadków i kolizji mających miejsce na obszarze gminy wiąże się z ruchem 

tranzytowym odbywającym się na drogach wojewódzkich przecinających gminę. Mniejszym 

problemem są wypadki mające miejsce na drogach gminnych. 

Straż Pożarna organizuje i prowadzi akcje ratownicze stosownie do zakresu 

kompetencji, podejmując walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz prowadząc 

działania z zakresu ratownictwa. Na terenie gminy Zakrzew funkcjonuje 7 jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarowych, w miejscowościach: Zakrzew, Dąbrówka Podłężna, 

Zakrzewska Wola, Gulinek, Gulin, Cerekiew, Taczów.  Terenowe jednostki straży pożarnej 

(OSP) wyposażone są w większości w samochodyi sprzęt gaśniczy. OSP w Zakrzewie i 

Dąbrówce Podłężnej ujęte są w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Ogólnie w 

Gminie jest 284 członków OSP w tym 246 strażaków (stan na koniec 2006 roku), 21 

wspierających i 17 honorowych członków. OSP na terenie gminy Zakrzew wyposażona jest w 

14 samochodów pożarniczych, w tym 6 lekkich, 5 średnich i 3 ciężkie. Wszystkie jednostki 

wyposażone są w wysokospecjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy wykorzystywany  w 

przypadku zagrożeń pożarowych, powodziowych oraz wypadków komunikacyjnych . 

 

 

5.7 Polityka mieszkaniowa 

 

Zadaniem własnym gminy jest tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb 

mieszkaniowych swoim obywatelom. Na terenie gminy Zakrzew znajduje się budynek 

mieszkalny, w którym znajduje się sześć mieszkań komunalnych wynajętych na podstawie 

umowy najmu 6 rodzinom. Właścicielem budynku jest Gmina Zakrzew.  
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Gmina Zakrzew nie dysponuje w swoich zasobach mieszkaniami socjalnymi. 

 

6. Diagnoza problemów społecznych 

 

           Przedmiotem diagnozy są problemy charakterystyczne dla różnych grup społecznych o 

różnym stopniu ich dolegliwości takie jak: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, starość, uzależnienia, przemoc w 

rodzinie , bezdomność - które wymagają wszechstronnych działań w celu przeciwdziałania 

sytuacjom trudnym w życiu jednostek i rodzin i poprawy ich warunków bytowych. Diagnoza 

problemów społecznych przeprowadzana jest na bieżąco . Analiza dokonywana jest w 

odstępach półrocznych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. W oparciu o 

posiadane materiały i informacje ustalono najistotniejsze problemy, z jakimi 

boryka się gmina. Do nich należy między innymi: 

 

6.1. Ubóstwo 

Ustawa o pomocy społecznej definiuje ubóstwo na podstawie mieszczenia się 

dochodu rodziny lub osoby w tzw. minimum socjalnym. Ośrodek Pomocy Społecznej jest 

zobowiązany do pomocy osobom i rodzinom, których miesięczny dochód nie przekracza 

kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej na podstawie minimum socjalnego. 

Podstawowym czynnikiem ubóstwa jest bezrobocie. Poziom ubóstwa szczególnie 

widoczny jest w rodzinach wielodzietnych, rodzinach samotnie wychowujących dzieci oraz w 

rodzinach utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych ( innych niż renta i emerytura ). 

Jednym z najczęstszych powodów przyznawania pomocy przez GOPS w Zakrzewie jest 

ubóstwo. W 2012 roku ponad  57,2 % ogółu wszystkich rodzin objętych pomocą, jako główny 

powód trudnej sytuacji wskazało ubóstwo. 

 

6.2.Bezrobocie 
Bezrobocie jest problemem złożonym i różnie definiowanym. Szerszą kategorią 

jestpozostawanie bez pracy lub nieaktywność zawodowa. Są to kategorie szczególnie ważnez 

punktu widzenia opisu klientów pomocy społecznej oraz programów adresowanych do 

nichw ramach tego systemu.Statystyki dotyczące bezrobocia w znacznym stopniu 

zniekształcają obraz tego zjawiskagłównie ze względu na duży stopień tzw. bezrobocia 

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

patologii społecznej. Bezpośredniowpływa na poziom życia rodzin i prowadzi często do : 

• dezintegracji rodziny, 

• osłabienia więzi emocjonalnych między członkami rodziny, 

• zwiększa ryzyko zaistnienie patologii życia społecznego, 

• utraty poczucia bezpieczeństwa i wpływu na własne życie, 

• degradacji ekonomicznej i społecznej. 

Bezrobocie jest dotkliwe nie tylko dla osób pozostających bez pracy, lecz także dla 

ichrodzin.W funkcjonowaniu rodzin dotkniętych bezrobociem dochodzi do 
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poważnychzakłóceń. Negatywne zmiany mogą dotyczyć wszystkich funkcji rodziny. 

Negatywny wpływbezrobocia na więź małżeńską niesie ze sobą niebezpieczeństwo 

osłabienia związkówuczuciowych i zaburzenia ról małżeńskich i rodzicielskich. Utrata pracy 

zawodowej wpływanajczęściej na powstawanie napięć i konfliktów w rodzinie. Z drugiej 

strony, ograniczeniemożliwości materialnego zabezpieczenia rodziny prowadzi do 

ograniczenia stopniazaspokojenia podstawowych potrzeb. Bezrobocie rodziców nie stwarza 

poczucia 

bezpieczeństwa u dzieci i negatywnie wpływa na ich dalszą edukację. Często prowadzi 

dorozpadu rodziny i może być zagrożeniem przyjmowania przez dzieci negatywnych 

wzorcówosobowych,a w konsekwencji dziedziczenia statusu bezrobotnego. Problem 

bezrobociazwłaszcza długotrwałego wymaga stosowania odpowiednich form oddziaływania. 

Praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych to w głównej 

mierzerozbudzanie motywacji do działania ukierunkowanego na aktywne 

poszukiwaniezatrudnienia i pomocw planowaniu nowych koncepcji życia zawodowego. 

Forma, wysokośći okres wypłacania świadczenia powinna być uzależniona od aktywności 

bezrobotnego i jegorodziny. 

 

Liczba mieszkańców Gminy Zakrzew zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w latach 2009-2011r 

Wyszczególnienie  lata 

2009 2010 2011 2012 

Osoby zarejestrowane w PUP 1018 1167 1175 1277 

Osoby długotrwale bezrobotne 562 662 676 769 

Osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych 231 204 226 236 

 

Źródło: Informacje uzyskane z WUP-u. 

Warto zaznaczyć, że w walce z bezrobociem znaczącą rolę odgrywa Powiatowy Urząd 

Pracy. Oferta działań adresowanych do bezrobotnych jest duża. Obejmuje miedzy innymi: 

szkolenia, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, prace interwencyjne, roboty 

publiczne, prace społecznie użyteczne, jednorazową pomoc na podjecie działalności 

gospodarczej. 

Działania Gminy w zakresie walki z bezrobociem obejmują głównie : 

• tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu gminy 

                    i przedsiębiorczości mieszkańców, 

• ulgi w podatkach dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, 

• organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych, 

• organizowanie prac społecznie-użytecznych. 

