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I. Wstęp 

 

 

Rozwiązywanie  problemów  społecznych stanowi  jedno  z  najważniejszych zadań współczesnego 

państwa.  Działania  w  obszarze   polityki społecznej powinny  być  realizowane  w ramach  

zintegrowanego  systemu, w  którym  równorzędnym partnerem  administracji  samorządowej  

powinny  być organizacje  i  instytucje  należące  do różnych  sektorów  życia    publicznego. 

Instytucje odpowiedzialne za kreowanie polityki społecznej coraz częściej  przechodzą z systemu 

wsparcia  pasywnego do działań aktywizacyjnych bezpośrednio ukierunkowanych na zwiększenie 

odpowiedzialności i zaradności. Celem tych działań nie może być wyłącznie kompensacja 

niedoborów finansowych osób i rodzin, lecz kompleksowe wsparcie mające doprowadzić do 

uzyskania maksymalnej możliwej samodzielności. Oznacza to nowy sposób kreowania lokalnej 

polityki społecznej.  

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Szczerców na lata 2021-2026 jest 

dokumentem, stanowiącym podstawę do realizacji kierunków interwencji społecznych, które mają 

przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców. Dotyczy to w szczególności tych 

mieszkańców, którzy są zagrożeni lub dotknięci marginalizacją i wykluczeniem społecznym, aby     

w konsekwencji doprowadzić do ich aktywizacji i integracji ze społecznością lokalną. 

 

Polityka społeczna definiowana jest jako celowa działalność państwa i jej  podmiotów 

samorządowych oraz organizacji pozarządowych, zmierzająca do poprawy ogólnych warunków 

pracy i bytu szerokich warstw ludności, a także stosunków społeczno - kulturowych, które 

prowadzą do optymalnego zaspokojenia potrzeb społecznych i indywidualnych ludności. Poprzez 

politykę społeczną powinny być usuwane wszelkie nierówności społeczne. Wszystkie cele polityki 

społeczne powinny być osiągnięte w ramach zrównoważonego rozwoju. Polityka społeczna dotyczy 

wszystkich grup społecznych i ma prowadzić do takiej sytuacji, w której całe społeczeństwo 

funkcjonuje sprawnie i efektywnie. 

 

Główne obszary polityki społecznej obejmują: 

- bezpieczeństwo socjalne, które obejmuje zapewnienie dochodów i usług w sytuacji wystąpienia 

ryzyka socjalnego (choroba, inwalidztwo, starość, śmierć, bezrobocie), 
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- inwestycje w człowieka – tworzenie równych szans rozwoju ludzi, kształcenie młodego pokolenia 

(są czynnikiem rozwoju ekonomicznego sprawiając, że wartości socjalne uzależnione są od polityki 

gospodarczej, 

- pokój społeczny – jest podstawą stabilizacji życiowej ludzi, współpracy w osiąganiu celów, 

tolerancji różnic między ludźmi. Wartość pokoju społecznego rośnie wraz z osiąganiem dobrobytu     

i stabilizacji politycznej, 

- życie rodzinne – akcentowanie życia rodzinnego oznacza powrót do wartości związków 

między ludźmi o poczucia bezpieczeństwa na podstawie więzi emocjonalnych i uczuciowych. 

Wychowanie przyszłych generacji wymaga wsparcia rodzin nie tylko ubogich i nie tylko 

materialnego ze strony osób i instytucji. 

 

Polityka społeczna opiera się na uniwersalnych zasadach stanowiących gwarancję objęcia pełnego 

spektrum danej społeczności: 

 

1. Zasada samopomocy – przejawia się w istnieniu i rozwoju pomocy wzajemnej ludzi zmagających 

się z podobnymi problemami życiowymi oraz pomocy silniejszych dla słabszych; zazwyczaj           

w ramach niewielkich nieformalnych grup. 

2. Zasada przezorności – oznacza, że bezpieczeństwo socjalne jednostki nie może być tylko 

efektem świadczeń ze strony społeczeństwa, ale wynikać powinno także z odpowiedzialności 

człowieka za przyszłość własną i rodziny. 

3. Zasada solidarności społecznej – najczęściej rozumiana jako przenoszenie konsekwencji, 

niekiedy utożsamiana z solidaryzmem społecznym, oznaczającym wyższość wspólnych interesów 

członków społeczeństwa nad interesami poszczególnych klas lub warstw. 

4. Zasada pomocniczości – oznacza przyjęcie określonego porządku, w jakim różne instytucje 

społeczne dostarczają jednostce wsparcia, gdy samodzielnie nie jest w stanie zaspokoić swoich 

potrzeb; w pierwszej kolejności pomoc powinna pochodzić od rodziny, a następnie od społeczności 

lokalnej, a na końcu od państwa. 

5. Zasada partycypacji – wyraża się w takiej organizacji życia społecznego, która poszczególnym 

ludziom zapewnia możliwość pełnej realizacji swoich ról społecznych, natomiast poszczególnym 

grupom pozwala zająć równoprawne z innymi miejsce w społeczeństwie. 

6. Zasada samorządności – stanowi realizację takich wartości, jak wolność i podmiotowość 

człowieka, a wyraża się w takiej organizacji życia społecznego, która jednostkom i grupom 

gwarantuje prawo do aktywnego udziału w istniejących instytucjach społecznych oraz tworzenia 

nowych instytucji w celu skuteczniejszego zaspokajania potrzeb i realizacji interesów. 
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7. Zasada dobra wspólnego – przejawia się w takich działaniach władz publicznych, które 

uwzględniają korzyści i interesy wszystkich obywateli i polegają na poszukiwaniu kompromisów 

tam, gdzie interesy te są sprzeczne. 

8. Zasada wielosektorowości – polega na równoczesnym funkcjonowaniu publicznych podmiotów 

polityki społecznej, organizacji pozarządowych i instytucji rynkowych 

 

Cechą charakterystyczną struktury zjawisk problemów społecznych jest długotrwałe pozostawanie 

osób w systemie wsparcia instytucjonalnego. Nowe podejście systemowe  zakłada  wsparcie  osób          

i rodzin  w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie życia      

w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zatem zadaniem instytucji pomocy jest także 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających             

do życiowego usamodzielnienia się oraz integracji ze środowiskiem osób i rodzin. Rodzaj, forma            

i rozmiary usług powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie wsparcia.   

 

Skutecznym sposobem wyeliminowania często wielu nakładających się problemów społecznych  

jest zaangażowanie wszechstronnego doświadczenia i potencjału różnych podmiotów działających 

w oparciu o zintegrowany i komplementarny system polityki społecznej. Gminna Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych stanowi dokument systematyzujący zagadnienia 

problemów społecznych na terenie Gminy Szczerców. Dokument ten definiuje instrumenty i środki 

eliminacji lub ograniczania negatywnych  skutków problemów społecznych  w perspektywie lat 

2021-2026. Wskazuje długofalowy plan działań instytucji polityki społecznej podejmowane w celu 

poprawy sytuacji i podniesienia poziomu integracji mieszkańców. 

 

Podstawą opracowania Strategii była wnikliwa analiza istniejących lokalnych zasobów polityki 

społecznej, danych statystycznych  oraz szeroka konsultacja społeczna. Uzyskano w ten sposób 

rzetelną diagnozę rzeczywistych problemów i potrzeb mieszkańców Gminy. Diagnoza ta stanowiła 

podstawę zaplanowania działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców Gminy 

poprzez wykreowanie systemu rozwiązywania problemów społecznych w oparciu o system 

współpracy instytucji polityki społecznej. Należy jednak zaznaczyć, że dokument powstawał           

w czasie szczególnych obostrzeń sanitarnych i wymaganego dystansu w kontach społecznych 

wynikających z zagrożenia pandemicznego chorobą COVID-19, co miało wpływ   na ograniczenie 

zasobów ludzkich uczestniczących w tworzeniu Strategii. 
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Strategia ma charakter dokumentu otwartego na wprowadzanie korekt adekwatnych do zmieniającej 

się sytuacji społecznej. Zmieniające się uwarunkowania mogą wymagać sprecyzowania nowych 

celów oraz doboru nowych  narzędzi  działania. Weryfikacja i aktualizacja dokumentu realizowana 

będzie w oparciu o działania monitorujące i ewaluacyjne. Monitoring i ewaluacja zapisów 

strategicznych polegać będzie na systematycznej ocenie realizowanych działań pod kątem 

aktualności i efektywności. 

 

Zapisy zawarte w Strategii będą realizowane w zależności do środków posiadanych przez 

Samorząd, jak i pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. 

 

 

II. Metodologia opracowania Strategii 

 

Instytucją odpowiedzialną za przygotowanie i wdrożenie Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Partycypacyjny charakter 

dokumentu wymagał zaangażowania wszystkich organizacji i instytucji odpowiedzialnych                      

za politykę społeczną na terenie Gminy. 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Szczerców powstała przy udziale: 

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie, 

2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

3. Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie, 

4. Komenda Powiatowa  Policji w Bełchatowie, 

5. Rady Gminy, 

6. Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie, 

7. Placówek szkolnych, 

8. Placówek ochrony zdrowia, 

9. Urzędu Gminy, 

10. Biblioteki Publicznej w Szczercowie, 

11. Oraz  stowarzyszeń i  organizacji pozarządowych. 

 

Struktura dokumentu odpowiada trybowi prac przyjętymi na potrzeby opracowania Strategii. 

1. Wskazanie podstaw prawnych. 

2. Analiza i diagnoza sytuacji społecznej w Gminie na postawie danych statystycznych. 

3. Analiza i diagnoza sytuacji społecznej w Gminie na podstawie badania opinii mieszkańców 

Gminy. 
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4. Definiowanie problemów społecznych na podstawie danych GOPS w Szczercowie. 

5. Przeprowadzenie analizy SWOT. 

6. Zdefiniowanie misji  i wizji Gminy w zakresie polityki społecznej. 

7. Zdefiniowanie celów strategicznych. 

8. Zdefiniowanie celów operacyjnych. 

9. Opracowanie narzędzi monitoringu i ewaluacji. 

10. Wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań. 

11. Konsultacje społeczne. 

 

III . Podstawy prawne 

 

Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika wprost              

z art. 17. ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U.      

z 2020 r. poz. 1876) Artykuł  ten nakłada na Gminę obowiązek  opracowania i realizacji gminnej 

strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów 

pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem 

jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie  Szczerców jest zgodna                 

z założeniami polityki państwa, a także ustaw kompetencyjnych nakładających na administrację 

rządową i samorządową określone obowiązki. Działania zawarte w Strategii oparte są na 

postanowieniach innych krajowych aktów prawnych, a w szczególności: 

 

 Ustawa z dnia 12 marca 200 4 r. o pomocy społecznej 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym  

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

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

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

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

środków publicznych  

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

alkoholizmowi  

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

 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  

 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy w wychowaniu dzieci 

 Uchwała RM z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego planu 

rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 

 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustanowieniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży „Za życiem” 

 Rozporządzenie RM z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry Start” 

 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych wpisuje się także w istniejące 

dokumenty programowe na poziomie europejskim, krajowym, wojewódzkim,  powiatowym   

i gminnym. 

 

 Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju 

- przyjęta  w  2015  przez  193  państwa  Organizacji  Narodów  Zjednoczonych  

(ONZ),  to  program  działań  o  bezprecedensowym  zakresie  i  znaczeniu,  

definiujący  model  zrównoważonego  rozwoju  na  poziomie  globalnym.  Zgodnie  

z  Agendą  2030  współczesny  wysiłek  modernizacyjny  powinien  koncentrować  

się  na  wyeliminowaniu  ubóstwa we wszystkich jego przejawach, przy 

równoczesnej realizacji szeregu celów gospodarczych, społecznych                             

i środowiskowych. Dokument obejmuje 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz 

powiązanych z nimi 169 zadań, które oddają trzy wymiary zrównoważonego 

rozwoju – gospodarczy, społeczny i środowiskowy: Dokument obejmuje 17 celów 

zrównoważonego rozwoju oraz powiązanych z nimi 169 zadań. Cele te są 

następujące: 1. wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym 

świecie, 2. Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze 

odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo, 3. Zapewnić wszystkim 

ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt, 4. Zapewnić 

wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie,    

5. Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt, 6. Zapewnić 

wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną 

gospodarkę zasobami wodnymi, 7. Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, 
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zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie, 8. Promować stabilny, 

zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie 

oraz godną pracę dla wszystkich ludzi, 9. Budować stabilną infrastrukturę, 

promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność,             

10. Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami, 11. Uczynić miasta              

i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi 

włączeniu społecznemu, 12. Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji                  

i produkcji, 13. Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu         

i ich skutkom, 14. Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je 

w sposób zrównoważony, 15. Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone 

użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, 

zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz 

powstrzymać utratę różnorodności biologicznej, 16. Promować pokojowe                   

i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru 

sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne 

instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu, 17. Wzmocnić środki wdrażania          

i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

 

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030”. Trzecia fala 

nowoczesności” – jest to dokument rządu RP o charakterze analitycznym                   

i rekomendacyjnym, powstały na bazie ustawy o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju z dnia 6 grudnia 2006r. Określa on główne trendy, wyzwania i scenariusze 

rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, a także kierunki przestrzennego 

zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju. Stanowi opis 

nowego projektu cywilizacyjnego, zorientowanego na przyszłość, w perspektywie do 

2030 roku. Celem głównym dokumentu Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju      

– Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności jest poprawa jakości życia Polaków. 

Osiągnięcie tego celu uzależniono od podjęcia działań w trzech obszarach 

strategicznych: konkurencyjności i innowacyjności (modernizacji), równoważenia 

potencjału rozwojowego regionów Polski (dyfuzji) oraz efektywności i sprawności 

państwa. W każdym z tych obszarów strategicznych zostały określone strategiczne 

cele rozwojowe, które uzupełniono sprecyzowanymi kierunkami interwencji. Trzeci 

obszar – kapitał ludzki – obejmuje opis celów i kierunków interwencji, które są 

powiązane z systemem ochrony zdrowia oraz zapewnieniem spójności społecznej              
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– edukacją i transferem absolwentów na rynek pracy oraz samą aktywnością 

zawodową. Dzięki aktywnej polityce rodzinnej oraz polityce imigracyjnej 

nastawionej na uzupełnianie niedoborów na rynku pracy Polska ma szansę                

w  zdecydowanym  stopniu  ograniczyć  zagrożenia  związane  z  przemianami  

demograficznymi  w najbliższych dwudziestu latach. Dłuższa aktywność zawodowa 

połączona z efektywnym systemem ochrony zdrowia, w tym profilaktyki oraz 

rehabilitacji, pozwoli zmniejszyć ryzyko utraty potencjałów osób  starszych  oraz  

zwiększy  udział    osób  niepełnosprawnych  np.  w  rynku  pracy.  Lepszemu 

dostosowaniu do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy będzie służył 

system edukacji,  w tym uczenie się przez całe życie dostosowane                               

do poszczególnych etapów życia i kariery Polaków. 