W ostatnich latach ważnym elementem w aktywizacji zawodowej i społecznej osób 

długotrwale pozostających bez pracy stały się projekty systemowe współfinansowane ze 

środków unijnych, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 –
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2013. Dzięki możliwościom korzystania z funduszy unijnych pojawiła się szansa na rozwój 

pomocy społecznej, zwłaszcza w odniesieniu do osób pozostających bez pracy, którym 

stwarza się możliwość uczestnictwa w różnych instrumentach aktywnej integracji. Mają one 

pomóc w przezwyciężeniu barier zawodowych, zdrowotnych, edukacyjnych i społecznych w 

dostępie do zatrudnienia i usług społecznych. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wychodząc naprzeciw potrzebom osób i rodzin od 

2008 roku i kolejno w 2009r, 2010r, 2011r, 2012r oraz 2013r realizuje projekt systemowy  pt. 

„Zdobywaj wiedzę a zdobędziesz pracę” współfinansowany przez Europejski Fundusz 

Społeczny w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i 

upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie 

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej . Projekt zakłada organizację kursów 

zawodowych dostosowanych do potrzeb uczestników, także skorzystania z konsultacji ze 

specjalistami (m.in. psychologa, doradcy zawodowego, prawnika ), na rzecz uczestników była 

świadczona również praca socjalna przez pracowników socjalnych. Działania te mają pomóc 

uczestnikom projektu nabyć umiejętności radzenia sobiez różnymi problemami 

(emocjonalnymi, sytuacyjnymi).  

W roku 2009 projekt był skierowany do osób bezrobotnych – 16 osób – 2 mężczyzn 

i 14 kobiet, w 2010r pomocą zostały objęte rodziny niepełne – 15 osób – 2 ojców i 13 matek,                          

a w 2011r osoby współuzależnione 15 kobiet , w 2012r osoby bezrobotne- 15 osób - 2 

mężczyzn i 13 kobiet oraz w 2013r 18 osób – 13 kobiet i 5 mężczyzn .  

W ramach projektu, uczestnicy ukończyli kursy podnoszące ich  kwalifikacje 

zawodowe: Kucharz-kelner, Opiekunka osób starszych, Florysta z profesjonalną sprzedażą, 

obsługą komputera  i kasy fiskalnej, Jak otworzyć i prowadzić własną działalność gospodarczą 

i księgowość komputerowa, Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera, Manikiur i 

pedikiur ze stylizacją i zdobnictwem paznokci, Fryzjer, Bukieciarstwo, Magazynier z obsługą 

komputera i kasy fiskalnej, wózek widłowy, Technik budowlany, Grafik komputerowy, 

Spawanie metodą MAG, prawo jazdy Kat. B i C. Zajęcia edukacyjno –społeczne są 

prowadzone w formie wyjazdowej i stacjonarnej, pozwalają one wzmocnić motywację i 

samoocenę w podejmowaniu decyzji życiowych. 

Środki EFS na projekty 

 Środki EFS na projekty 

2009 2010 2011 2012 2013 

Środki EFS na projekty (w tys.złotych)   96 146 148 138 172 

Dane własne GOPS 

 

6.3. Niepełnosprawność 
 

Jednym z ważniejszych problemów współczesnego świata jest niepełnosprawność . 

Wiąże się to z powszechności i rozmiaru tego zjawiska. Z niepełnosprawnością wiąże się 
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niejednokrotnie tzw. niepełnosprawność społeczna, czyli niemożność pełnego 

funkcjonowania w społeczeństwie. Zauważa się systematyczny wzrost liczby osób 

niepełnosprawnych na terenie gminy. Ma to również odzwierciedlenie w liczbie 

korzystających z pomocy społecznej. Najczęstszymi problemami, z jakimi spotykają się w 

swojej codziennej egzystencji osoby niepełnosprawne to : 

• utrudniony dostęp do leczenia i rehabilitacji, 

• utrudnienia architektoniczne i komunikacyjne, 

• pogarszanie się sytuacji ekonomicznej, 

• bariery psychologiczne, 

• izolacja społeczna. 

 
Rodziny objęte wsparciem z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności 

 
Dane własne GOPS 

Osoby niepełnosprawne napotykają liczne przeszkody związane z samodzielnym 

funkcjonowaniem. Formułując kierunki polityki społecznej Gminy Zakrzew należy pamiętaćo 

prowadzeniu szeroko zakrojonych działań , których celem jest przeciwdziałanie społecznemu 

wykluczeniu osób niepełnosprawnych , prowadzących do większej ich aktywności 

zawodowej i społecznej. Problem osób niepełnosprawnych w gminie jest bliski zarówno 

pracownikom samorządowym jak i społeczności lokalnej. Tym problemem na terenie gminy 

zajmują się głównie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Działania tych podmiotów zmierzają do zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych, 

rehabilitacji, likwidacji barier architektonicznych a także działań integrujących osoby 

niepełnosprawne ze społecznością lokalną. 

 

6.4. Problemy opiekuńczo – wychowawcze 
 

Rodzina jako podstawowa komórka społeczna jest pierwszym i 

najważniejszymśrodowiskiem dziecka, której obowiązkiem jest zaspokojenie wszystkich jego 

potrzeb.Wywiera istotny wpływ na kształtowanie się postaw, aspiracji, systemów 

wartości.Nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny, złe wypełnianie ról społecznych powoduje 

jejdestrukcję. W rodzinach dysfunkcyjnych często występują u dzieci problemy w 

nauce,problemy wychowawcze aż do wkraczania na drogę przestępstwa. Bezradność osóbw 

sprawach opiekuńczo – wychowawczych jest jednym z ważniejszych problemówdotyczących 

w głównej mierze rodzin o niskim statusie społecznym i niskiej świadomościwychowawczej, o 

zaburzonych relacjach małżeńskich. Wśród wielu zewnętrznych czynnikówzagrażających 

prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny, na pierwszy plan wysuwają siębezrobociei ubóstwo. 
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Bezrobocie stanowi główne uwarunkowanie wykluczenia społecznegoi zaburza wypełnianie 

ekonomicznej funkcji rodziny. Rodzice skupiając się na zaspakajaniu najbardziej 

podstawowych potrzeb, nie są w stanie zaspokoić potrzeb wyższego rzędu, a to z kolei 

hamuje rozwój jej członków. Długotrwałe pozostawanie bez pracy najczęściej prowadzi do 

narastania wewnętrznych konfliktów w rodzinie, różnego typu uzależnień, przemocy 

domowej, pogorszenia stosunków między jej członkami a tym samym jest przyczyną 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny.  

Polityka społeczna zajmuje się dziećmi jako grupą wymagającą szczególnej troski i 

ochrony. Działalność wielu instytucji i podmiotów skupia się przede wszystkim na ochronie 

ich praw, wyrównywaniu szans życiowych poprzez ułatwianie dostępu do edukacji, służby 

zdrowia, wypoczynku. 

Dane statystyczne Ośrodka wskazują, że liczba rodzin wspomaganych z powodu 

bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego jest wyraźnie mała. Wynika to w dużej mierze z faktu, że rodziny mogą mieć 

wiele sprzężonych ze sobą problemów ( ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm i inne ), 

upoważniających je do otrzymywania świadczeń określonych w ustawie o pomocy 

społecznej. 

Pomocą społeczną objęto w 2012 roku 412 rodzin. Z powodu bezradności w 

sprawach opiekuńczo – wychowawczych –96. 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 

Rodziny – ogółem 452 422 412 

Bezradność w sprawach opiekuńczo  157 103 96 

Rodziny wielodzietne 134 98 67 
Źródło : opracowania własne GOPS 

Rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz dziecku z tej rodziny 

udziela się pomocy finansowej, pracy socjalnej. 

W dalszym ciągu celem nadrzędnym w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej 

będzie wspieranie rodzin w ich funkcjach opiekuńczo – wychowawczych. 

 
6.5. Przemoc w rodzinie 

Przemoc domową, zwaną też przemocą w rodzinie , można najogólniej zdefiniować 

jako zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi 

rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste powodując cierpienie i szkody. Najczęściej 

przyczyną przemocy i agresji w rodzinie jest: alkoholizm, konflikty rodzinne, destrukcja 

podstawowych funkcji rodziny, rozwody, upadek dobrych obyczajów w rodzinach. Przemoc 

w rodzinie powoduje łamanie norm moralno – prawnych, zastraszanie dzieci, agresje, 

depresje i choroby psychiczne. Ofiarami przemocy są zazwyczaj kobiety i dzieci, rzadziej 

mężczyźni. W stosunku do dzieci przemoc stosują zazwyczaj obydwoje rodzice. Oboje są 

sprawcami zaniedbań, jednak z opinii pracowników socjalnych wynika, że w większym 

stopniu to mężczyźni zostawiają rodziny , unikając łożenia na ich utrzymanie                                

i odpowiedzialności za wychowanie dzieci. Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie wymaga 

zintegrowanego działania wielu instytucji i podmiotów wykonujących zadania z tego zakresu. 
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Analiza danych zgromadzonych w GOPS pozwala stwierdzić, że poziom korzystania z pomocy 

społecznej przez rodziny dotknięte przemocą jest niewielki. W latach 2012 – 2013 z różnych 

form wsparcia korzystało: 2012 – 19 rodzin i 2013 – 17 rodzin. Przemoc w rodzinie to 

wciążtemat tabu, dlatego ofiarom przemocy tak trudno uzyskać fachową pomoc. Również 

dlategodane statystyczne daleko odbiegają od rzeczywistej liczby i skali zjawiska. 
Liczba założonych „Niebieskich Kart”  

Wyszczególnienie  2012 2013 

Liczba ofiar przemocy domowej 19 17 

Dane własne GOPS 

Pomoc ofiarom przemocy ułatwiają działania w ramach procedury „Niebieskiej 

Karty”, która jest dokumentem służbowym wypełnianym przez funkcjonariusza policji, 

pracownika socjalnego, oraz przedstawicieli gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych, oświaty  i ochrony zdrowia. Ułatwia ona uporządkowaną rejestrację 

wydarzeń. Pomagaw prowadzeniu działań prewencyjnych wobec rodziny, w której dochodzi 

do przemocy. Dokumentacja „Niebieskiej Karty” jest wykorzystywana i stanowi podstawę 

przy kierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego. 

W roku 2012 został uchwalony Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie  na lata 2012-2015. Powołano Zespół Interdyscyplinarny, którego głównym 

zadaniem jest tworzenie gminnego systemu pomocy ofiarom przemocy domowej przy 

współpracy różnych osób, instytucjii organizacji. Podejmowane działania w ramach Zespołu 

służą zwiększeniu świadomości społecznej na temat przemocy domowej, motywowaniu ofiar 

przemocy w rodzinie do żądania ochrony swoich prawi szukania pomocy. 

Zdaniem pracowników socjalnych działania w zapobieganiu przemocy domowej 

powinny być oparte o systematyczną wymianę informacji i współpracę z samorządem 

lokalnym, Policją , Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konieczne jest 

w dalszym ciągu prowadzenie działań profilaktyczno- edukacyjnych w Gminie w celu 

systematycznego uświadamiania mieszkańców odnośnie problemu przemocy w rodzinie, w 

większym zakresie wykorzystywanie procedur „Niebieskiej Karty „ i ścisła współpraca z 

Zespołem Interdyscyplinarnym na rzecz poprawy skuteczności działań wobec osób 

doświadczających przemocy w rodzinie. 

 

 

6.6. Uzależnienia 
 

Alkoholizm to zjawisko, które dotyka wielu mieszkańców naszej gminy w różnym 

wieku, niezależnie od miejsca zamieszkania, płci , wykształcenia . Nadużywanie alkoholu 

prowadzido dezintegracji rodziny, jest przyczyną przemocy domowej , sprzyja powstawaniu 

nieformalnych grup społecznych stanowiących zagrożenie dla ładu i bezpieczeństwa 

publicznego. 
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Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

jest ustawao wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na terenie Gminy 

Zakrzew działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która działa na 

podstawie ustawyz dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

i Regulaminu Komisji, jest kreatorem zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmowanym każdego roku przez Radę Gminy. 

Powołana jest przez Wójta Gminy Zakrzew. Komisja liczy 6 osób, w tym przewodniczący i 

zastępca. Członkowie mają odpowiednie przygotowanie do pracy  w Komisji, zgodnie z 

wymogami ustawy, reprezentują instytucje mające bezpośredni kontakt z osobami 

dotkniętymi problemem alkoholowym. W skład wchodzą przedstawiciele Ochrony  Zdrowia, 

Policji, Kościoła, Urzędu Gminy, Rady Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.Do 

zadań komisji należy m. in.: inicjowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywaniem 

problemów uzależnień, podejmowanie czynności do orzekania o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, bez 

zgody, a nawet woli tej osoby. Z osobami uzależnionymi przeprowadzane są  rozmowy 

mające na celu motywację jej do leczenia. Osoby zgłoszone do Komisji w związku z 

problemami związanymi z nadużywaniem  alkoholu są kierowane do Punktu Konsultacyjnego 

mieszczącego sięw Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na zajęcia 

terapeutyczno-edukacyjne prowadzone przez specjalistę od uzależnień. Osoby, które w 

związku z nadużywaniem alkoholu systematycznie zakłócających spokój lub porządek 

publiczny są kierowane na badania przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i 

wskazania im rodzaju placówki, czy zakładu w którym mają poddać się leczeniu. Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa do Sądu Rodzinnego wnioskio 

wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu. Do jej zadań należy 

równieżopiniowanie wydawanych zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów 

alkoholowych orazkontrola przestrzegania zasad   i warunków korzystania z tych zwolnień na 

sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, na podstawie upoważnienia wystawionego 

przez Wójta Gminy Zakrzew lub pełnomocnika Wójta Gminy Zakrzew do spraw uzależnień. 

Dokonuje analizy potrzeb w ramach zadań zawartych w Gminnym Programie 

Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz rozpatruje oferty na 

prowadzenie letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. 