 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 – dokument identyfikuje cele 

polityki regionalnej i działania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd, 

samorząd terytorialny oraz pozostałe podmioty uczestniczące w realizacji tej 

polityki. Strategia wspiera konkurencyjność regionów i zakłada kontynuację działań 

zmierzających do podniesienia jakości kapitału ludzkiego i społecznego oraz 

rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Celem priorytetowym jest 

zniwelowanie różnic gospodarczych pomiędzy regionami poprzez działania w 

obszarach strategicznych,  w tym skupiskach gmin wiejskich i powiązanych z nimi 

funkcjonalnie małych miasta poniżej 20 tys. mieszkańców o największej 

koncentracji problemów rozwojowych i w największym stopniu zagrożonych  trwałą 

marginalizacją (OSI1) 

 

 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030 - celem głównym strategii jest wzrost 

kapitału ludzkiego i spójności społecznej w Polsce. Należy przez to rozumieć 

dorastanie w godnych warunkach, skuteczną edukację, świadczenie pracy, 

prowadzenie działalności gospodarczej, stałe uczenie się dorosłych,                           

w tym doskonalenie ich kompetencji i kwalifikacji, sprawiedliwy i powszechny 

dostęp do opieki zdrowotnej, realizowanie się w życiu rodzinnym, aktywne 

spędzanie czasu wolnego, wysoką świadomość ekologiczną, udział w życiu 

publicznym i politycznym, a także stały rozwój osobisty oraz udział                          

w procesach  zmian zachodzących w świecie i   Polsce. 

W Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego przyjęto, że odpowiedź na determinujące 
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w dużej mierze przyszłą sytuację w zakresie kapitału ludzkiego wyzwania 

demograficzne oraz nowoczesny rynek pracy, będzie miała dwojaki charakter. 

Zaproponowane działania do realizacji w ramach Strategii z jednej strony będą 

ukierunkowane na przeciwdziałanie depopulacji Polski oraz starzeniu się 

społeczeństwa, z drugiej zaś strony, wdrażane będą działania adaptujące 

społeczeństwo i gospodarkę do innego niż dotąd otoczenia demograficznego. Idea 

wzrostu spójności społecznej będzie przyświecała obydwu podejściom,                              

z położeniem nacisku na działania przeciwdziałające ubóstwu Polaków                                

i wyrównujące szanse różnych grup społecznych, również tych, które są najbardziej 

zagrożone wykluczeniem społecznym. 

 

 Założenia do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 - Umowa Partnerstwa 

określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą 

w przyszłej perspektywie o wartości 72,2 miliarda euro, oraz środków z Funduszu na 

rzecz Sprawiedliwej Transformacji o wartości 3,8 miliarda euro. Łącznie to około 76 

miliardów euro. Pieniądze dostępne w ramach polityki spójności zostaną 

przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, 

infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne. Około 

60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie 

krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez 

marszałków województw. Programy krajowe będą tematycznie zbliżone do tych 

realizowanych w perspektywie 2014-2021. Oznacza to, że pieniądze z polityki 

spójności zainwestujemy między innymi w rozwój infrastruktury i ochronę 

środowiska, powiększanie kapitału ludzkiego, budowanie kompetencji cyfrowych 

czy wsparcie makroregionu Polski Wschodniej. Programy krajowe będą tematycznie 

zbliżone do tych realizowanych obecnie. Oznacza to, że pieniądze z polityki 

spójności zainwestowane zostaną  między innymi w rozwój infrastruktury i ochronę 

środowiska, powiększanie kapitału ludzkiego, budowanie kompetencji cyfrowych 

czy wsparcie makroregionu Polski Wschodniej. 

 

 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 - Strategia rozwoju 

województwa jest najważniejszym dokumentem samorządu województwa 

określającym wizję i cele polityki regionalnej w wymiarze gospodarczym, 

społecznym i przestrzennym oraz działania niezbędne do ich osiągnięcia. Strategia 
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Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030jest odpowiedzią władz województwa na 

zmieniające się uwarunkowania i wyzwania, przedstawia spójny plan powiązanych       

i przemyślanych działań w perspektywie najbliższej dekady, stanowiący punkt 

wyjścia do szerokiej współpracy, której efektem będzie podniesienie jakości życia 

mieszkańców województwa łódzkiego. Kluczowym wyzwaniem staje się 

przeciwdziałanie negatywnym skutkom procesów demograficznych związanych         

z depopulacją i starzeniem się społeczeństwa. Strategiczne wyzwania rozwojowe 

regionu do 2030 roku obejmują m.in. podnoszenie jakości funkcjonowania rynku 

pracy, podnoszenie jakości i dostępności usług ochrony zdrowie, ograniczanie 

obszaru ubóstwa   i wykluczenia społecznego oraz integrację społeczną. 

 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Bełchatowskiego             

na lata 2020-2026 – dokument definiuje najważniejsze obszary ograniczania lub 

eliminacji problemów społecznych w tym:  pomoc rodzinom w wypełnianiu 

podstawowych funkcji, zapobieganie kryzysom i zapewnienie opieki dzieciom jej 

pozbawionym,  wspieranie najmłodszych w procesie kształcenia i wszechstronnym 

rozwoju, pomoc wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze i placówki 

opiekuńczo-wychowawcze,  przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, 

aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,  rehabilitacja osób niepełnosprawnych, 

promocja zdrowia i rozwój opieki medycznej, promocja przedsiębiorczości, 

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 

 

 Strategia Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego 2015-2020 – aktualizacja 

 

 Strategia rozwoju Gminy Szczerców na lata 2016-2025 –   kluczowy  dokument    

z  punktu widzenia  rozwoju  Gminy. Dokument ten definiuje długookresowy  plan  

działania,  określający   strategiczne   cele   rozwoju    i przyjmujący takie priorytety 

działania , które są niezbędne  dla  realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych. 

Wizja Gminy Szczerców zdefiniowana na potrzeby Strategii to „Gmina Szczerców 

gmina dbająca o dobrą jakość życia mieszkańców, wykorzystująca położenie 

geograficzne i komunikacyjne oraz walory przyrodnicze i historyczne, rozwijająca 

turystykę, dająca możliwość rozwoju różnym inwestycjom”. Cel strategiczny III        

„ Tu warto mieszkać – jakość życia na miarę lokalnych aspiracji” wyznacza szereg 

strategicznych obszarów rozwojowych na rzecz poprawy jakości życia lokalnej 

społeczności, w tym:  
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 Rozwój usług medycznych. 

 Nowoczesna oferta edukacyjna 

 Rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej. 

 Rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty sportowo-rekreacyjnej. 

 Reorganizacja finansowania usług kultury i sportu. 

 Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych. 

 Oferta dla seniorów. 

 Poprawa wizerunku i estetyki. 

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i rozwój oferty usługowej. 

 Przygotowanie oferty terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 

 Budowa mieszkań komunalnych. 

 Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej 

 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2021 

rok 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy  dla Gminy Szczerców na lata 2014-2020 

 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 

 

 

 

IV. Ogólna charakterystyka Gminy Szczerców 

 

1. Położenie 

 

Gmina Szczerców leży w południowo zachodniej części powiatu bełchatowskiego. Od zachodu 

sąsiaduje z gminą Rusiec, od południa z Rząśnią, od wschodu z Kleszczowem i Klukami,               

od północy z Zelowem. 

Szczerców jest jedną ze starszych osad w tym rejonie. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z roku 

1362. W tym miejscu krzyżowały się drogi handlowe i dokonywano opłat celnych. W roku 1364 

Szczerców otrzymał prawa miejskie, ale za udział w Powstaniu Styczniowym prawa te utracił. 

Głównym ośrodkiem koncentracji handlu i usług jest Szczerców. Drugie miejsce pod względem 

inwestycji w infrastrukturę są Chabielice. 



STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

W GMINIE SZCZERCÓW NA LATA 2021-2026 

14 

 

Najprężniej rozwijającą się gałęzią przemysłu gminy Szczerców jest przemysł wydobywczy oparty 

na miejscowych zasobach węgla brunatnego. 

W skład gminy wchodzą 23 sołectwa i 42 miejscowości, zajmując powierzchnię 12 891 ha. Użytki 

rolne stanowią 62% obszaru gminy, lasy 28,6%. W gminie zamieszkuje ponad 8000 osób, z czego 

około 3000 to mieszkańcy Szczercowa, głównego ośrodka gospodarczego i kulturalnego regionu. 

 

 

 

 

Szczerców inwestuje również w rozwój bazy turystyczno rekreacyjnej. Na terenie gminy znajduje 

się wiele zbiorników wodnych, zasilanych przez rzekę Widawkę. 

Gmina Szczerców charakteryzuje się bardzo dobrym układem komunikacyjnym na szlaku dróg 

tranzytowych Warszawa – Wrocław (droga krajowa nr 8), Łódź – Częstochowa (droga krajowa nr 

483), takie usytuowanie umożliwia szybki rozwój inwestycyjny. 

Gmina posiada również walory antropogeniczne, mogące mieć znaczenie dla rozwoju turystyki        

w postaci: 

– neobarokowego kościoła parafialnego z XX w p. w. NMP – murowanego z 1877 r. W kościele 

mieści się kaplica murowana z drugiej połowy XVIII wieku. 
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– kaplicy cmentarnej drewnianej z pierwszej połowy XVIII wieku znajdującej się na cmentarzu 

rzymsko – katolickim 

– dworu klasycystycznego, murowanego z 1835 r. w miejscowości Lubiec, budynek otoczony jest 

parkiem krajobrazowym z XIX w. o powierzchni 2h
1
 

Położenie gminy w regionie jest korzystne. Wpływ  na  to  mają  szczególnie:  przebieg  ważnych  

szlaków  komunikacyjnych,  walory  krajobrazowe  oraz bezpośrednia  bliskość  do  większych  

miast  południowej  części  województwa  łódzkiego,  to  jest: Bełchatowa, Działoszyna, Pajęczna, 

Piotrkowa Trybunalskiego, Radomska i Wielunia 

 

2. Ludność  

 

Według danych statycznych GUS na dzień 31 grudnia 2019 r. Gminę Szczerców zamieszkiwało      

8 255 osób.  Statystyka porównawcza lat 2017-2019 wskazuje na systematyczny (niewielki) wzrost 

liczby mieszkańców. W strukturze ludności przeważają kobiety. Wskaźniki feminizacji w okresie 

2017-2019 osiąga średnią wartość 105 %. Średnie zaludnienie na km kwadratowy wynosi 64 osoby
2
 

 

 

STAN LUDNOŚCI GMINY SZCZERCÓW  wg  płci 

stan na 31 XII 2017 2018 2019 

Ogółem 8164 8216 8255 

           Mężczyźni 3980 3995 4018 

Kobiety 4184 4221 4237 

*Źródło:  GUS, Bank Danych Lokalnych 2017-2019 

  

 

Struktura mieszkańców w ujęciu grup funkcjonalnych wskazuje na dominację mężczyzn w wieku 

produkcyjnym.  Udział procentowy osób w poszczególnych grupach funkcjonalnych w ogólnej 

populacji wynosił  w latach 2017-2019 odpowiednio: wiek przedprodukcyjny – wartość % średnia 

18,70, wiek produkcyjny – wartość %  średnia 62,64 , wiek poprodukcyjny –  wartość%  średnia 

18,67.  

 

 

                                                           
1
 www.szczercow.pl 

2
 GUS, Bank Danych Lokalnych 2017-2019 
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Wskaźniki obciążenia demograficznego w opisywanym okresie wynosiły odpowiednio:  

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym – wartość % średnia 59,74, 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym – wartość  % średnia 28,87,      

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym – wartość % średnia 

99,90 
3
.  

 

STAN LUDNOŚCI GMINY SZCZERCÓW  wg funkcjonalnych grup wieku 

stan na 31 XII 2017 2018 2019 

w wieku przedprodukcyjnym 

Ogółem 
1529 1538 1541 

Mężczyźni 

762 759 754 

Kobiety 
767 779 787 

w wieku produkcyjnym 

Ogółem 
5148 5149 5127 

Mężczyźni 

2721 2720 2719 

Kobiety 
2427 2429 2408 

w wieku poprodukcyjnym 

Ogółem 
1487 1529 1587 

Mężczyźni 

497 516 545 

Kobiety 
990 1013 1042 

*Źródło:  GUS, Bank Danych Lokalnych 2017-2019 

 

Stan ludności Gminy Szczerców kształtują dwa czynniki: saldo przyrostu naturalnego oraz saldo 

migracji mieszkańców. Ludność Gminy Szczerców na przestrzeni lat 2017-2019 utrzymuje się na 

zbliżonym poziomie. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców wynosił w 2017 r. – 0,00 %, w 2018 

r. – 0,12 % a w 2014 r.  0,24 %.
4
 

 

 

 

 

                                                           
3
 Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych 2017-2019 

4
 GUS, Bank Danych Lokalnych 2017-2019 
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Należy zauważyć, że w grupie zgonów wyraźnie dominują mężczyźni.
5
 Determinuje to strukturę 

osób w wieku poprodukcyjnym. 

URODZENIA I ZGONY                                               2017    2018 2019 

Urodzenia żywe     

Ogółem 82 90 77 

Zgony      

Ogółem 82 91 75 

Przyrost naturalny     

Ogółem 0 -1 2 

*Źródło:  GUS, Bank Danych Lokalnych 2017-2019  

 
Analiza migracji mieszkańców Gminy Szczerców została opracowana poprzez zebranie danych 

dotyczących  liczby zameldowań na pobyt stały oraz wymeldowań  z pobytu stałego. W okresie 

2017-2019 struktura kierunków odpływu mieszkańców  obejmowała: do miasta – 120 osób, na wieś 

– 70.  W tym samym czasie struktura napływu  mieszkańców obejmowała: z miasta – 173 osoby, ze 

wsi – 141 osób, z zagranicy – 1 osoba
6
. 

Poniższe zestawienie wskazuje jednak na tendencję wzrostową migracji napływowej  mieszkańców. 