 

Kierunki działań wyznaczone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych obejmująw szczególności: 

• propagowanie modelu „trzeźwego stylu życia” poprzez tworzenie systemu 

oddziaływań profilaktycznych w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży, 

• zapewnienie mieszkańcom gminy możliwości uzyskania wsparcia oraz profesjonalnej 

pomocy w rozwiązywaniu problemów wynikających z nadużywania alkoholu, 

• zwiększenie zasobów materialnych, metodycznych i organizacyjnych niezbędnych do 

rozwiązywania problemów alkoholowych, 
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• podejmowanie działań ukierunkowanych na grupy osób uzależnionych od alkoholu 

i ich rodzin, 

• podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia rozmiarów i dotkliwości 

problemów jakie niesie ze sobą nadużywanie alkoholu, 

organizacja różnych form wsparcia osobom uzależnionym i ich najbliższym. 
 

Szacunkowa liczba osób uzależnionych i współuzależnionych na terenie gminy objęta wsparciem 

Działania 2011 2012 

Liczba osób zgłoszonych na Komisję  56 15 

Liczba osób , z którymi Komisja przeprowadziła rozmowy  112 51 

Liczba wniosków do sadu o przymusowe leczenie  5 7 

Liczba dzieci korzystających z programów profilaktycznych w 
szkołach 

146 589 

Liczba dzieci korzystających z różnych form wypoczynku 35 35 

Dane własne GKRPA 

 

6.7. Narkomania 
 

Skala problemowa na terenie Gminy Zakrzew wynikająca z uzależnienia od 

narkotyków jest trudna do ustalenia. Działania w tym kierunku regulowane są ustawą o 

przeciwdziałaniu narkomanii. Problem narkomanii głównie dotyczy dzieci i młodzieży. O 

problemie tym niechętnie informują pedagodzy czy rodzice osób nieletnich. Aby zmniejszyć 

problemy narkomanii prowadzone sąw szkołach specjalne programy i kampanie społeczne 

dotyczące szkodliwości używek i środków psychoaktywnych. Ponadto w Gminie realizowany 

jest Gminny program przeciwdziałaniu narkomanii.W szkołach są realizowane programy 

profilaktyczne dotyczące używania substancji psychoaktywnych w tym:  

• Dopalacze- studium problemu 

• Dopalaczom stop! 

• Naucz się mówić nie 

• Znajdź właściwe rozwiązanie 

• Narkotykom mówię nie 

• Nie pal przy mnie 

• NOE 

• Autorski program przeciwdziałania narkomanii 

 

          6.8. Sytuacja osób starszych 

Liczba osób starszych , emerytów, rencistów z roku na rok zwiększa się. 

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

całejpopulacji będzie systematycznie wrastać.Do najważniejszych problemów ludzi starszych 

można zaliczyć : samotność, przewlekłąchorobę, niepełnosprawność, życie w ubóstwie, 

poczucie nieprzydatności. Zmieniająca sięstruktura i funkcje współczesnej rodziny nie 

sprzyjają kształtowaniu się warunków do 
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sprawowania opieki nad sędziwym członkiem rodziny. Coraz częściej osoby starsze 

tworząjednoosobowe gospodarstwa domowe, a jeśli już mieszkają razem z dziećmi, to 

przedewszystkim ich świadczenia emerytalne stanowią źródło pewnego i stałego dochodu 

rodzinwielopokoleniowych. 

Ludzie starsi objęci systemem pomocy społecznej w Zakrzewie korzystają z różnychform 

wsparcia,w tym między innymi : 

• usług opiekuńczych, 

• pomocy materialnej, 

• uczestnictwa w klubach seniora, 

• pobytu w domu pomocy społecznej lub zakładzie opiekuńczo - pielęgnacyjnym. 

Starość jest okresem trudnym, człowiek musi zostać do niej odpowiednio przygotowany. 

Znamienną rolę w tym procesie odgrywają Kluby Seniora,  instytucje wspierające osoby 

starsze, rodzina, znajomi i cała społeczność. 

W związku z postępującym procesem starzenia się ludności naszego kraju następuje 

systematyczny wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Analogiczną sytuację można 

zaobserwować również w naszej gminie. Osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią 14 % 

ogółu mieszkańców.  

Aktywizacja i integracja w środowisku lokalnym osób w wieku poprodukcyjnym 

powinna być realizowana przez promowanie i wspieranie rozwiązań służących pełniejszej 

integracji społecznej. Przede wszystkim chodzi o wzmacnianie różnych form samoorganizacji, 

samodzielności i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Ważne są także działania 

wspierające więzi międzypokoleniowe  i poczucie odpowiedzialności młodszych pokoleń za 

osoby starsze z otoczenia rodzinnego  i sąsiedzkiego.  

W pomocy społecznej dąży się do tego, aby działania podejmowane dla tej grupy 

osób przyczyniały się do większej aktywności , samodzielności i utrzymania kondycji 

psychofizycznej osób starszych na jak najwyższym poziomie. W większym zakresie 

wykorzystanie zasobów intelektualnychi twórczych osób starszych do aktywizacji środowiska 

lokalnego. 

 
7. Zasoby umożliwiające rozwiązywanie problemów społecznych 

 
Rozwiązywaniem problemów społecznych w gminie Zakrzew zajmują się jednostki 

publiczne, samorządowe, jak i niepubliczne, np. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, 

fundacje, Kościół i organizacje kościelne. 

Instytucje oferujące pomoc i wsparcie na terenie gminy Zakrzew: 

• Urząd Gminy 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

• Powiatowy Urząd Pracy 

• Zespół Interdyscyplinarny 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

• Komisariat policji 
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• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

• Caritas –zespoły parafialne 

• Kuratorzy zawodowi i społeczni 

• Radomski Bank Żywności  

• Polski Komitet Pomocy Społecznej w Radomiu 

• Placówki Oświatowe Gminy Zakrzew 

• Parafie 

• Gminne Centrum Informacji, Edukacji i Kultury 

• Organizacje pozarządowe 

 

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są ważnym elementem 
spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Dla bieżącej pracy podmiotów 
prowadzących tę działalność istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń, jak 
również współpraca z samorządem gminnym. Organizacje pozarządowe w istotny sposób 
wpływają na jakość życia społeczności lokalnej. 

Dzięki podjętej współpracy z lokalnymi placówkami i organizacjami pozarządowymi 
działającymi w obszarze pomocy społecznej możliwe jest pełniejsze zaspokajanie 
występujących potrzeb , organizacja spotkań integracyjnych dla różnych grup osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Rozwiązywanie problemów społecznych oraz podejmowanie działań zapobiegających 
ich występowaniu to jedno z ważniejszych zadań gminy. Wszelkie działania temu służące 
powinny być podejmowane w ramach spójnego systemu, którym koordynuje jedna 
instytucja – jednostka administracji samorządowej, a jej równorzędnymi partnerami są 
organizacje pozarządowe. 

 
8. Identyfikacja najważniejszych problemów społecznych w gminie 

 

Realizacja działań w obszarze szeroko rozumianych problemów społecznych gminy 

Zakrzew, zarówno na poziomie społeczności lokalnej, jak i na poziomie grup społecznych, 

wymaga przeprowadzenia społecznej diagnozy. Od 19 sierpnia 2013r do 31 października 

2013r mieszkańcy gminy Zakrzew wzięli udział w badaniach ankietowych, których celem było 

poznanie opinii w zakresie problemów społecznych. 

CHARAKTERYSTYKA BADANEJ POPULACJI 

Ankieta przeznaczona była dla osób zamieszkujących gminę Zakrzew, które ukończyły 

18 rok życia. Mając na uwadze ten wymóg, badaniami objęto 123 osoby, zróżnicowanych 

pod względem płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania oraz pozycji na rynku pracy. 

Dane charakteryzujące populację badawczą prezentują poniższe wykresy. 
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Respondenci według płci 

 

 
Źródło: badania własne 

Pośród 123 badanych osób przeważającą grupę stanowiły kobiety (89), badaniami objęto 

także 34 mężczyzn.  

 

 

 

 

Wiek osób badanych 

 
Źródło: badania własne 

Pośród respondentów najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym od 31-40 

lat  (63 badanych) oraz osoby w wieku od 41-50 lat (34 badanych). Zaledwie 1 respondent 
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ukończył 65 rok życia, niewielką populację obejmowały osoby w przedziale wiekowym 51-65 

– 10 osób i 18-30 – 16 osób. 

 

Wykształcenie osób badanych 

 

Źródło: badania własne 

Pośród 123 ankietowanych dominowały osoby z wykształceniem średnim, było ich aż 48, ale 

również niewiele mniej było osób z zawodowym 36. Pozostałe grupy osób były prawie 

równoważne i legitymowały  się wykształceniem podstawowym 19 i wyższym 20. 

 Status zawodowy respondentów 

 

Źródło: badania własne 

Struktura zawodowa respondentów nie była jednorodna, przeważały osoby aktywne 

zawodowo – było ich 75 ( 6 prowadzi własną działalność, 23 pracuje w rolnictwie, 46 

zatrudnionych jest  u  pracodawcy). Biernych zawodowo respondenci stanowili grupę 48 

osób, w tym 36 osób deklarowało, że są bezrobotni.  

PREZENTACJA WYNIKÓW DIAGNOZY 

W poniższych wykresach suma odpowiedzi nie jest równa liczbie badanych osób, 

ponieważ respondenci udzielali często więcej odpowiedzi aniżeli jedno wskazanie ( co było 

przewidzianew pytaniu).  
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Problemy społeczne z perspektywy mieszkańców gminy Zakrzew 

Źródło: badania własne 

Mieszkańcy gminy Zakrzew za najważniejsze problemy społeczne uznali bezrobocie ( 

119 wskazań), uzależnienia ( 88 odpowiedzi), oraz ubożenie społeczeństwa (63 ). Za najmniej 

palące kwestie uznano ujawnienie się innych zjawisk społecznych wymienionych dodatkowo 

przez respondentów ( rozwody 1 i migracje 3) oraz bezdomności ( 13 wskazań), wykluczenie 

społeczne osób niepełnosprawnych ( 15 odpowiedzi). 

W opinii większości przebadanych mieszkańców działania podejmowane w celu 

rozwiązania  problemów społecznych w gminie Zakrzew nie są wystarczające (52 wskazania), 

40 osób nie ma zdania, a tylko 31 respondentów uważa, że polityka społeczna realizowana 

jest dobrze. 

Zdaniem respondentów problemy związane z uzależnieniami alkoholizmem i 

narkomanią dotyczy niewielkiej grupy osób41%,33% uważa, że alkoholizm dotyczy dużej 

grupy osób. Natomiast 27%Twierdzi, że problem z narkomanią na terenie Gminy Zakrzew nie 

występuje, a pozostała część respondentów nie ma zdania. 
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Ponadto respondenci ocenili działalność Gminy na rzecz osób niepełnosprawnych i 

osób starszych   na poziomie dostatecznym 42% lub dobrym 37%. Tylko 5% ankietowanych 

uważa, że bardzo dobrze, a 16% osób ocenia w/w działalność na niedostatecznym poziomie. 

Pozytywnie dokonano oceny dotyczącej poziomu dostępności mieszkańców do 

towarów  i usług na terenie Gminy. Bardzo dobrej  oceny udzieliło 23 % ankietowanych, 43% 

dobrze, a 29% dostatecznie, tylko 5% źle ocenia poziom dostępności do towarów i usług. 

Na pytanie dotyczące oceny możliwości dostępu mieszkańców do usług medycznych 

oferowanych przez miejscową służbę zdrowia 42% ankietowanych uważa że jest 

dostateczna,  a 33 % oceniło poziom dostępności jako dobry, 17% uważa, że jest 

niedostateczny, a tylko 8% ocenia bardzo dobrze. 

Respondenci wskazywali na utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów, w tym: 

neurolog, ginekolog,kardiolog, ortopeda, dermatolog, urolog, laryngolog, pediatra, okulista, 

stomatolog,onkolog. 

Na wysokim poziomie oceniono działania kulturalne realizowane przez Gminę oraz 
poziom edukacji . 

Poziom bezpieczeństwa w Gminie 41 % ankietowanych oceniło dobrze, 39% 
dostateczniei 9% bardzo dobrze , natomiast 11% badanych miało odmienne zdanie. 

Na pytanie dotyczące funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego przy 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie 55% ankietowanych wie o jego 
działalności, natomiast 45% nie. 

Większość osób biorących udział  w badaniu ankietowym 71% zainteresowana jest 
poprawą swojej sytuacji życiowej i zawodowej po przez uczestnictwo w różnego typu 
warsztatach szkoleniowych, pozostali nie czują potrzeby. 

 

9. Analiza SWOT dla systemu pomocy społecznej w Gminie Zakrzew 
 

Głównym narzędziem oceny uwarunkowań jest analiza SWOT. Jest to metoda służąca 

do badania otoczenia organizacji oraz analizy jej wnętrza. 

Gmina Zakrzew ma ograniczony wpływ na kształtowanie się procesów społeczno – prawnych 

będących w jej otoczeniu. Może jednak w sposób aktywny wykorzystywać szanse oraz unikać 

zagrożeń płynących z otoczenia. Analiza SWOT oparta jest na prostym schemacie 

klasyfikacyjnym, w którym czynniki wpływające dzielimy na: 

� wewnętrzne pozytywne – mocne strony (Strengths), 

� wewnętrzne negatywne – słabe strony (Weeknesses), 

� zewnętrzne pozytywne – szanse (Opportunities), 

� zewnętrzne negatywne – zagrożenia (Threats). 

Ocena potencjału w aspekcie słabych i mocnych stron pozwala na określenie siły i słabości 

gminy w zakresie analizowanych sfer społecznych. Silny potencjał to baza umożliwiająca 

budowanie strategii, słabości to problemy i ograniczenia do pokonania. Zagrożenia to 

ostrzeżenie przed niepożądanym rozwojem warunków zewnętrznych, szanse to wsparcie i 

inspiracje dla lokalnej polityki społecznej. 
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W analizie SWOT odniesiono się wyłącznie do kwestii społecznych. 