Migracje                                                                         2017 2018 2019 

zameldowania      

Ogółem 97 117 101 

wymeldowania      

 

ogółem 

 

66 69 55 

saldo migracji      

 

ogółem 

 

31 48 46 

*Źródło:  GUS, Bank Danych Lokalnych 2017-2019 

 
Analiza danych statystycznych dot. ludności Gminy Szczerców wskazuje stałe tendencje struktury 

demograficznej. W ciągu ostatnich trzech lat: 

- zwiększa się liczba ludności Gminy na skutek dodatniego  salda migracji wewnętrznych, 

-  liczba ludności Gminy  utrzymuje się na stałym poziomie wskutek ustalibilizowanego poziomu 

przyrostu naturalnego, 

- liczba ludności wg funkcjonalnych grup wieku utrzymuje się na stałym  poziomie,  

- ogólna liczba ludności utrzymuje się na stałym poziomie wykazując niewielkie tendencje 

wzrostowe. 

                                                           
5
 Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych 2017-2019 

6
  Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych 2017-2019 
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3. Prognoza demograficzna 

 

 Prognoza ludności Gmina Szczerców (w tysiącach) 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2020 2030 

Ogólnie 8 321 8 359 8 397 8 434 8 466 8 501 8 532 8 562 8 594 8 617 

Według ekonomicznych grup wieku 

przedprodukcyjny 

0-17 
1 608 1 636 1 659 1 671 1 670 1 659 1 656 1 636 1 636 1 637 

produkcyjny        

18-59/64 
5 100 5 080 5 071 5 072 5 079 5 082 5 081 5 080 5 088 5 086 

  mobilny 18-44 3 182 3 141 3 087 3 060 3 045 3 033 2 996 2 955 2 939 2 908 

  niemobilny         

44-59/64 
1 918 1 939 1 984 2 012 2 034 2 049 2 085 2 125 2 149 2 178 

poprodukcyjny 

60+/65+ 
1 613 1 643 1 667 1 691 1 717 1 760 1 795 1 846 1 870 1 894 

Wzrost - 30 24 24 26 43 35 51 24 24 
* Dane, GUS, Prognoza ludności dla gmin 2017-2030 

 

W kontekście powyższych danych należy uznać, że Gmina Szczerców  stanie wobec rzeczywistego 

problemu zmian strukturalnych ludności w zakresie grup funkcjonalnych. Prognozowany jest 

wzrost ludności w grupie produkcyjnej niemobilnej i grupie poprodukcyjnej. Oznacza to, że w 

swojej polityce społecznej Gmina ująć powinna  perspektywę starzenia się społeczeństwa.  

Polityka senioralna powinna zabezpieczać: 

-  integrację i  partycypację osób starszych, 

- dostosowania udzielanych świadczeń do rzeczywistych potrzeb osób starszych, 

- podniesienie standardu życia osób starszych przez system świadczeń materialnych i usługowych, 

w tym usługi opieki środowiskowej i instytucjonalnej, 

- zapewnienie podmiotowości i samodzielności stosownej do poziomu sprawności życiowej osób 

starszych, 

- sprzyjanie integracji międzygeneracyjnej i wewnątrzgeneracyjnej. 

 

W perspektywie tych danych niezbędne także wydaje się wzmocnienie polityki prorodzinnej 

rozumianej jako system zachęt do osiedlania się, zakładania rodzin i ich powiększania. Celem 

polityki prorodzinnej powinno być  tworzenie warunków do dbania o dobro, trwałość                        

i wszechstronny rozwój rodziny, a także promowanie modelu rodziny z dziećmi i kształtowanie 

pozytywnego jej wizerunku.  Rezultatem polityki wspierania  rodziny będzie bowiem stworzenie 

możliwości i środków pozwalających na realizowanie jej podstawowego celu – rodzenia                   

i wychowania dzieci. 

 

 



STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

W GMINIE SZCZERCÓW NA LATA 2021-2026 

19 

 

4. Aktywność gospodarcza 

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 roku w Gminie Szczerców 

zarejestrowanych było 612 podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON.        

W porównaniu do roku 2017 (565)  ich liczba zwiększyła się o 47  jednostek. Podstawę gospodarki 

Gminy stanowią podmioty gospodarcze sektora prywatnego, które na koniec 2019 r.  stanowiły aż  

96,73 % ogółu, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły aż  80,39 % 

ogółu. Należy zauważyć, że w sektorze prywatnym działa duża ilość stowarzyszeń i organizacji 

społecznych W sektorze publicznym natomiast dominują państwowe i samorządowe jednostki 

prawa budżetowego.   

 
Podmioty wg sektorów własnościowych w Gminie Szczerców 

 2017 2018 2019 

      podmioty gospodarki narodowej ogółem 565 589 612 

      sektor publiczny – ogółem 20 19 19 

      sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa      

      budżetowego 
14 14 14 

      sektor publiczny - spółki handlowe 1 0 0 

      sektor publiczny - spółki handlowe z udziałem kapitału   

      zagranicznego 
1 0 0 

      sektor prywatny – ogółem 545 570 592 

      sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność  

      gospodarczą 
463 479 492 

      sektor prywatny - spółki handlowe 15 18 20 

      sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału  

      zagranicznego 
1 1 2 

      sektor prywatny – spółdzielnie 3 2 2 

      sektor prywatny – fundacje 1 2 3 

      sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne 26 27 28 

*Źródło:  GUS, Bank Danych Lokalnych 2017-2019 

 
Struktura podmiotów gospodarczych ze względu na klasę wielkości obejmowała: 

 2017 r. ogółem: 565, w tym 540 mikroprzedsiębiorstw (0-9), 23 małe przedsiębiorstwa (10-

49),  2 średnie przedsiębiorstwa (50-249) 

 2018 r. ogółem: 589, w tym 564 mikroprzedsiębiorstwa,  23 małe przedsiębiorstwa,             

2 średnie przedsiębiorstwa 

 2019 r. ogółem 612, w tym 586  mikroprzedsiębiorstw, 24 małe przedsiębiorstwa,  2  średnie 

przedsiębiorstwa 
7
 

                                                           
7
 Dane: GUS, Bank Danych l Lokalnych 2017-2019 
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Analiza podmiotów gospodarczych ze względu na klasyfikację PKD wskazuje stały charakter 

struktury i obszarów działania. W okresie ostatnich trzech lat dominowały podmioty gospodarki        

z sektora handlu, budownictwa oraz przetwórstwa przemysłowego.  

Jednostki wpisane do rejestru REGON wg sekcji PKD 2007       

Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 13 12 11 

Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 69 67 66 

Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 

wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

1 1 1 

Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 

działalność związana z rekultywacją 

2 2 2 

Sekcja F – Budownictwo 86 86 98 

Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle 

169 177 177 

Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 33 36 34 

Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 

5 5 5 

Sekcja J - Informacja i komunikacja 13 16 19 

Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 9 9 10 

Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 3 4 4 

Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 31 37 38 

Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca 

9 8 10 

Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne 

9 9 9 

Sekcja P – Edukacja 19 17 18 

Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 25 25 25 

Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 12 14 15 

Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa oraz gospodarstwa domowe 

zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i 

świadczące usługi na własne potrzeby 

57 64 70 

Dominujący rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy  w przeciągu ostatnich trzech lat 

zarejestrowano w roku 2019. Mogło być to spowodowane systemem zachęt w postaci dotacji          

na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej oraz ulg składek ZUS dla nowopowstałych 

przedsiębiorstw. Poniższa tabela  obrazuje bilans przedsiębiorczości w latach 2017-2019. 

 

Podmioty gospodarcze w Gminie  Szczerców 

                                                                                               2017 

 

2018 

 

2019 

zarejestrowane      

Ogółem 49 71 60 

Wyrejestrowane 
  

 

Ogółem 
33 45 37 

Saldo 
  

 

Ogółem 16 26 23 

*Źródło:  GUS, Bank Danych Lokalnych 2017-2019 

 

Na koniec 2019 r. wskaźnik aktywności gospodarczej mierzony liczbą podmiotów gospodarczych  

na 1000 mieszkańców w Gminie Szczerców  kształtował się na poziomie 74  i był  niższy od 
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średniej powiatu bełchatowskiego (84)  i średniej w województwie łódzkim (104). Świadczy to o 

niższym  przeciętna powiatowa i wojewódzka stopniu aktywności gospodarczej mieszkańców 

Gminy Szczerców
8
. 

 

5. Rynek pracy 

 

Rynek pracy na terenie Gminy kształtowany jest głównie przez sektor prywatny, w tym znaczny 

udział ma handel, budownictwo i przetwórstwo przemysłowe. 

 

Wg statystyk GUS na koniec 2019 roku na terenie Gminy Szczerców  pracujących było 2591 osób      

(1866 mężczyzn/725 kobiet). Stanowiło to wzrost o 29 osób w stosunku do roku 2018 roku -  2562  

(1845 mężczyzn/717 kobiet) oraz wzrost o 76 osób w stosunku do roku 2017 -  2486 osób 

(1771mężczyzn/715 kobiet) . Wskaźnik osób pracujących na 1000 ludności wynosił odpowiednio    

w roku 2017 – 305, w roku 2018 –312 natomiast w roku 2019 – 314
9
.  

 

Najliczniejsza grupa mieszkańców pracuje poza granicami gminy, przede wszystkim                       

w Bełchatowie oraz całym zagłębiu górniczo-energetycznym. Wśród aktywnych zawodowo 

mieszkańców gminy Szczerców 904 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 176 pracujących 

przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -728. 

16,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Szczerców pracuje w sektorze rolniczym 

(rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 46,8% w przemyśle i budownictwie, a 12,4%             

w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, 

informacja i komunikacja) oraz 2,4% pracuje w sektorze finansowym                                               

(działalność finansowa  i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
10

.  

 

Na poziom i jakość życia lokalnych społeczności wpływa wiele czynników ekonomicznych,             

a wśród najważniejszych wymienia się sytuację na rynku pracy oraz wielkość stopy bezrobocia. 

 

Bezrobocie stanowi jeden z  problemów społecznych w Gminie Szczerców. Dezaktywacja 

zawodowa mieszkańców Gminy ma wpływ na poziom ubóstwa, a także generuje występowanie 

negatywnych zjawisk rodzinnych i społecznych. W perspektywie indywidualnej   brak pracy często 

prowadzi do dezaktywacji  społeczno-zawodowej oraz ekonomicznego uzależnienia od instytucji 

zewnętrznych. Brak pracy jest głównym czynnikiem generującym ubóstwo w wymiarze 

                                                           
8
 Dane: GUS, Bank Danych l Lokalnych 2019 

9
 Dane: GUS, Bank Danych Lokalnych 2017-2019 

10
 www.polskawliczbach/gminaszczerców 

http://www.polskawliczbach/gmina
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materialnym, psychospołecznym i moralno-obyczajowym, a bezrobocie nawet jednego członka 

gospodarstwa domowego powoduje niekorzystne zmiany w sytuacji materialnej całego 

gospodarstwa. 

 

 
                        *Dane PUP w Bełchatowie 

 

 

Stopa bezrobocie na terenie Gminy Szczerców przyjmuje wyraźne tendencje spadkowe i  jest 

znacząco niższa, niż wskaźniki wojewódzkie  i powiatowe. Bezrobocie rejestrowane na koniec 

2017 roku wynosiło  223 osób (135 kobiet/88 mężczyzn), na koniec 2018 r. – 209 osób (124 

kobiety/85 mężczyzn), natomiast na koniec 2019 roku wynosiło 169 osób (106 kobiet/63 

mężczyzn)
11

.  

 

 
          *Dane PUP w Bełchatowie 

                                                           
11

 Dane PUP w Bełchatowie 
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W strukturze bezrobocia rejestrowanego dominują osoby pozostające w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy: osoby do 30 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby bezrobotne 

długotrwale.  

 

Na koniec 2019 roku  struktura osób pozostających poza zatrudnieniem i zarejestrowanych w PUP 

w Bełchatowie obejmowała
12

: 

 

 zarejestrowani do 12 m-cy od ukończenia szkoły - 12 

 zwolnieni z przyczyn dot. zakładu pracy - 12 

 z prawem do zasiłku – 28 

 w wieku 18-44 lata - 115 

 pozostający bez zatrudnienia powyżej 12 m-cy - 68 

 

Udział kobiet w grupie osób bezrobotnych na terenie Gminy w ostatnich trzech latach wynosił
13

: 

2017 rok - 135  oraz  60,5 % udział procentowy w ogólnej liczbie bezrobotnych 

2018 rok -  124 oraz  odpowiednio 59,3 % 

2019 rok -  106  oraz  odpowiednio 62,7 % 

 

 

Istotnymi determinantami powodującymi bezrobocie wśród kobiet są: 

- konieczność rezygnacji z zatrudnienia na rzecz pełnienia ról rodzinnych,  

- brak wykształcenia, 

- brak kwalifikacji zawodowych zgodnych z profilem rynku pracy, 

- kwalifikacje zdezaktualizowane na skutek przerw w pracy związanych z pełnieniem opieki nad 

dziećmi, 

- deficyty umiejętności psychospołecznych,  

- dysfunkcje rodziny i patologie społeczne,  

- deficyt zdalnych form zatrudnienia, 

- niski poziom samooceny i motywacji do zmiany związanej z długotrwałym wyłączeniem             

ze wszystkich sfer życia zawodowego i społecznego na rzecz prowadzenia gospodarstwa 

domowego,   

                                                           
12

 Dane PUP w Bełchatowie 
13

 Dane PUP w Bełchatowie 
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- uwarunkowania genderowe powodujące postrzeganie przez pracodawców kobiet jako mniej, 

wydajnych pracowników poprzez konieczność godzenia ról zawodowych i rodzinnych. 

Najwyższy odsetek w strukturze  bezrobotnych  na koniec 2019 r. na terenie powiatu 

bełchatowskiego stanowili bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i niższym – 25,3% ogółu 

bezrobotnych. Drugą pod względem liczebności grupą byli bezrobotni z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym – 24,3 % ogółu bezrobotnych. Wykształcenie policealne i średnie 

zawodowe posiadało 22,1 % ogółu bezrobotnych. Wykształceniem średnim ogólnokształcącym 

legitymowało się 12,5 % ogółu bezrobotnych, zaś wyższym – 15,8 %.
14

.  

 

Gminne instytucje rynku pracy, instytucje oraz organizacje pomocy w porozumieniu z Powiatowym 

Urzędem pracy w Bełchatowie opracowują i wdrażają programy szkoleniowo-doradcze, których 

celem jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych.  

 

Narzędzia aktywizacji i przeciwdziałania problemowi bezrobocia: 

 

 Szkolenia zawodowe/bony szkoleniowe  

 Staże/bony stażowe  

 Przygotowanie zawodowe dorosłych  

 Prace społecznie użyteczne 

 Prace interwencyjne  

 Roboty publiczne  

 Jednorazowe środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej 

 Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy 

dla skierowanych bezrobotnych 

 Bony na zasiedlenie  

 Podjęcie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne ze środków PFRON 

 Podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego 

bezrobotnego powyżej 50 roku życia 

 Podjęcie pracy w ramach refundacji części kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek    

na ubezpieczenie społeczne bezrobotnego do 30 roku życia 

 Szkolenia kompetencji i umiejętności niezbędnych do reintegracji z rynkiem pracy 

 

 
                                                           
14

 Dane PUP w Bełchatowie 
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6. Usługi społeczne 

 

Pod pojęciem usług społecznych przyjęło się rozumieć działalność społecznie użyteczną 

nakierowaną wprost na człowieka, zarówno na jego potrzeby materialne jak i duchowe. Efektem 

świadczenia usług społecznych nie są bezpośrednio majątkowe, fizyczne wartości użytkowe.  

Mają zasadniczo charakter nierynkowy i są finansowane lub współfinansowane przez organy 

administracji publicznej. Do tej grupy należy zaliczyć w szczególności usługi edukacyjne, 

kulturalne, socjalne, zdrowotne oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. 

 

 Oświata  

 

Gmina Szczerców dysponuje rozwiniętym systemem usług oświatowych na każdym poziomie 

kształcenia.  

 

Na terenie Gminy Szczerców działają następujące placówki oświatowe: 

 

1) Przedszkole samorządowe w Szczercowie – liczba uczniów 100, liczba oddziałów 4 

2) Szkoła Podstawowa w Szczercowie – liczba uczniów 732, liczba oddziałów 40 

3) Szkoła Podstawowa w Lubcu – liczba uczniów 28, liczba oddziałów 7 

4) Szkoła Podstawowa w Osinach – liczba uczniów 41, w tym punkt przedszkolny 11, liczba 

oddziałów 10 

5) Szkoła Podstawowa w Chabielicach – liczba uczniów 145, w tym punkt przedszkolny 20,  liczba 

oddziałów 11 

6) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie – liczba uczniów 415, w tym Liceum 

Ogólnokształcące – 108 uczniów/4 oddziały, Technikum Informatyczne – 205 osób/9 oddziałów, 

Szkoła Branżowa 102 uczniów/5 oddziałów
15

 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie oferuje kształcenie na kierunkach ogólnych          

i zawodowych w trzech wyspecjalizowanych  placówkach. 

 Liceum ogólnokształcące oferuje kształcenie o profilu humanistycznym, lingwistyczno-

menedżerskim i medycznym.  

 Technikum Informatyczne oferuje kształcenie na kierunkach: technik informatyk, technik 

ekonomista, technik architektury krajobrazu,  technik programista. 

                                                           
15

 Raport o stanie Gminy Szczerców 2019 r. 
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 Szkoła Branżowa oferuje kształcenie w 28 specjalnościach zawodowych w formule łączenia 

teorii z praktyką. 3 lata nauki zakończone są egzaminem potwierdzającym kwalifikacje 

zawodowe
16

 

 

Wartość wydatków Gminy na „Oświatę i wychowanie” wyniosła w 2017 r, - 18322289,80 zł,          

w 2018 r. -  19335951,87 zł, w 2019 -  20890093,90 zł
17

 

    

 Kultura 

 

Na terenie Gminy Szczerców funkcjonują dwie instytucje kultury:  

1) Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie  

2) Gminna Biblioteka Publiczna w Szczercowie 

 

Przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie jest upowszechnianie                    

i promowanie kultury oraz prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej                           

i zaspokajającej aspiracje i potrzeby kulturowe mieszkańców gminy. 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie prowadzi działalność w zakresie: 

1. Edukacja artystyczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w ramach której podejmuje następujące 

działania o  charakterze artystyczno-edukacyjnym: 

1) edukacja muzyczna: nauka gry na instrumentach muzycznych: gitarze, keyboardzie, pianinie, 

instrumentach dętych oraz zajęcia wokalne, 

2) edukacja plastyczna, zajęcia manualne i rękodzielnicze, 

3) spotkania o charakterze warsztatowym; warsztaty okolicznościowe: edukacyjne, rękodzielnicze, 

plastyczne dla dzieci i dorosłych. 

 

Ponadto dzieci i młodzież skupione w kole muzycznym GOK  uczestniczą w konkursach 

muzycznych - wokalnych, a w ramach kół zainteresowań GOK w Szczercowie funkcjonowały 

zespoły muzyczne: Orkiestra Dęta w Szczercowie, Orkiestra Dęta w Magdalenowie, Orkiestra Dęta 

w Chabielicach oraz Kapela „Chłopaki Szczercowiaki”. 

 

2. Organizacja zajęć i aktywności dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki szkolnej - 

przerw feryjnych i wakacyjnych obejmująca zajęcia warsztatowe i wyjazdowe o charakterze 

                                                           
16

 www.zsp.szczercow.pl 
17

 GUS, Bank Danych Lokalnych 2017-2019 
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edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym w szczególności dla dzieci ze środowisk 

marginalizowanych. 

 

3. Organizacja imprez patriotycznych, kulturalnych, integracyjno-rozrywkowych oraz 

promocyjnych dla mieszkańców Gminy Szczerców obejmujących prezentacje artystyczne 

wychowanków GOK, spotkania integracyjne dla mieszkańców Gminy, pikniki rodzinne, spotkania 

świąteczne, Dni Szczercowa, Dożynki Gminne itp.
18

 

 

W Gminie Szczerców  funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Szczercowie. Misją Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Szczercowie jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspakajanie określonych 

potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie kultury poprzez inspirowanie aktywnych 

form udziału w kulturze, a także edukacja oraz przygotowanie młodego pokolenia do wczesnych 

kontaktów z książką i biblioteką. Ważną misją jest wspieranie społeczeństwa informacyjnego          

z uwzględnieniem powszechnego i bezpłatnego dostępu do Internetu mieszkańcom gminy. 

Za pośrednictwem swoich działań biblioteka stara się kreować pozytywny wizerunek                                 

w społeczności lokalnej.
19

 Księgozbiór na koniec 2019 roku wyniósł 22.094 woluminów. Na koniec 

2019 roku zarejestrowano aktywnych czytelników 1015, którzy wypożyczyli 18.051książek. 

Mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z komputerów z dostępem do Internetu, skanera                

i drukarki. Do dyspozycji użytkowników były trzy komputery Z czytelni internetowej skorzystało 

834 osób. 

Na koniec 2019 roku księgozbiór w 100 % został wprowadzony do systemu bibliotecznego 

SOWASQLStandard, a następnie oklejony kodami kreskowymi. Zbiory biblioteczne można 

przeglądać w katalogu online. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczercowie organizuje cykliczne wydarzenia mające na celu 

promocję czytelnictwa: 

1) wystawy plastyczne, 

2) informacyjne spotkanie autorskie, 

3) lekcje biblioteczne (z przysposobienia bibliotecznego, tematyczne), 

4) warsztaty różnotematyczne, literackie, plastyczne, głośne czytanie, 

5) przedstawienia teatralne, 

6) zajęcia w okresie ferii letnich i zimowych
20

. 
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 Raport o stanie Gminy Szczerców 2019 r. 
19

 www.gbpszczercow.naszabiblioteka.com/o-bibliotece 
20

 Raport o stanie Gminy Szczerców 2019 r. 
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Obecna sieć i zakres usług kultury wydaje się być wystarczająca z punktu widzenia potrzeb. 

Przyszłe działania powinny prowadzić do zachęcenia uczestnictwem w życiu kulturalnym gminy 

coraz większej liczby mieszkańców. Osiągnąć to można między innymi poprzez szersze 

dostosowanie oferty w kierunku potrzeb różnych grup wiekowych, między innymi wzbogacając 

obecną ofertę oraz łącząc działalność instytucji kulturalnych z innymi rodzajami aktywności, 

szczególnie w dziedzinach: sportu, rekreacji, gastronomii czy rozrywki.  

 

Wartość wydatków Gminy na  „Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego” wyniosła w 2017 r. - 

1020295,43  zł, w 2018 r. -  1131444,50 zł, w 2019 r. - 1538767,56
 21

  

 

   

 Opieka zdrowotna 

 

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcy Gminy Szczerców mogą realizować w  

placówkach podstawowej opieki zdrowotnej  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Szczercowie z filią w Chabielicach  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie prowadzi działalność                    

w zakresie:  

- przyjęcia chorych w przychodni przez lekarza POZ 

- konsultacje kardiologiczne, neurologiczne, psychiatryczne 

- wizyty lekarskie w domu chorego 

- zabiegi pielęgniarskie w gabinecie zabiegowym oraz w domu chorego 

- EKG badanie 24 godzinne, pomiar ciśnienia tętniczego i 24 godzinna obserwacja pracy serca 

- szczepienia ochronne 

- profilaktyka 

- oświata zdrowotna 

- higiena szkolna 

- udzielanie pierwszej pomocy 

- opieka położnej środowiskowej nad noworodkiem oraz położnice 

- diagnostyka USG 
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 GUS, Bank Danych Lokalnych 2017-2019 
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W ramach SP ZOZ działa poradnia ginekologiczno – położnicza  oraz poradnia laryngologiczna 

 

W przychodni pracuje:  2 pediatrów,  4 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, 1 lekarz specjalista 

ginekologii, endokrynologii oraz położnictwa oraz -grupa doświadczonych pielęgniarek i położne 

oraz mgr fizjoterapii. 

 

Od marca 2018 r w Szczercowie funkcjonuje nowoczesne Centrum Rehabilitacji, które prowadzi 

szeroki zakres usług rehabilitacyjnych w oparciu o różne formy kinezyterapii, fizykoterapii, 

hydroterapii i masażu. Centrum Rehabilitacji powstało na miejscu dawnego ośrodka zdrowia. 

Budynek stworzony został w technologii pasywnej. Obiekt wyróżnia się nowoczesnymi 

rozwiązaniami i cieszy  się ogromnym  uznaniem w oczach pacjentów.
22

 

 

Na terenie Gminy działa także Niepubliczny Zakłady Opieki Zdrowotnej OL-MED  Przychodnia 

specjalistyczna, poradnie specjalistyczne: kardiologia, ortopedia, neurologia, urologia, 

endokrynologia, chirurgia naczyniowa. 

 

Najbliższy szpital zlokalizowany jest w Bełchatowie w odległości 18 km od Szczercowa. Szpital 

oferuje pełne spektrum usług medycznych. Placówka  posiada 27 oddziałów specjalistycznych oraz 

6 zakładów diagnostyki i rehabilitacji oraz 24 specjalistyczne poradnie przyszpitalne. 

 

Obecnie zlokalizowaną w gminie sieć placówek służby zdrowia należy uznać za wystarczającą         

z punktu widzenia potrzeb, również ze względu na bogatą ofertę usług ochrony zdrowia 

zlokalizowaną w pobliskim Bełchatowie.  

 

Wartość wydatków Gminy na „Ochronę zdrowia” wyniosła w 2017 r.  332605,54 zł, w 2018 r. -  

479949,09 zł, w 2019 r. -  591678,43 zł 

   

 Bezpieczeństwo publiczne 

 

 
Za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego odpowiada Komenda Powiatowa w Bełchatowie 

oraz Posterunek Policji w Szczercowie. Działania Policji skupiały się wokół zabezpieczenia ładu 

społecznego oraz indywidualnego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy w formie działań 

prewencyjnych i interwencyjnych. Działania Policji wyrażone we wskaźnikach przestępczości 

                                                           
22

 Spzoz.szczercow.pl 
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pozwalają na skonstruowanie wniosku, że poziom bezpieczeństwa na terenie Gminy w przeciągu 

ostatnich 3 lat stale utrzymuje się na zbliżonym poziomie. 

 

Szczerców – 

przestępczość  

w 7 kategoriach 

2017 – ogółem 32 czyny 

 

2018 – ogółem 44 czyny 2019 – ogółem 40 czynów 

art.278§1 kk 11 14 16 

art.279§1 kk 14 18 6 

art.280-282kk 0 0 0 

art.288§1 kk 7 10 10 

art.158§1kk 0 1 2 

art.157§1kk 0 1 3 

art.157§2 kk 0 0 3 

     *dane Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie 

 

SZCZERCÓW – 
INTERWENJE POLICJI 

2017 2018 2019 

644 694 803 

INTERWENCJA 
DOMOWA 

64 49 86 

INTERWENCJA 
POLICYJNA- INNA 

179 193 138 

INTERWENCJA 
POLICYJNA- ULICZNA 

4 3 2 

INTERWENCJA 
POLICYJNA- W OBRĘBIE 
LOKALU 

- 1 - 

    *dane Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie 

 

Interwencje domowe opisane w powyższej tabeli dotyczą między innymi rozwiazywania problemu 

stosowania przemocy w rodzinie. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny 

dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody 

osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności 

podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony 

zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Wszczęcie 

procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta”                    

w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, 

podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego 

przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. 
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Interwencje inne obejmują natomiast ogół interwencji publicznych – zgłoszonych i własnych – 

podejmowanych prze Policję na terenie Gminy. 

 

Ważną instytucją bezpieczeństwa publicznego są jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Obszar ich 

działania obejmuje realizację przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia lub 

środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.  Na terenie Gminy 

Szczerców działa w sumie 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. (OSP Szczerców, OSP 

Chabielice, OSP Magdalenów, OSP Osiny, OSP Borowa, OSP Janówka i OSP Stanisławów Drugi). 

5 jednostek (OSP Szczerców, OSP Chabielice, OSP Magdalenów, OSP Osiny, OSP Borowa) to 

jednostki typu „S” z samochodami pożarniczymi podejmujące aktywne działania ratowniczo 

gaśnicze. 2 jednostki (OSP Szczerców i OSP Chabielice) funkcjonują w Krajowym Systemie 

Ratowniczo-Gaśniczym.  

 

Kwartał Pożary

Miejscowe 

zdarzenia

Fałszywe 

alarmy Razem

I 47 25 2 74

II 31 23 1 55

III 34 60 3 97

IV 14 21 1 36

Zestawienie wyjazdów jednostek OSP z terenu                             

gminy Szczerców   za rok 2019 

 

 

Jednostki OSP dysponują następującym sprzętem do działań ratowniczo-gaśniczych:  

- samochody pożarnicze ciężkie – 2 szt.  

- samochody pożarnicze średnie – 5 szt.  