 

MOCNE STRONY – S SŁABE STRONY - W 
• Wykwalifikowana kadra pracowników pomocy 
społecznej 

• Zaangażowanie pracowników GOPS 

• Dobra współpraca z różnymi instytucjami i 
podmiotami realizującymi zadania z zakresupomocy 
społecznej 

• Bardzo dobry stan infrastruktury oświatowej 

• Umiejętność szybkiego reagowania w 
sytuacjachkryzysowych 

• Zabezpieczenie dzieciom i młodzieży dostępu 
doróżnych form spędzania czasu wolnego 

• Wspieranie przez samorząd 
organizacjipozarządowych w realizacji zadań 
publicznych 

• Spadek  świadczeniobiorców 

• Reagowanie na potrzeby osób niepełnosprawnych 

• Zapewnienie środków finansowych naprofilaktykę i 
rozwiązywanie problemówalkoholowych 

• Dobra baza kulturalno-sportowa 

• Dostępność do placówki służby zdrowia 

• Umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych 

• Bierna postawa świadczeniobiorców 
wrozwiązywaniu problemów życiowych 

• Niedostateczne wypełnianie funkcji opiekuńczo-
wychowawczychprzez rodziców 

• Niechęć podnoszenia kwalifikacji przez 
osobydługotrwale bezrobotne 

• Znaczna liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku 

• Niewystarczająca oferta pomocy 
osobomniepełnosprawnym 

•Niewystarczająca oferta pomocy osobom starszym 

• Brak lokali socjalnych 

• Mała aktywność organizacji pozarządowych 
wtworzeniu podmiotów ekonomii społecznej 

• Niechęć do podejmowania leczenia 
przezuzależnionych oraz współpracy w tym 
zakresieprzez współuzależnionych 

• Niska aktywność środowiska do tworzenia grup 
samopomocowych i grup wsparcia 

• Brak dostatecznie rozwiniętej infrastruktury 
Społecznej 
 

SZANSE – O  ZAGROŻENIA – T 
• Korzystne położenie geograficzne i komunikacyjne 
Gminy 

 • Wysoka świadomość społeczna 
władzsamorządowych 

• Tworzenie i realizacja programów aktywizujących 
społeczność lokalną 

• Dostęp do nowoczesnych środkówkomunikowania się 
( Internet ) 

• Wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych wramach 
robót publicznych, prac interwencyjnych iprac 
społecznie użytecznych 

• Oferowanie dzieciom i młodzieży różnych 
formspędzania czasu wolnego 

• Likwidowanie barier architektonicznych 

• Efektywność i skuteczność działań na rzecz 
osóbuzależnionych 

• Wzrost identyfikacji i wykrywalności 

• Roszczeniowa postawa osób objętych pomocą 
społeczną 

• Marginalizacja spowodowana długotrwałym 
bezrobociem 

• Pogłębianie się zjawiska dziedziczenia biedy 

• Bezrobocie osób młodych 

• Występowanie zagrożeń funkcjonowania rodziny: 
uzależnienia, bezrobocie, przemoc w rodzinie 

• Trudna sytuacja ekonomiczna rodzin 

• Deficyt lokali socjalnych 

• Bezradność i bierność rodzin w 
rozwiązywaniuproblemów życiowych 

• Długotrwałe uzależnienie rodzin od 
pomocyspołecznej 

• Niewydolność wychowawcza rodzin 

• Odpływ ludzi młodych i wykształconych z gminy 
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przestępczości, w tym przemocy w rodzinie 

• Stałe szkolenie, doskonalenie zawodowe 
pracowników pomocy społecznej 

• Możliwość pozyskiwania środków unijnych 

• Wspólne inicjatywy władz i organizacji 

 

• Rozluźnienie więzi rodzinnych 

• Pogłębiające się konflikty międzyludzkie 

• Wzrost zadań statutowych GOPS i wzrost 
nakładów finansowych 

 
 

10. Cel główny i cele strategiczne 
 

Cel główny 
 
Stworzenie dogodnych warunków do umożliwienia osobom, rodzinom i grupom 

przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 

wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. 

 
W strategii rozwiązywania problemów społecznych zmierza się nie tylko do 

łagodzenia skutków trudnej sytuacji bytowej klientów pomocy społecznej, lecz także do 

usuwania przyczyn tkwiących często w sferze psychicznej i społecznej. Zakłada się szersze 

włączenie Ośrodka Pomocy Społecznej w życie i problemy społeczności lokalnych w 

poszczególnych rejonach pracy socjalnej. 

Realizacja strategii przewiduje współpracę różnych instytucji i organizacji 

pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej a także instytucji działających w 

zakresie polityki społecznej, takich jak: edukacja, służba zdrowia, sądownictwo. 

 
Cele strategiczne: 
 

1) Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
2) Budowanie systemu wsparcia rodziny ze szczególnym uwzględnieniem dzieci                           

i młodzieży. 
3) Poprawa jakości życia osób starszych. 
4) Budowanie systemu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. 
5) Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych 

 

Harmonogram wdrażania strategii 

Cele strategiczne Cele 
operacyjne 

 Zadania   Odpowiedzialni 
za realizację 
celów 

Partnerzy  Terminy  

1.Aktywizacja i 
integracja grup      
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym. 

 

Rozwijanie 
działań na rzecz 
ograniczenia 
ubóstwa                         
i poprawy 
warunków życia 
osób i rodzin 
żyjących w 
biedzie : 

1)diagnozowanie 
potrzebi możliwości 
wsparcia osóbi rodzin 
żyjącychw niedostatku 
2)udzielanie wsparcia 
materialnego 
3)współpracaz 
instytucjami                            
i organizacjami 
charytatywnymiw 

Samorząd gminy 
GOPS 
 

 

PUP 
Organizacje 
pozarządowe 
Sponsorzy 
Społeczność 
lokalna 

2014 - 
2020 
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zakresie pomocy 
rzeczowej osobom 
najuboższym 
4) aktywizowanie 
środowiska lokalnego  
w zakresie inicjowania                 
i promowania 
samopomocowych 
form wspierania osób  i 
rodzin ubogich 

 
Przeciwdziałanie 
zjawisku 
długotrwałego 
bezrobocia                  
i eliminowanie 
jego 
negatywnych 
skutków : 

1)praca socjalna z 
bezrobotnym i jego 
rodziną 
2)wspieranie 
bezrobotnych w 
nabywaniu 
umiejętności 
ikompetencji 
zawodowych 
3)realizacja projektów 
współfinansowanych 
ze środków EFS 
4)współpraca z PUP            
w celuzapewnienia 
osobom bezrobotnym 
dostępu do informacji 
o istniejących 
możliwościach 
wsparcia 
5)zabezpieczenie 
pomocy materialnej 
osobom i rodzinom 
dotkniętym 
długotrwałym 
bezrobociem 
6)organizacja prac 
społecznie użytecznych 
7)wspieranie 
zatrudnienia osób 
znajdujących się w 
szczególnej sytuacji na 
rynku pracy w ramach 
prac interwencyjnych i 
robót publicznych 

2.Budowanie 
systemu wsparcia 
rodzinyze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
dzieci                           
i młodzieży 

Wspieranie 
rodzin z dziećmi 
na utrzymaniu         
w prawidłowym 
funkcjonowaniu 
w środowisku: 

1)systematyczna praca 
socjalna z rodziną 
2)wsparcie finansowe 
rodzin żyjących w 
niedostatku 
3)tworzenie placówek 
wsparcia dziennego 
dladzieci i młodzieży ( 
świetlice 
środowiskowe) 
4)wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci 

Samorząd gminny 
GOPS 
Szkoły i świetlice 
funkcjonujące na 
terenie gminy 

Sąd 
Kuratorzy 
zawodowi i 
społeczni 
Organizacje 
pozarządowe 
Kluby 
sportowe 
Sponsorzy 
Wolontariusze 

2014- 
2020 
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imłodzieży poprzez 
zajęcia wyrównawcze        
i pozalekcyjne 
5)organizacja czasu 
wolnego dla dzieci i 
młodzieży 
6)organizacja 
wypoczynku letniego 
dla dzieci z 
rodzin dysfunkcyjnych 
7)rozszerzenie 
działalności zespołu 
interdyscyplinarnego 
wspierającego w 
rozwiązywaniu 
problemów na rzecz 
dziecka i rodziny 
8)tworzenie i 
wdrażanie 3-letnich 
programów 
wspierania rodziny 
9)współpraca ze 
szkołami w zakresie 
diagnozowania potrzeb 
dzieci i młodzieży 
zagrożonych 
marginalizacją 
10)pomoc rodzinom 
zagrożonym 
pozbawieniem lub 
ograniczeniem władzy 
rodzicielskiej poprzez 
wprowadzenie pracy 
asystenta rodziny 

3. Poprawa jakości 
życia osób 
starszych 

Rozwijanie 
działań 
zapobiegających 
wykluczeniu 
społecznemu 
ludzi starszych : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1)współpraca z 
instytucjami, 
organizacjami 
ikościołem w zakresie 
pomocy osobom 
starszym 
2)tworzenie warunków 
do funkcjonowania 
Klubów Seniora i grup 
wsparcia 
3)wspieranie rozwoju 
wolontariatu na rzecz 
pomocy osobom 
starszym 

Samorząd gminny 
GOPS 

Organizacje 
pozarządowe 
Organizacje 
kościelne 
Młodzież 
szkolna 
Instytucje 
kultury 
Społeczność 
lokalna 

2014- 
2020 
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Poprawa jakości 
życia osób 
starszych : 

1)rozwój pracy 
socjalnej z osobami 
starszymi 
2)wsparcie materialne 
dla osób starszych 
znajdujących się w 
trudnej sytuacji 
bytowej 
3)rozszerzenie oferty 
usług opiekuńczych 
wmiejscu zamieszkania 
osoby starszej i chorej 

4.Budowanie 
systemu 
przeciwdziałania 
uzależnieniom i 
przemocy 
domowej 

Profilaktyka i 
rozwiązywanie 
problemów 
alkoholowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)wdrażanie i realizacja 
Gminnego Programu 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 
2)tworzenie warunków 
do prawidłowego 
funkcjonowania GKRPA 
3)prowadzenie i rozwój 
działalności Punktu 
Konsultacyjnego 
4)wdrażanie 
programów 
profilaktycznych dla 
dzieci 
i młodzieży 
5)organizowanie 
wypoczynku letniego       
i właściwego 
zagospodarowania 
wolnego czasu 
dzieciom z rodzin                
z problemem 
alkoholowym 

Samorząd gminny 
Zespól 
Interdyscyplinarny 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 
GOPS 
Szkoły 
funkcjonujące na 
terenie gminy 
Placówka ochrony 
zdrowia 

Instytucje 
rządowe 
Organizacje 
pozarządowe 
Społeczność 
lokalna 
Komisariat 
Policji 
Powiatowe 
Centrum 
Pomocy 
Rodzinie 

2014- 
2020 

Profilaktyka i 
rozwiązywanie 
problemów 
Wynikających z 
używania 
narkotyków , 
innychużywek i 
środków 
odurzających : 
 
 
 
 
 

1)wdrożenie i 
realizacja Gminnego 
Programu 
Przeciwdziałania 
Narkomanii 
2)diagnoza 
występującego 
problemu 
3)prowadzenie 
kampanii społecznej na 
temat 
szkodliwości używania 
narkotyków i środków 
odurzających 
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4)realizacja 
programów 
profilaktycznych 
skierowanych głównie 
dla dzieci i młodzieży w 
szkołach 
5)zapewnienie dostępu 
do poradnictwa i 
różnych 
form pomocy dla osób 
uzależnionych 

Pomoc osobom 
i rodzinom 
doświadczający
m 
przemocy 
domowej : 

1)wdrożenie i 
realizacja Gminnego 
Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy Domowej 
zwiększenie 
dostępności pomocy 
oraz 
skuteczności działań 
interwencyjnych 
2)zapewnienie 
możliwości 
profesjonalnego 
wsparcia dla ofiar               
i sprawców przemocy 
3)wspieranie 
działalności Zespołu 
Interdyscyplinarnego 
ds. pomocy ofiarom 
przemocy 
4)podnoszenie 
świadomości 
społecznej w zakresie 
zjawiska przemocy                   
i sposobów radzenia 
sobie z problemem             
( plakaty, ulotki, 
spotkania 
obywatelskie ) 
5)realizacja procedury 
„Niebieskie Karty” 

5.Poprawa jakości 
życia osób 
niepełnospra-
wnych 

Tworzenie 
warunków 
umożliwiających 
osobom 
niepełnosprawn
ym pełnienie 
społecznie 
aktywnej 
roli i integrację 
ze 
środowiskiem : 

1)wspieranie 
organizacji 
pozarządowych             
w realizacji działań na 
rzecz aktywizacji osób 
niepełnosprawnych w 
gminie 
2)rozwój usług 
opiekuńczych 
3)umożliwienie z 
skorzystania ze 
Środowiskowego 

Samorząd gminny 
GOPS 

Organizacje 
pozarządowe, 
fundacje, 
stowarzysze-
nia 
PCPR 
Placówka 
służby zdrowia 

2014- 
2020 
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Domu Samopomocy 
 

 

11. Finansowanie strategii 
 

Źródłami finansowania planowanych działań będą : 

· środki własne gminy, 

· środki pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa, 

· środki z państwowych funduszy celowych, 

· środki pochodzące z funduszy unijnych, 

· środki własne organizacji pozarządowych. 

 

12. Monitoring strategii 

 

Każdą strategię powinna charakteryzować jedna główna cecha – elastyczność na etapie 

jej wdrażania. Oznacza to, że cele i zadania zawarte w strategii powinny być stale 

monitorowanei weryfikowane w zależności od szybko zmieniającego się otoczenia 

zewnętrznego, jak również zasobów gminy i potrzeb jej mieszkańców. Jest to podstawowy 

element procesu wdrażania planu strategicznego. 

Monitoring prowadzony będzie na dwóch poziomach jako: 

- monitoring wskaźnikowy – w oparciu o wskaźniki w obszarach: 

1. ludności- liczba mieszkańców, liczba klientów pomocy społecznej, powody 

korzystania z pomocy społecznej, formy udzielania pomocy, 

2. rynku pracy – liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych, 

3. edukacji – liczba dzieci w szkołach i przedszkolach, osiągnięcia uczniów, 

4. liczba programów i projektów przyjętych do realizacji, 

5. ilość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne działania 
zaplanowanew strategii. 

- monitoring społeczny – na podstawie wyników badania opinii. 