- samochody pożarnicze lekkie – 6 szt.  

- przyczepki samochodowa lekka – 2 szt.  

- łódź ratownicza – 2 szt.  

- sprzęt hydrauliczny ratownictwa technicznego – 4 kpl.  

- motopompy pływające – 7 szt.  

- piła do cięcia stali i betonu – 3 szt.  

- radiotelefony samochodowe – 12 szt.  

- aparaty oddechowe (powietrzne) – 20 kpl.  

- sprzęt do tlenoterapii – 5 kpl 



STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

W GMINIE SZCZERCÓW NA LATA 2021-2026 

32 

 

- system bezprzewodowego alarmowania – 5 kpl.  

- alarmowanie sms-em – 5 kpl.  

- motopompy większej wydajności 3 szt.  

oraz piły mechaniczne do drewna, radiotelefony nasobne, aparaty bezruchu, agregaty prądotwórcze, 

agregaty oddymiające. Powyższy, jak i inny sprzęt wykorzystywany jest wykorzystywany               

w interwencjach podczas akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie i poza terenem gminy. 

 

Wydatki Gminy w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe wyniosły w roku 

2017 -1211521,75 zł, w roku 2018 -  1196658,40 zł, w roku 2019 - 1076791,89 zł.  

 

 Pomoc społeczna
23

 

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom 

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

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej         

w Szczercowie jest jedną z budżetowych jednostek organizacyjnych Gminy Szczerców, 

wykonującym zadania administracji samorządowej i rządowej w zakresie pomocy społecznej. 

Źródłem finansowania Ośrodka są środki z budżetu państwa i środki finansowe z budżetu gminy. 

Obszarem działania Ośrodka jest teren gminy Szczerców. Głównym celem Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Szczercowie jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych mieszkańców 

naszej gminy, oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności 

człowieka, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób         

i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie realizuje zadania własne gminy oraz zadania 

zlecone przez administrację rządową.  

 

W ramach zadań zleconych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie 

ustala, przyznaje i w przypadku świadczeń pieniężnych wypłaca następujące świadczenia:  

1. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

2. Świadczenia wychowawcze 500+ .  

3. Świadczenie „Dobry start”. 

4. Ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek 

opiekuńczy. 

                                                           
23

 Opracowanie na podstawie sprawozdań z działalności GOPS w Szczercowie za lata 2017-2019 
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5. Wynagrodzenie dla opiekunów za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną. 

6.  Kartę dużej rodziny. 

 

W ramach zadań własnych  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie 

ustala, przyznaje i w przypadku świadczeń pieniężnych wypłaca następujące świadczenia:  

1. Zasiłki i pomoc w naturze w tym: 

–  zasiłki celowe , 

–  schronienie, 

–  zasiłki okresowe, 

- sprawienie pogrzebu. 

2. Zasiłki stałe. 

3. Pomoc w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.  

4. Ubezpieczenie zdrowotne. 

5. Opłaty za domy pomocy społecznej.  

6. Usługi opiekuńcze. 

   7. Opłacanie kosztów pieczy zastępczej. 

   8. Wspieranie rodziny w formie usług „Asystenta Rodziny 

     

Istotnym narzędziem pomocy realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest 

świadczenie pracy socjalnej. W ostatnich trzech latach usługi  pracy socjalnej  wraz ze wsparciem 

towarzyszącym obejmowały: 2017 r. – 129 rodzin, 2018 r. – 113 rodzin, 2019 r. – 110  rodzin. 

Praca socjalna ukierunkowana jest na rozwiązywanie różnych problemów osób lub rodzin. Celem 

pracy socjalnej jest doprowadzenie przy wykorzystaniu zasobów własnych podopiecznych do 

osiągnięcia stanu, w którym osoby te będą mogły samodzielnie funkcjonować w  społeczności 

lokalnej oraz wypełniać role społeczne, rodzinne i zawodowe. Praca socjalna jest podstawowym 

zadaniem realizowanym przez pracowników socjalnych i świadczona jest na rzecz osób i rodzin bez 

względu na posiadany przez nich dochód. W rozumieniu ustawy o pomocy społecznej praca 

socjalna oznacza działania podejmowane na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich 

środowisku społecznym i prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia                         

i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. 

 

Od maja 1 maja 2018 roku do 31 kwietnia 2021 roku  GOPS w partnerstwie z Liderem projektu  

Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” z siedzibą                 

w Bełchatowie realizuje projekt „Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego”. 
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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem 

głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych w formie usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania Gminy Szczerców. Celem szczegółowym jest poprawa 

dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie 

społeczne. W ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie 

zadania usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Szczerców, Ośrodek zatrudnił opiekunkę, która 

świadczy usługi opiekuńcze   w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych. Opiekunka 

zapewnia uczestnikom projektu m.in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 

opiekę higieniczną, pielęgnację zleconą przez lekarza, kontakty z otoczeniem. Opiekunce został 

zakupiony rower elektryczny aby sprawniej mogła przemieszczać się do swoich klientów.  

W projekt zaangażowany jest pracownik socjalny, który rekrutuje osoby niesamodzielne, prowadzi 

dokumentację związaną  z przyznawaniem  i odpłatnością za usługi, monitoruje pracę opiekunki        

i sporządza z tego notatki służbowe, świadczy pracę socjalną w środowisku, przeprowadza 

wywiady środowiskowe. Od początku realizacji projektu wsparciem objęto 4 niesamodzielne 

osoby.     

 

W roku 2018 pracownicy GOPS w Szczercowie przy współpracy z UG w Szczercowie zakupili         

i wyposażyli zgodnie ze standardami, mieszkanie chronione treningowe w przekazanym lokalu        

w miejscowości Stanisławów Pierwszy 35/3. Koszt zakupu wyposażenia to kwota 20.828,10 zł.  

Mieszkanie chronione jest świadczeniem niepieniężnym i stanowi formę pomocy społecznej. 

Wsparcie w mieszkaniu chronionym mogą otrzymać osoby które ze względu na trudną sytuację 

życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w  

codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej 

opieki. Z tej formy pomocy skorzystały 4 osoby. 

 

W ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie mieszkańcy  

gminy Szczerców mogą korzystać z bezpłatnych porad psychologa, który dwa razy w miesiącu 

przyjmuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. 

 

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Szczerców, a Powiatem Bełchatowskim 

mieszkańcy Gminy Szczerców mogą korzystać z Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, który 

mieści się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej  
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W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej można skorzystać również z pomocy terapeuty               

w ramach Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dla osób 

uzależnionych od substancji psychoaktywnych i ich rodzin. 

 

Wartość wydatków Gminy na „Pomoc Społeczną ” wyniosła w 2017 r.  2007130,48 zł, w 2018 r. -  

 2096924,32 zł, w 2019 r. - 2065333,67
24

  

 

 Sport i rekreacja 

Urozmaicona i rozbudowana infrastruktura sportowa oraz działania klubów i licznych stowarzyszeń 

sportowych to podstawowa możliwość rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy,                  

a szczególnie dzieci i młodzieży. Na terenie gminy działalność sportowo – rekreacyjną prowadzi 

samorząd, poszczególne kluby sportowe, stowarzyszenia i placówki oświatowe.  

Na terenie gminy funkcjonują następujące kluby sportowe, stowarzyszenia i organizacje, które  

prowadzą działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji:  

1) Gminny Ludowy Klub Sportowy „GLKS Szczerców” (tenis stołowy, badminton, siatkówka)  

2) Ludowy Klub Sportowy „Astoria” Szczerców (piłka nożna)  

3) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Czarni” Szczerców (siatkówka)  

4) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Impuls” (orientacja sportowa)  

5) Fundacja „Jest Moc” (piłka nożna)  

6) Klub Strzelectwa Sportowego „Salwa” Szczerców (strzelectwo)  

7) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Astoria Szczerców Junior” (piłka nożna)  

8) Stowarzyszenie Turystyczno Krajoznawcze „Przygoda”  

9) Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa „Osiemnastka”  

10) Klub Sportowy „Sport z klasą”  

11) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LUKS” Szczerców.  

 

Infrastrukturę sportową i rekreacją w gminie tworzą następujące ogólnodostępne obiekty:  

1) kompleks sportowo – rekreacyjny w Szczercowie, ul. Rzeczna 7:  

a) hala sportowa z pełnowymiarową płytą (40 m x 20 m), salą korekcyjną i siłownią  

b) stadion sportowy: widownia na 500 osób; boisko piłkarskie pełnowymiarowe o nawierzchni 

trawiastej (100 x 63 m); boisko treningowe o nawierzchni trawiastej; bieżnia tartanowa (400 m) – 

czterotorowa; zeskok do skoku wzwyż z rozbiegiem tartanowym; plac do pchnięcia kulą i skocznia       

                                                           
24

 GUS, Bank Danych Lokalnych 2017-2019. 
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w dal z rozbiegiem tartanowym; boisko do koszykówki (tartan); boisko do siatkówki (tartan); kort 

tenisowy (tartan); plac zabaw dla dzieci  

c) zewnętrzna ściana wspinaczkowa  

d) boisko do plażowej piłki siatkowej przy zbiorniku rekreacyjnym  

e) skate park  

f) siłownia zewnętrzna  

2) kompleks sportowo – rekreacyjny w Szczercowie, ul. Piłsudskiego 66:  

a) hala sportowa z pełnowymiarową płytą główną (40 m x 20 m) i widownią na 500 osób; siłownia/sala 

fitness; sauna sucha  

b) zespół boisk: boisko piłkarskie o nawierzchni sztucznej (92,5 x 50 m); boisko wielofunkcyjne 

(tartan); skocznia w dal i plac do pchnięcia kulą; boisko do plażowej piłki siatkowej; bieżnia tartanowa 

(330 m) – trzytorowa; widownia na 85 osób  

3) boisko wielofunkcyjne w Szczercowie, ul. Łaska 8  

4) kompleks sportowy w Chabielicach, Chabielice Kol. 5:  

a) hala sportowa (18 m x 36 m)  

b) boisko piłkarskie pełnowymiarowe o nawierzchni trawiastej (98 m x 58 m)  

5) Kompleks sportowy im. Marcina Hofmana w Kozłówkach:  

a) pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej  

b) boisko do plażowej piłki siatkowej  

6) boiska sportowe we wsiach: Chabielice, Janówka, Kieruzele, Stanisławów Pierwszy, Tatar  

7) liczne place zabaw i siłownie zewnętrzne w poszczególnych miejscowościach gminy.  

 

Gmina Szczerców  posiada wyjątkowe walory przyrodniczo-krajobrazowe, w tym duże obszary leśne 

sprzyjające czynnej turystyce. Po  obszarze  gminy  prowadzi  kilka  znakowanych  tras  turystycznych:  

ścieżka  przyrodniczo–leśna,  trasy rowerowe, szlak kajakowy i szlak jeździecki. 

 

Ścieżka przyrodniczo–leśna Uroczysko „Święte Ługi” wytyczona została przez Nadleśnictwo 

Bełchatów w 2006 roku.  Długość  ścieżki  wynosi  około  3,5  km  i  prowadzi  wokół  północnego  

zbiornika  Święte  Ługi,  a  czas  jej przejścia wynosi około 2 h. Na trasie umieszczonych jest wiele 

tablic edukacyjnych. Ponadto na ścieżce, w celu ułatwienia obserwacji awifauny, zbudowano wieżę 

widokową i dwa pomosty widokowe. Jest tam również parking leśny i miejsce do wypoczynku w 

postaci wiaty z ławkami i stołami. 
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Szlak polskich umocnień polowych z 1939 roku, relacji Księży Młyn–Faustynów, został wyznaczony 

staraniem Grupy Obywatelskiej „Inicjatywa ‘39”, która od września 2010 roku podjęła działania 

związane z uprzątnięciem, przekarczowaniem  i  oznakowaniem  75  km  szlaku.  Otwarcie  trasy  

nastąpiło  we  wrześniu  2011  roku.  Grupa „Inicjatywa ‘39” jest nieformalnym ruchem społecznym 

zrzeszającym ludzi chcących upamiętnić czyn Żołnierzy Wojska  Polskiego,  budujących  linię  

umocnień  pod  Bełchatowem,  wobec  spodziewanej  napaści  hitlerowskich Niemiec  na  Polskę          

w  1939  roku.  Trasa  została  oznakowana  czerwono–białymi  pasami  malowanymi  na  

drzewach  i  płotach  (za  zgodą  właścicieli)  w  miejscowościach  przez  które  przebiega.  Jest  to  trasa  

pieszo –rowerowa. Na terenie gminy Szczerców szlak prowadzi wzdłuż umocnień „Linii Widawki” i 

przebiega przez wsie: Magdalenów,  Lubiec  i  Marcelów,  a  dalej  przez  okolice  Uroczyska  „Święte  

Ługi”,  skąd  kieruje  się  w  stronę Faustynowa. 

 

Trasy rowerowe 

Trasa niebieska – „Szlak  Osady  Braci  Czeskich”.  Łączna długość trasy wynosi 90 km i prowadzi z  

Łasku przez Zelów, Faustynów i Szczerców do Kleszczowa. Na terenie gminy prowadzi przez: Dubie,  

Kolonię Szczercowską, Grudną, Szczerców, Kozłówki, Niwy, Józefinę, Puszczę, Janówkę i 

Osiny.  

 

Trasa zielona – jest to regionalna sieć tras rowerowych wyznaczona przez Nadleśnictwo Bełchatów. Na  

terenie  gminy  prowadzi  między  innymi  przez:  Uroczysko  „Święte  Ługi”,  Lubiec,  Kuźnicę  

Lubiecką, Szczerców, Kozłówki, Niwy, Józefinę, Lubośnię i Osiny-Kolonię. 

 

Trasa kajakowa 

Na całej długości rzeki Widawki w gminie Szczerców prowadzi szlak kajakowy. Spływy odbywają się 

zarówno w górę rzeki na odcinku Szczerców – Żar jak i w dół rzeki od Szczercowa aż do ujścia do rzeki 

Warty. W Szczercowie funkcjonuje profesjonalna przystań kajakowa. 