 

Dane do pomiaru wskaźników pozyskiwane będą z : danych statystycznych GUS, 

Urzędu Gminnego w Zakrzewie, jednostek organizacyjnych gminy, Komisariatu  Policji, PCPR, 

PUP, ze sprawozdań GOPS, sprawozdań z realizacji gminnych programów i projektów. 

Monitorowanie umożliwi bieżącą ocenę realizacji zaplanowanych kierunków działań 

lub też pozwoli na modyfikację i dokonywanie korekt w przypadku istotnych zmian 

społecznych, które mogą zaistnieć w wyniku zmiany regulacji prawnych bądź też narastanie 

niektórych problemów społecznych. 

 

13. Uwarunkowania realizacyjne 
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Głównym podmiotem realizującym strategię będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                     

w Zakrzewie. Realizacja wytyczonych zadań będzie możliwa przy zaangażowaniu samorządu 

terytorialnego, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych oraz społeczności 

lokalnych. 

Organizacja systemu pomocy społecznej w gminie Zakrzew jest dostosowana do potrzeb 

społecznych. Planowane sposoby ich zaspokajania są kontynuacją istniejącego systemu 

wsparcia i tworzą możliwość jego uzupełnienia o nowe rozwiązania. Cele strategiczne i 

kierunki działań sformułowane zostały w oparciu o analizę systemu pomocy społecznej, 

edukacji, ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnień i sytuację na lokalnym rynku pracy. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych zakłada rozszerzenie i pogłębienie form 

pracy socjalnej, szeroką współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi 

działającymi w obszarze pomocy społecznej . 

W myśl ustawy o pomocy społecznej, działania podejmowane przez ośrodek pomocy 

społecznej powinny doprowadzić, w miarę możliwości, do życiowego usamodzielnienia się 

objętych nią osób  i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem. Zaspokajanie wszystkich 

potrzeb klientów pomocy społecznej może wprowadzić ich w stan wyuczonej bezradnościi 

pozbawić motywacji  do podejmowania wysiłku związanego z wychodzeniem z bezrobocia, 

bezdomności czy uzależnienia. 

Zapisy zawarte w strategii realizowane będą zgodnie z wymienionymi działaniami i w 

zależności od pozyskanych środków finansowych. 

Strategia jest dokumentem otwartym. Będzie podlegać okresowym weryfikacjom i 

niezbędnym modyfikacjom związanym ze zmieniającą się rzeczywistością społeczno-

ekonomiczną, zidentyfikowanymi potrzebami gminy i wymogami prawa. Zgodnie z Celem 

głównym niniejszej strategii, jej realizacja powinna przyczynić się do poprawy jakości życia 

mieszkańców Gminy Zakrzew , ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Ankieta - Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie 

Szanowni Państwo! 

Zwracamy się do Pana/i z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej 

ankiecie.  Ankieta jest anonimowa. Wszystkie informacje będą analizowane wyłącznie statystycznie. 

Celem badania jest poznanie problemów społecznych mieszkańców Gminy Zakrzew w celu 

zaktualizowania  GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. 

I. Proszę zaznaczyć wybrane przez siebie odpowiedzi poprzez wstawienie  symbolu X w   odpowiednią   

kratkę lub wpisanie odpowiedzi w miejscach wyznaczonych. 
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1. Proszę przeczytać poniższe problemy społeczne i zaznaczyć maksymalnie 5 takich, którePani/a zdaniem 

występują w naszym regionie i są wg Pani/a najpilniejsze do rozwiązania. 

 

1. bezdomność        

2. bezrobocie  

3. ubóstwo        

  4. przestępczość   

  5. alkoholizm i inne uzależnienia     

  6. przemoc w rodzinie   

  7. wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych  

  8. wykluczenie społeczne osób starszych   

  9. brak inicjatyw społecznych  

 

10. inne, jakie?....................................................................................................................................... 

2. Czy Pana/i zdaniem działania podejmowane w celu rozwiązania wybranych przez Pana/ią 

    problemów społecznych w gminie Zakrzew są wystarczające? 

 tak   

 nie 

trudno powiedzieć 

3. Czy na terenie swojej miejscowości zauważa Pan/i problemy związane z alkoholizmem wśród   

mieszkańców? 

    dotyczy dużej grupy osób    dotyczy niewielkiej grupy osób  

    nie występuje     nie mam zdania 

4. Czy na terenie swojej miejscowości zauważa Pan/i problemy związane z narkomanią wśród 

mieszkańców? 

    dotyczy dużej grupy osób   dotyczy niewielkiej grupy osób 

   nie występuje      nie mam zdania 

5.  Jak ocenia Pan/i działalność Gminy na rzecz osób niepełnosprawnych ? ( np. likwidacja barier  

architektonicznych) 

bardzo dobrze     dobrze 

dostatecznie     niedostateczne 

6.  Jak ocenia Pan/i działalność Gminy na rzecz osób starszych? 

  bardzo dobrze      dobrze 

 dostatecznie      niedostatecznie 

 

 

14. Jak Pan/i ocenia poziom dostępności mieszkańców do towarów i usług na terenie Gminy   

(rozmieszczenie i liczba sklepów, powszechność usług społecznych, np. zakład  fryzjerski, bank, poczta 

itp.) 

 bardzo dobrze     dobrze 

dostatecznie     niedostatecznie 

8. Jak Pan/i ocenia możliwości dostępu do usług medycznych oferowanych przez miejscową służbę 

zdrowia? 

bardzo dobrze      dobrze 

 dostatecznie     niedostatecznie 

Do jakich lekarzy specjalistów jest utrudniony 

dostęp?...................................................................................................... 

9 Jak ocenia Pan/i działania kulturalne realizowane przez Gminę? 

 bardzo dobrze      dobrze 

dostatecznie     niedostatecznie 
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10. Jak ocenia Pan/i poziom edukacji na terenie gminy? 

  bardzo dobrze     dobrze 

  dostatecznie      niedostatecznie 

11. Jak ocenia Pan/i poziom bezpieczeństwa na terenie gminy? 

 bardzo dobrze     dobrze 

dostatecznie     niedostatecznie 

 

12. Czy wie Pan/Pani, że przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie funkcjonuje Gminny 

Zespół Interdyscyplinarny mający na celu pomoc w rozwiązywaniu trudnych, konfliktowych sytuacji 

rodzinnych? 

 

tak      

nie 

13. Czy byłby/byłaby Pan/Pani zainteresowana poprawą swojej sytuacji życiowej i zawodowej po przez 

uczestnictwo w różnego typu warsztatach szkoleniowych? 

tak      

nie 

 

 

 

    II. Proszę zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi  poprzez wstawienie X w odpowiednią kratkę: 

 

1. Płeć:    kobieta      mężczyzna   miasto      wieś 

 

2. Wiek: 

 18 -30  31 – 40  41 – 50  51- 65  powyżej:  65 

 

3. Wykształcenie: 

podstawowe   zawodowe   średnie   wyższe 

 

4. Aktywność zawodowa: 

własna działalność gospodarcza    zatrudniony u pracodawcy 

 pracujący w rolnictwie     uczeń/student 

emeryt/rencista      bezrobotny 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety i prosimy o jej zwrot do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Zakrzewie. 