 

Trasa konna 

Przez północną część gminy Szczerców prowadzi fragment Łódzkiego Szlaku Konnego. Łącznie 

Łódzki Szlak Konny liczy  aktualnie  ponad  2000  km.  Jest  najdłuższą  trasą  przeznaczoną  do  

uprawiania  turystyki  konnej  w Europie. Wyjątkowość  Łódzkiego  Szlaku  Konnego  polega  na  

niespotykanej  w  całej  Europie  długości  trasy, spełniającej wysokie standardy infrastruktury. Szlak 

konny jest produktem, który wykorzystując i rozwijając istniejące już szlaki, został opracowany również 

z myślą o amatorach innych dyscyplin sportowych, między innymi turystyki rowerowej, pieszej, 
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wodnej. Szlak powstał w ramach projektu „Turystyka w siodle – infrastruktura innowacyjnego                

i unikatowego produktu turystycznego”, którego beneficjentem jest Województwo Łódzkie. Na  

terenie gminy Szczerców szlak prowadzi przez okolice Uroczyska „Święte Ługi” oraz wsi: Kolonia 

Szczercowska, Magdalenów, Marcelów i Rudzisko25 

 

Centrum integracji społeczności Gminy jest Wyspa w centrum Szczercowa – to miejsce do 

wypoczynku, rekreacji, organizacji imprez plenerowych oraz spotkań wielopokoleniowych. Atrakcją 

jest okazjonalne kąpielisko.  Chętni z kąpieli  mogą skorzystać tylko w wakacyjne weekendy, ponieważ 

plaża i zbiornik wodny nie są kąpieliskiem stałym , a jedynie miejscem okazjonalnie wykorzystywanym 

do kąpieli. W weekendy nad bezpieczeństwem kąpiących się osób  czuwa ratownik. Oprócz kąpieli               

i plażowania można  korzystać z boiska do plażowej piłki siatkowej. 

 

Działania i zasoby gminy w zakresie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji należy zdefiniować jako  

adekwatne do potrzeb społecznych. Niezbędne jest dalsze wspieranie finansowe i promowanie 

działalności sportowej, turystycznej i rekreacyjnej dla wszystkich mieszkańców gminy we wszystkich 

kategoriach wiekowych. 

 

 

7. Budżet Gminy  

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budżetowania w gminie jest ustawa                   

o finansach publicznych. Budżet gminy, proces jego opracowywania, uchwalania                                

i wykorzystywania jest elementem zarządzania w samorządzie terytorialnym. Gmina prowadzi        

w ramach swojej działalności gospodarkę finansową, a jej istota polega na gromadzeniu, podziale           

i wykorzystaniu zasobów pieniężnych przeznaczonych na osiągniecie celów danej jednostki. 

Czynności te wiążą się z planowaniem finansowym, czyli takim kojarzeniem wszystkich działań,     

w tym zasobów, aby uzyskać jak największe efekty. Planowanie to ogół czynności związanych            

z podejmowaniem decyzji dotyczących gromadzenia i podziału zasobów pieniężnych. W przypadku  

gminy odbywa się to najczęściej poprzez planowanie roczne czyli opracowywanie rocznego 

budżetu gminy. Organizacja, formy i zasady planowania finansowego mają ścisły związek                

z prowadzoną przez gminę politykę budżetową i mieszczą się w przyjętej uchwałą gminy 

procedurze budżetowej.  

 

 

                                                           
25

 Strategia rozwoju Gminy Szczerców na lata 2016-2025 
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Budżet Gminy Szczerców 
2017 2018 2019 

dochody ogółem 64 645 333,23 zł 69 921 973,10 zł 74 976 834,36 zł 

dochody ogółem na 1 
mieszkańca 

7 931,94 zł 8 564,67 zł 9 087,00 zł 

wydatki ogółem 

59 872 117,53 zł 76 261 228,82 zł 66 511 429,18 zł 

wydatki ogółem na 1 
mieszkańca 

59 872 117,53 zł 76 261 228,82 zł 66 511 429,18 zł 

                   *Żródło: GUS, Bank danych lokalnych 2017-2019 

 

Największa ilość środków finansowych dedykowana była na obsługę wydatków  działów: 

1. Oświata i wychowanie 

2. Rodzina 

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

              

2017 2018 2019

59 872 117,53 zł 76 261 228,82 zł 66 511 429,18 zł

      Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 5 729 493,39 zł 10 070 844,74 zł 5 980 120,46 zł

      Dział 600 - Transport i łącznośd 6 114 241,40 zł 6 920 281,05 zł 4 734 022,45 zł

      Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 102 376,77 zł 478 008,14 zł 550 332,09 zł

      Dział 710 - Działalnośd usługowa 83 651,66 zł 92 948,24 zł 64 120,32 zł

      Dział 720 - Informatyka 86 424,63 zł 88 105,43 zł 192 333,86 zł

      Dział 750 - Administracja publiczna 3 668 273,42 zł 3 827 942,69 zł 3 761 121,06 zł

1 652,00 zł 77 643,35 zł 72 986,00 zł

      Dział 752 - Obrona narodowa 0,00 zł 961,44 zł 0,00 zł

1 211 521,75 zł 1 196 658,40 zł 1 076 791,89 zł

      Dział 757 - Obsługa długu publicznego 6 486,14 zł 16 948,14 zł 6 686,37 zł

      Dział 758 - Różne rozliczenia 2 194 764,94 zł 3 616 089,94 zł 4 828 509,61 zł

      Dział 801 - Oświata i wychowanie 18 322 289,80 zł 19 335 951,87 zł 20 890 093,90 zł

      Dział 851 - Ochrona zdrowia 332 605,54 zł 479 949,09 zł 591 678,43 zł

      Dział 852 - Pomoc społeczna 2 007 130,48 zł 2 096 924,32 zł 2 065 333,67 zł

      Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

      Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 429 542,68 zł 471 928,46 zł 513 692,76 zł

      Dział 855 - Rodzina 8 888 796,99 zł 9 259 976,48 zł 11 250 101,67 zł

      Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 145 357,04 zł 15 577 228,23 zł 6 905 220,12 zł

      Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 020 295,43 zł 1 131 444,50 zł 1 538 767,56 zł

      Dział 926 - Kultura fizyczna 1 497 213,47 zł 1 521 394,31 zł 1 489 516,96 zł

Wydatki gminy ogółem wg działów

      ogółem

      Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy                              

paostwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

      Dział 754 - Bezpieczeostwo publiczne i ochrona 

 

*Żródło: GUS, Bank danych lokalnych 2017-2019 

 

Największą część wydatków Gminy stanowi zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania rodzin. 

W dziale 855 – „Rodzina” realizowane są wydatki na świadczenia wychowawcze, świadczenia 

rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Kartę dużej rodziny, realizację programu 

„Dobry Start”. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej do zadań 
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własnych Gminy należy także współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, rodzinnym 

domu dziecka i placówce opiekuńczo – wychowawczej. Są to środki przeznaczane na pokrycie 

kosztów utrzymania  przebywających w rodzinach zastępczych, w ośrodku interwencyjno- 

socjalizacyjnym oraz w domu dziecka 

 

Wydatki w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” obejmują finasowanie działalności placówek 

oświatowych każdego stopnia , w tym m.in. wynagrodzenia nauczycieli, wyposażenie, zakup 

materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,  remonty, opłaty bieżące, dowożenie uczniów             

do szkół, utrzymanie stołówek szkolnych, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. 

 

Wydatki w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” obejmują finasowanie 

gospodarki odpadami komunalnymi, oczyszczenie miast i wsi, ochronę powietrza i klimatu, 

oświetlenie ulic, placów i dróg, prowadzenie Zakładu gospodarki komunalnej oraz zarządzanie 

budżetem związanym z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk. 

 

 

8. Zasoby społeczne 

Istotą funkcjonowania Gminy  są zaangażowani publicznie obywatele. W ustroju demokratycznym 

mieszkańcy mogą kreować rzeczywistość społeczną. Społeczny udział obywateli w życiu 

publicznym podnosi skuteczność działania samorządu, sygnalizując instytucjom publicznym 

potrzeby społeczne i wspomagając je w realizowaniu ich funkcji. W efekcie powoduje to powstanie 

bliższych więzi emocjonalnych, większą tożsamość z regionem, grupami społecznymi czy ludźmi. 

Włączenie się w działalność społeczną daje możliwość ekspresji każdej grupie społecznej. 

Przejawy partycypacji lokalnej można podzielić na: polityczne – wyrażające się udziałem               

w wyborach, referendach, wiecach politycznych i innych formach działań mających wpływ na 

kształt władz lokalnych, oraz pozapolityczne – koncentrujące się na sprawach zaspokajania potrzeb 

różnych grup społecznych zamieszkujących wspólne terytorium. 

 

Jednym z podstawowych mierników badania aktywności społecznej jest frekwencja wyborcza. 

Partycypacja mieszkańców Gminy  Szczerców  podczas wyborów samorządowych w roku 2018               

i wyborów prezydenckich w roku 2020  była zbliżona do średnich wyników na poziomie 

województwa i powiatu.  
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 Frekwencja podczas wyborów samorządowych w  2018 r. w Gminie Szczerców wyniosła: – 

50,25 % Tymczasem średnia frekwencja w województwie łódzkim wyniosła 49,31 %, 

natomiast w powiecie bełchatowskim 49,95%.
26

  

 Frekwencja podczas drugiej tury wyborów prezydenckich  w  2020 r. w Gminie Szczerców 

wyniosła: – 72,09  %. Tymczasem średnia frekwencja w województwie łódzkim wyniosła 

69,68 %, natomiast w powiecie bełchatowskim 70,40%.
27

 

 

Jednym z ważniejszych filarów społeczeństwa obywatelskiego jest wysoki poziom aktywności         

i zaangażowania społecznego mieszkańców. Skutecznym, efektywnym  i użytecznym sposobem 

wpływania obywateli na życie publiczne jest ich działalność w ramach  zorganizowanych  form, 

jakimi  są  organizacje  pozarządowe.  Organizacje  trzeciego  sektora  częstokroć  wspomagają 

samorząd  w  realizowaniu  zadań  użytecznych  społecznie,  są  partnerem  do  prowadzenia 

projektów prorozwojowych i płaszczyzną dla wzmacniania się kapitału społecznego. 

 

Wedle  danych  BDL  GUS na koniec 2019 r.   liczba  organizacji  pozarządowych (fundacje, 

stowarzyszenia, organizacje społeczne)   działających  na  terenie Gminy Szczerców  w przeliczeniu 

na 10 tysięcy mieszkańców  równa była 38  podmiotom,  co było wynikiem lepszym od średniej dla 

województwa łódzkiego (35  organizacji/10 tys. mieszkańców) oraz średniej powiatowej (32 

organizacje/10 tys. mieszkańców).  

 

Na terenie Gminy Szczerców działają liczne organizacje samorządowe, w których mieszkańcy 

mogą realizować działania na rzecz rozwiązywania problemów i budowania potencjału lokalnej 

społeczności
28

.  

 

Nazwa organizacji 

pozarządowej 
Podstawowe obszary działań organizacji 

Gminny Ludowy 

Klub Sportowy 

„GLKS 

Szczerców” 

Przedmiotem działalności organizacji jest: 

– organizowanie życia sportowego, 

– angażowanie zawodników do różnorodnych form aktywności ruchowej, 

– udział w rozgrywkach i zawodach organizowanych przez Klub, 

– organizacja zajęć sportowych. 

                                                           
26

 www.pkw.gov.pl 
27

 www.pkw.gov.pl 
28

 www.szczecow.pl/wykaz organizacji 

http://www.szczecow.pl/wykaz
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Klub powstał w 2013 r. swoją działalność przede wszystkim na społecznej 

pracy swoich członków i innych osób uczestniczących w pracach Klubu. 

Posiada sekcję tenisa stołowego i badmintona. 

Stowarzyszenie 

„Na skrzydłach 

marzeń” 

Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność w 2014 r. Celem 

stowarzyszenia jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, wsparcie 

rozwoju sektora pozarządowego, a także prowadzenie działalności 

edukacyjnej i kulturalnej w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy          

w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych dla mieszkańców małych                  

i średnich miejscowości 

Koło Polskiego 

Związku 

Wędkarskiego nr 

29 w Szczercowie 

Celem Związku jest organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu 

wędkarskiego, użytkowanie wód, działania na rzecz ochrony przyrody                        

i kształtowania etyki wędkarskiej. 

Fundacja Rozwój – 

Lepsza przyszłość 

Fundacja  powstała w 2004 roku przy Klinice Wolmed w Dubiu                        

k. Bełchatowa. Rolą Fundacji jest takie zorganizowanie podopiecznych, aby 

mogli czerpać wiedzę i siły do walki z wykluczeniem i stygmatyzacją od osób 

podobnie doświadczonych, korzystając w razie potrzeby z zasobów oraz 

pomocy specjalistów Kliniki Wolmed i szerokiego grona naukowców 

współpracujących z ośrodkiem. Fundacja powołała do życia grupy AA oraz 

Klub Pacjenta, które pomagają zrzeszonym w ich najtrudniejszych, 

życiowych problemach. Opiekuje się osobami uzależnionymi, cierpiącymi           

na depresję i zaburzenia psychiczne, dziećmi z rodzin zagrożonych patologią. 

Fundacja organizuje również cykliczne, ogólnopolskie konferencje naukowe 

lekarzy, upowszechniając wiedzę o zagrożeniach zdrowia psychicznego                    

i nowoczesnych metodach leczenia. 

Ludowy Klub 

Sportowy „Astoria” 

Szczerców 

Klub sportowy LKS Astoria Szczerców powstał w 1978 roku. Początkowo 

promował tylko piłkę nożną. Obecnie działają sekcje siatkówki, strzelectwa, 

tenisa stołowego. 

Ludowy 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Czarni” 

Szczerców 

Klub zajmuje się szkoleniem z zakresu piłki siatkowej dziewcząt. 

Ludowy Klub propaguje aktywność sportową z zakresu siatkówki, koszykówki, 
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Uczniowski Klub 

Sportowy „Impuls” 

orientacji sportowej. 

Stowarzyszenie 

„Dla Chabielic” 

(pro publico bono) 

Założycielami stowarzyszenia są mieszkańcy sołectwa Chabielice. 

Celem działalności stowarzyszenia jest polepszenie bytu mieszkańców 

Chabielic i okolicznych miejscowości. Zasadą działania Stowarzyszenia jest 

non-profit. 

Stowarzyszenie 

„Plemię Pilsian” 

Celem stowarzyszenia jest: wspomaganie rozwoju gospodarczego, 

przedsiębiorczości, społeczności lokalnych, nauki, edukacji, oświaty                        

i wychowania, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, 

upowszechnianie wiedzy dotyczącej kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury                  

i dziedzictwa narodowego, działanie na rzecz ekologii, ochrony zwierząt                   

i dziedzictwa przyrodniczego, działania wspomagające rozwój turystyki                    

i krajoznawstwa, promocja regionu powiatu bełchatowskiego, działalność 

charytatywna, ochrona i promocja zdrowia i zdrowego trybu życia, promocja 

zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy                          

i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działanie na rzecz osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznymi osób niepełnosprawnych oraz w wieku 

emerytalnym, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałanie uzależnieniom                

i patologiom społecznym, działalność na rzecz organizacji pozarządowych, 

współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego. 

Stowarzyszenie 

„Taki klimat” 

Zakres działalności: 

– monitorowanie stanu środowiska na terenie powiatu bełchatowskiego                

ze szczególnym uwzględnieniem terenu gminy Szczerców; 

– pozyskiwanie od mieszkańców informacji na temat dostrzeżonych przez 

nich zagrożeń środowiska, jego niszczenia, nieprzestrzegania zasad ochrony 

środowiska, norm, naruszeń ustawy Prawo ochrony środowiska, Ustawy o 

ochronie przyrody, konstytucji RP i innych; 

– podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania, minimalizacji                    

i likwidacji występowania negatywnych skutków działalności osób 

fizycznych i innych podmiotów korzystających ze środowiska; 

– współpracę z organizacjami, instytucjami i jednostkami samorządowymi 

zajmującymi się ochroną środowiska; 
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– udział w postępowaniach administracyjnych (i innych) w charakterze strony 

postępowania; 

– publikacje dotyczące stanu środowiska na terenie objętym działalnością 

Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie 

Emerytów, 

Rencistów i Osób 

Pełnoletnich Gminy 

Szczerców 

Obszary działań: 

– Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca 

– Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie ich szans 

– Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym 

„Kuźnia 

Życzliwości” 

Celem jest  niesienie pomocy i wsparcia rodzinom osób niepełnosprawnych 

tak, aby przezwyciężały trudności, jakie niesie ze sobą codzienna opieka nad 

osobami niepełnosprawnymi. Ponadto do celów Stowarzyszenia należy 

wspieranie osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie 

dobroczynności i działań humanitarnych wobec takich grup społecznych jak: 

seniorzy, bezdomni, bezrobotni, osoby ubogie, długotrwale chore, 

uzależnione, niezaradne życiowo, ofiary przestępstw, wypadków losowych, 

komunikacyjnych oraz katastrof i klęsk żywiołowych. 

Stowarzyszenie 

Projektowo – 

Badawcze „Instytut 

Działań 

Społecznych” 

Wspieranie osób z niepełnosprawnościami. Akcja Specjalna – to rokrocznie 

organizowany wakacyjny wypoczynek dla najbardziej potrzebujących – dla 

osób niepełnosprawnych. Podstawowym celem Akcji Specjalnej jest wsparcie 

uczestników warsztatów i zachęcanie ich do podejmowania samodzielnych 

działań – zarówno w zakresie czynności życia codziennego jak i w szerszym 

aspekcie społecznym i obywatelskim. 

Stowarzyszenie 

Wspierania 

Inicjatyw 

Społecznych 

„ODNOWA” 

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie, wspieranie i pomoc w realizacji 

inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności wiejskiej, a także w zakresie: 

    Ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

    Ochrony dóbr kultury i tradycji, 

    Ochrony i promocji zdrowia, 

    Pomocy społecznej i dobroczynności, 

    Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

    Oświaty i wychowania, 

    Profilaktyki związanej z patologiami społecznymi 

    Integracji społeczności wiejskiej, 
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    Turystyki i agroturystyki, 

    Promocji regionu, 

    Budowy społeczeństwa informacyjnego 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Borowej 

 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Chabielicach 

 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Janówce 

 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Janówce 

 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Magdalenowie 

 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Osinach 

 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Szczercowie 

 

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz 

współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami 

samorządowymi i innymi podmiotami. 

2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, 

zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk 

i zdarzeń. 

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych                            

i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 

4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej        

i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. 

5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie 

przeciwpożarowej. 

6. Działania na rzecz ochrony środowiska. 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół 

Harcerstwa 

„OSIEMNASTKA” 

Propagowanie pozytywnych idei wśród dzieci, młodzieży i rodziców oraz               

w środowisku działania. 

Tworzenie w społeczeństwie przychylnego klimatu dla działalności 

harcerstwa. 

Pomoc i poparcie dla działań podejmowanych przez jednostki harcerskie                

na rzecz wychowania dzieci i młodzieży. 

Działalność oświatowa, kulturalna i artystyczna. 
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Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, 

wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony i promocji 

zdrowia, pomocy społecznej a także rehabilitacji zawodowej i społecznej 

inwalidów. 

Pomoc społeczna i działalność charytatywna. 

Ochrona i promocja zdrowia. 

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 

Ekologia i ochrona zwierząt. 

Wszelka działalność na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób 

niepełnosprawnych. 

Stowarzyszenie 

Turystyczno 

Krajoznawcze 

„PRZYGODA” 

Krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku 

dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin, szczególnie w postaci wędrownictwa 

indywidualnego i grupowego, organizacji rajdów, złazów, zlotów, spływów, 

rejsów oraz kolonii i obozów, 

Ludowy 

Uczniowski Klub 

Sportowy „LUKS 

Szczerców” 

Organizacja zajmująca się życiem sportowym uczniów, angażowaniem 

uczniów w różne formy aktywności ruchowej, rozwojem i popularyzacją 

sportu, organizowaniem imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych 

promujących kulturę fizyczną. 

                                                                                                                                                     

W działalności wyżej wymienionych organizacjach aktywnie biorą udział młodzi ludzie. Coraz 

więcej młodzieży pragnie zdobywać dalszą wiedzę i wykształcenie na studiach wyższych, co 

pozytywnie wpływa na rozwój całej gminy. Część młodych na pewno znajdzie swoje miejsce  do 

życia i pracę w większych miastach, lecz wielu pozostanie na terenie gminy i będzie czynnie 

uczestniczyć w jej życiu.  

 

W  działaniach na rzecz zaspokajania potrzeb społecznych niezwykle istotnymi partnerami 

samorządu są organizacje pozarządowe, które na terenie Gminy Szczerców stanowią ogromny 

społeczny potencjał. W celu ułatwienia współpracy i dialogu organizacji pozarządowych                  

z samorządem oraz wprowadzenia czytelnych i jednolitych dla wszystkich podmiotów kryteriów         

i warunków współdziałania na terenie Gminy Szczerców tworzony jest corocznie Program 

współpracy pomiędzy Gminą Szczerców a organizacjami pozarządowymi. Zakres współpracy          

z organizacjami pozarządowymi obejmuje  wsparcie finansowe w szczególności poprzez zlecanie 

organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych. 
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9. Jakość życia w ujęciu badania opinii mieszkańców Gminy 

 

Istotnym elementem obiektywizacji tez i założeń Strategii jest wnikliwe badanie danych zastanych 

(głównie statystycznych) oraz szeroka konsultacja społeczna. Konsultacja ta obejmuje zarówno 

instytucje i organizacje zajmujące się problematyką społeczną, jak i podmiot badania czyli 

społeczeństwo. Badanie opinii społecznej zrealizowano poprzez przeprowadzenie anonimowej 

ankiety dotyczącej różnorakich aspektów życia, definiowania problemów społecznych  oraz 

proponowania ich rozwiązań. Struktura respondentów odzwierciedla pełny przekrój społeczeństwa 

Gminy. Grupa ta jest zróżnicowana pod względem płci, wieku, wykształcenia, miejsca 

zamieszkania oraz statusu na rynku pracy. Łącznie w badaniu ankietowym udział wzięło 51  osób w 

opisanej poniżej strukturze. Badanie zostało przeprowadzone w okresie październik 2020 r. - 

styczeń 2021 r. 

 

Płeć 

 

 

Kobieta Mężczyzna 

38 13 
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Struktura respondentów ze względu na wiek 
 

 

Poniżej 25 25-34 

 

35-44 45-54 55-65 Powyżej 

65 

12 4 13 7 9 6 
 

 

 

Wykształcenie 

 

 

Podstawowe Zawodowe Średnie Policealne Wyższe 

7 7 15 3 19 

 

 

 

 

 

 



STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

W GMINIE SZCZERCÓW NA LATA 2021-2026 

49 

 

Status na rynku pracy 
 

 

Bezrobotny Zatrudniony Rolnik Uczeń/Student Emeryt/Rencista 

3 26 4 9 9 
 

 

 

Na podstawie analizy powyższych danych można stwierdzić, że w grupie respondentów 

dominowały kobiety , w wieku 25-65 lat z wykształceniem średnim/policealnym/wyższym, 

aktywne na rynku pracy – zatrudnione. 
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 Społeczna ocena ogólnych warunków życia w Gminie 

 

Pytanie ankietowe dotyczące oceny ogólnych warunków życia skonstruowane zostało z myślą                

o uzyskaniu odpowiedzi „instynktownej” opisującej wrażenie ogólne bez odnoszenia się                             

do szczegółów oceny.  Na pytanie nr 1 w brzmieniu „Jak Pan/Pani ocenia ogólne warunki życia 

mieszkańców Gminy Szczerców” Respondenci udzielali tylko  jednej odpowiedzi przy użyciu skali 

bardzo wysoko – wysoko – przeciętnie – nisko - bardzo nisko 

 

 

 

       

 

Powyższy wykres obrazujący wyniki badania ankietowego, wskazuje że wśród mieszkańców 

Gminy Szczerców znacząco dominuje „przeciętna” ocena ogólnych warunków życia. Zważywszy 

jednak na brak ocen „nisko” i „bardzo nisko” i duży wskaźnik odpowiedzi „wysoko” należy uznać, 

że mieszkańcy są zadowoleni w ogólnych warunków życia na terenie Gminy. 

 

 Społeczna ocena wybranych  aspektów  życia w Gminie 

 

Niniejsza część badania ankietowego skierowana była na pozyskanie szczegółowych opinii na 

temat  zadowolenia  mieszkańców z wybranych  aspektów życia. Wybrano obszary związane           

z poczuciem komfortu obywatelskiego, usług społecznych, rynku pracy , możliwości rozwoju 

edukacyjnego oraz poziomu identyfikacji funkcjonowania gminy. Respondenci odpowiedzieli na  

pytanie „Jaki jest Pana/Pani poziom zadowolenia z następujących aspektów życia na terenie  Gminy 
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Szczerców ” przy pomocy 22 pytań szczegółowych,   przy każdym  udzielając tylko  jednej 

odpowiedzi przy użyciu skali bardzo wysoko – wysoko – przeciętnie – nisko - bardzo nisko 

W toku badania ankietowego uzyskano poniższe odpowiedzi. 

Kategoria   

B
a

rd
zo

 w
y

so
k

i 

W
y

so
k

i 

P
rz

ec
ię

tn
y

 

N
is

k
i 

B
a

rd
zo

 n
is

k
i 

Lokalny rynek pracy 1 6 22 16 6 

Usługi pomocy społecznej 6 20 21 4 0 

Usługi opieki zdrowotnej (lekarze, ośrodki zdrowia) 1 6 19 20 5 

Bezpieczeństwo mieszkańców 1 12 24 12 1 

Zabezpieczenie mieszkańców w sytuacji klęsk 

epidemicznych, żywiołowych, ekologicznych itp. 
1 11 26 11 0 

Wsparcie rodzin 4 22 13 5 0 

Warunki mieszkaniowe 1 19 26 5 0 

Stan dróg 0 11 25 13 2 

Komunikacja publicznymi środkami transportu 0 1 14 23 12 

Edukacja przedszkolna 2 21 24 3 0 

Szkolnictwo podstawowe   1 20 25 3 2 

Szkolnictwo ponadpodstawowe 3 15 28 4 1 

Dostępność do kultury i rozrywki (biblioteka, koncerty, 

wystawy) 
2 12 19 16 2 

Dostępność do sportu i rekreacji (place zabaw, szlaki 

turystyczne, ścieżki rowerowe, boiska sportowe) 
2 28 11 10 0 

Dostępność do e-usług 1 12 21 17 0 

Dostępność do handlu i usług 1 13 11 18 8 

Dostępność do Internetu 5 17 24 5 0 

Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 
1 11 25 13 1 

Promocja i wizerunek zewnętrzny Gminy 0 13 30 7 1 

Organizacja czasu wolnego (koła zainteresowań,  kluby 

sportowe) 
1 17 18 11 4 

Warunki do rozwoju organizacji pozarządowych 2 12 24 13 0 

Poziom aktywności mieszkańców w życiu publicznym 

Gminy 
0 8 26 6 1 
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Analiza danych liczbowych przedstawionych w powyższej tabeli wskazuje, że odpowiedzi  

respondentów stanowią rozwinięcie i nawiązanie do  „przeciętnej” oceny ogólnych warunków życia 

na terenie Gminy. Żadne z pytań szczegółowych nie zyskało przeważającej liczby odpowiedzi             

w kategorii „bardzo nisko” lub „bardzo wysoko”. 

 

Najwięcej ocen bardzo wysokich uzyskały kategorie:  

 Usługi pomocy społecznej 

 Dostępność do Internetu 

 Wsparcie rodzin 

 

Najwięcej ocen wysokich uzyskały kategorie 

 Dostępność do sportu i rekreacji (place zabaw, szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, boiska 

sportowe) 

 Edukacja przedszkolna 

 Wsparcie rodzin 

 

Najwięcej ocen przeciętnych uzyskały kategorie: 

 Promocja i wizerunek zewnętrzny Gminy 

 Szkolnictwo ponadpodstawowe 

 Zabezpieczenie mieszkańców w sytuacji klęsk epidemicznych, żywiołowych, ekologicznych 

itp./ Poziom aktywności mieszkańców w życiu publicznym Gminy/Warunki mieszkaniowe 

 

Najwięcej ocen niskich zyskały kategorie: 

 Dostępność do handlu i  usług 

 Komunikacja publicznymi środkami transportu 

 Usługi opieki zdrowotnej (lekarze, ośrodki zdrowia) 

 

Najwięcej ocen bardzo niskich zyskały kategorie: 

 Komunikacja publicznymi środkami transportu 

 Lokalny rynek pracy 

 Dostępność do handlu i usług 
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Na podstawie powyższej analizy można przedstawić wnioski, że największy poziom zadowolenia 

mieszkańców Gminy dotyczy systemu wsparcia rodziny, usług pomocy społecznej, infrastruktury  

oraz dostępności Internetu. Mieszkańcy deklarują niski i bardzo niski poziom zadowolenia                         

z funkcjonowania lokalnego rynku pracy oraz komunikacji publicznymi środkami transportu oraz 

do dostępności do usług służby zdrowia.  

 

V. Problemy społeczne w ujęciu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
29

 

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej 

państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby            

i możliwości. Instytucja ta wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

 

Prawo do wsparcia udzielanego przez GOPS mają osoby i rodziny, które spełniają określone 

warunki przedstawione w poszczególnych aktach prawnych. W odniesieniu do świadczeń z pomocy 

społecznej jednym z nich jest kryterium dochodowe, które od października  2018  ustalone jest na 

poziomie 701  zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 528 zł na osobę            

w rodzinie.  

 

 
                    *Sprawozdania  MRPiPS-03 za lata 2017-2019 

 

 

                                                           
29

 Opracowanie na podstawie  Sprawozdań z działalności GOPS w Szczercowie za lata 2017 -2019 
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Z powyższego zestawienia wynika, że liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

na terenie gminy Szczerców systematyczne spada.   

 

Problemy społeczne, z powodu których udzielana jest pomoc są wskazane w art. 7 ustawy z dnia 12 

marca 2004 o pomocy społecznej. W większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy jest 

wystąpienie kilku przesłanek uprawniających do korzystania ze świadczeń (pieniężnych                    

i niepieniężnych) w jednym środowisku.  

 

Powody przyznania pomocy  
przez GOPS w Szczercowie       

Powód trudnej sytuacji życiowej 2017 2018 2019 

UBÓSTWO 166 125 120 

SIEROCTWO 0 1 0 

BEZDOMNOŚD 4 3 2 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYOSTWA 15 16 16 

W TYM: 12 11 12 

WIELODZIETNOŚD       

BEZROBOCIE 95 70 68 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚD 106 98 76 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 125 125 102 

BEZRADNOŚD W SPRAWACH OPIEK.-
WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM 

39 42 30 

W TYM: 27 34 22 

RODZINY NIEPEŁNE       

RODZINY WIELODZIETNE 10 6 6 

PRZEMOC W RODZINIE 2 1 1 

ALKOHOLIZM 23 21 16 

NARKOMANIA 1 1 0 

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO 
ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU 
KARNEGO 

2 2 4 

TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE 
OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY, 
OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ LUB 
ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY 

0 0 0 

ZDARZENIE LOSOWE 5 4 3 

SYTUACJA KRYZYSOWA 0 1 3 

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA 0 0 0 

                  *Sprawozdania  MRPiPS-03 za lata 2017-2019 
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Z powyższego zestawienia wynika, że głównym powodem przyznawania pomocy społecznej przez 

GOPS w Szczercowie jet ubóstwo podopiecznych. Ubóstwo jest definiowane jako sytuacja,            

w której jednostka (osoba, rodzina, gospodarstwo domowe) nie dysponuje wystarczającymi 

środkami pozwalającymi na zaspokojenie jej potrzeb.  Ludzie żyją w ubóstwie jeżeli ich dochód        

i zasoby są tak niskie, że uniemożliwią im to osiągnięcie poziomu życia uznawanego w ich 

społeczeństwie za minimalnie akceptowalny. Są oni często wykluczeni i zmarginalizowani             

w stosunku do aktywności (gospodarczych, społecznych i kulturalnych), które są normą dla innych,      

a ich dostęp do praw podstawowych może być ograniczony. Czynnikami szczególnie sprzyjającymi 

występowaniu zjawiska ubóstwa jest bezrobocie, zły stan zdrowia , niezaradność życiowa. 

 

GOPS w Szczercowie podejmuje działania na rzecz  ograniczania skutków ubóstwa poprzez 

kompleksowe wsparcie rodzin poprzez udzielanie pomocy finansowej (zasiłki) i rzeczowej oraz 

poprzez świadczenie pracy socjalnej. 

 

Istotnym czynnikiem tego wsparcia jest realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” i od 2018 r. „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach tego programu: 

 w 2017 r. wydatkowano kwotę 106.242,15 zł na opłacenie posiłków dla 113 dzieci  oraz  

wypłacono zasiłki celowe na żywność dla 129  osób  

 w 2018 r.  wydatkowano kwotę  108.978,30 zł na opłacenie posiłków dla 90 dzieci oraz  

wypłacono zasiłki celowe na żywność dla 122 osób 

 w 2019 r.  wydatkowano kwotę  96.284,30 zł na opłacenie posiłków dla 76 dzieci oraz  

wypłacono zasiłki celowe na żywność dla 104 osób  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie podejmuje  wiele dodatkowych zadań w celu 

podnoszenia  jakości i poszerzania usług świadczonych dla najuboższych mieszkańców Gminy 

Szczerców. W tym celu prowadzi współpracę  z wieloma organizacjami pozarządowymi                   

i instytucjami dobroczynnymi. GOPS w Szczercowie wydaje skierownia na bezpłatną żywność       

do Stowarzyszenia „Na skrzydłach marzeń” , która zajmuje się dystrybucją  żywności dla 

potrzebujących rodzin w ramach Banku  Żywności . W latach 2017-2019 wydano łącznie 1257 

skierowań do tego typu wsparcia. 

 

W GOPS w Szczercowie  zorganizowane jest miejsce gdzie można złożyć zbędną odzież i obuwie, 

natomiast osoby potrzebujące mogą je pobrać. Punkt ten cieszy się dużą popularnością wśród 

mieszkańców Gminy. 
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W listopadzie 2019 r. przed budynkiem GOPS otwarto społeczną lodówkę. Inicjatywa ma na celu 

zapobieganie marnowaniu się żywności i pomoc osobom potrzebującym. Społeczną lodówkę do  

gminy dostarczyła nieodpłatnie fundacja „Weź Pomóż” z Wrocławia. Lodówka jest wspólna             

i ogólnie dostępna co oznacza, że każdy może do niej włożyć żywność i każdy, kto tej żywności 

potrzebuje, może z niej skorzystać.  

 

Na drugim miejscu wśród powodów przyznania świadczeń pomocy społecznej GOPS                      

w Szczercowie występuje długotrwała lub ciężka choroba  Długotrwała choroba lub ciężka choroba 

oznacza utrudnienie, ograniczenie lub uniemożliwienie w pełni sprawnego funkcjonowania                      

w środowisku z uwagi na stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy. 

 

GOPS w Szczercowie wspiera takie osoby w formie pomocy usługowej, instytucjonalnej oraz 

finansowej. Osoby dotknięte problemem długotrwałej choroby , które nie są w stanie zaspokoić we 

własnym zakresie codziennych potrzeb życiowych mają zapewnioną pomoc w formie usług 

opiekuńczych. W roku 2017 pomocą usługową objęto 7 osób, w roku 2018 -  15 osób, w roku 2019 

– 15 osób. W ramach usług opiekuńczych zapewniono klientom pomoc w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zleconą przez lekarza oraz             

w miarę możliwości aktywność społeczną.  

 

Osoby wymagające całodobowej opieki ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność 

niezdolne do samodzielnego funkcjonowania, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy         

w formie usług opiekuńczych korzystały z opieki instytucjonalnej. Klienci GOPS przebywali           

w domach pomocy społecznej. Odpłatność za pobyt w DPS ponosili mieszkańcy, częściowo 

rodzina     i gmina.  Z tej formy wsparcia w 2017 r. skorzystało 26 osób, w 2018 r. – 22 osoby,                

w 2019 r. – 21 osób. 

 

Na trzecim miejscu wśród powodów przyznawania świadczeń pomocy przez GOPS w Szczercowie 

jest  niepełnosprawność. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych  definicja osoby niepełnosprawnej brzmi: „Niepełnosprawnymi są osoby, 

których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź 

uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności                         

do wykonywania pracy zawodowej”.  Dysfunkcjonalność osób niepełnosprawnych często prowadzi 

do zjawiska wykluczenia z życia zawodowego i społecznego. Niepełnosprawność jest jednym                         
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z powodów, dla których udzielana jest pomoc, zarówno w zakresie ustawy o pomocy społecznej,  

jak i w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych.  Wsparcie osób niepełnosprawnych ma 

charakter finansowy, usługowy i opiekuńczy podobnie jak w przypadku osób chorych długotrwale.  

Wsparcia kierowane jest bezpośrednio do osób  z niepełnosprawnościami lub do ich opiekunów.  

 

W 2017 roku wypłacono zasiłki pielęgnacyjne dla 244 osoby na kwotę 400.095,00 zł,  świadczenia 

pielęgnacyjne dla 38 osób na kwotę 607.185,60 zł oraz specjalny zasiłek opiekuńczy dla 17 osób   

na kwotę 93.547,00 zł 

W 2018 roku wypłacono zasiłki pielęgnacyjne dla 256 osób na kwotę 407.406,36 zł,  świadczenia 

pielęgnacyjne dla 36 osób na kwotę 657.142,80 zł oraz specjalny zasiłek opiekuńczy dla 16 osób    

na kwotę  101.293,50 zł. 

W 2019 roku wypłacono zasiłki pielęgnacyjne dla 229 osób na kwotę 499.021,52 zł,  świadczenia 

pielęgnacyjne dla 37 osób na kwotę 701.280,00 oraz specjalny zasiłek opiekuńczy dla 19 osób       

na kwotę  119.580,00 zł. 

 

Istotnym elementem wsparcia jest także praca socjalna na rzecz włączenia społecznego osób 

dotkniętych niepełnosprawnością. Działania podejmowane przez pracowników socjalnych mają na 

celu ułatwianie kontaktów z placówkami służby zdrowia, udzielanie pomocy w korzystaniu              

z różnych form rehabilitacji leczniczej i społecznej, inicjowanie kontaktów rodzinnych oraz 

podejmowanie działań zmierzających do większego zaangażowania rodziny w sprawowanie opieki 

nad osobą wymagającą takiej pomocy, zapewnienie osobom uprawnionym usług w ramach 

pielęgniarskiej opieki środowiskowej,  uwrażliwienie społeczności lokalnych na potrzeby 

niepełnosprawnych, a także rozpowszechnienie idei wolontariatu, wsparcie osób 

niepełnosprawnych w dostępie do  przysługujących uprawnień np. wyjazdu na turnus 

rehabilitacyjny, do sanatorium, w uzyskaniu odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego itp. 

 

Na kolejnym miejscu wśród powodów przyznawania świadczeń pomocy przez GOPS                      

w Szczercowie jest bezrobocie. Dezaktywacja zawodowa generuje istotne deficyty osobiste, 

rodzinne i społeczne. W perspektywie indywidualnej jest to przede wszystkim spadek poczucia 

własnej wartości, brak motywacji do działania, izolacja społeczna. W perspektywie funcjonowania 

rodziny jest to niemożność zabezpieczenia bytu materialnego, która skłania do korzystania               

z pomocy instytucji zewnętrznych. Brak pracy przekłada się także na zaburzenie tradycyjnego 

modelu działania rodziny opartego na autorytecie rodziców jako gwaranta bezpieczeństwa 

finansowego rodziny. Frustracja osób bezrobotnych przekłada się często na tendencję                               
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do nadużywania alkoholu oraz  zachowania agresywne.  W przypadku bezrobocia długotrwałego 

czynniki te utrwalają się powodując uzależnienie od systemu pomocy.  

 

GOPS w Szczercowie podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania i ograniczania skutków 

bezrobocia. Osoby bezrobotne uzyskują wsparcie  w formie świadczeń pieniężnych (zasiłki), 

niepienieżnych (pomoc rzeczowa) oraz w formie pracy socjalnej. 

 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych stanowi kolejną pozycję na liście przyczyn 

przyznawania świadczeń pomocy społecznej w Gminie Szczerców.  Działania GOPS                               

są zorientowane wzmacnianie funkcji rodziny jako podstawowej instytucji wychowawczej 

kształtującej postawy etyczne i społeczne człowieka. Podstawową jednostką wsparcia w systemie 

pomocy społecznej jest rodzina. Znaczną grupę klientów GOPS w Szczercowie stanowią rodziny, 

które borykają się z trudnościami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Bezradność  ta wynika 

z zaburzenia równowagi systemu rodzinnego przejawiającego się trudnościami we własnym 

wypełnianiu ról społecznych przez poszczególnych członków rodziny. Objawia się to problemami 

w pełnieniu ról rodzicielskich i problemami wychowawczymi związanymi z prezentowaniem przez 

dzieci agresywnych zachowań, łamaniem obyczajów i norm społecznych. Pomoc GOPS                             

w takich przypadkach  zmierza do udzielania rodzinie wsparcia w odbudowie prawidłowych relacji 

i umacniania własnych postaw rodzicielskich. Warunkiem powodzenia jest możliwie jak 

najwcześniejsze udzielenie pomocy oraz stosowanie działań profilaktyczno-ochronnych. 

Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci łączy się z innymi 

dysfunkcjami takimi jak: uzależnienie od środków psychoaktywnych, przemoc domowa, zaburzenia 

równowagi systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, problemy w pełnieniu ról 

rodzicielskich, małżeńskich, zawodowych wyrażające się m. in. w postaci niedojrzałości 

emocjonalnej, problemach we współżyciu z ludźmi, trudnościach adaptacyjnych, bezradności                   

w prowadzeniu gospodarstwa domowego, problemach wychowawczych w środowisku rodzinnym, 

szkolnym ujawniających się w postaci zachowań buntowniczych, agresywnych, konfliktowych, 

łamania przez dzieci i młodzież panujących obyczajów, norm, wartości.  Od 2013 roku GOPS              

w Szczercowie wspiera rodziny dysfunkcyjne poprzez zatrudnienie asystenta rodziny. Asystent 

Rodziny wspiera rodzinę, aby potrafiła samodzielnie pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza 

dotyczące opieki  i wychowania dzieci. W 2017 roku asystent rodziny objął pomocą 10  rodzin – 18 

dzieci, w 2018 r. –  11 rodzin – 22 dzieci, natomiast w roku 2019 – 11  rodzin – 20 dzieci.  
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Statystyczna diagnoza problemów społecznych opiera się na twardych danych liczbowych i nie 

uwzględnia perpektywy „danych wrażliwych”. Do  kategorii problemów społecznych niechętnie 

deklarowanych należy przemoc w rodzinie oraz alkoholizm. Niewielka liczba rodzin objętych 

świadczeniami pomocy społecznej GOPS  z tych powodów wynika z braku identyfikacji problemu, 

a także poczucia wstydu lub strachu. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie jest koordynatorem Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 -2020 

 

Przemoc definiowana jest jako jednorazowe albo powtarzające się działanie lub zaniechanie 

naruszające prawa osobiste członków rodziny, w szczególności narażające na niebezpieczeństwo 

utraty życia i zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność. Powodujące szkody na 

zdrowiu fizycznym i psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób 

dotkniętych przemocą.  

 

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie 

Gminy Szczerców działa Zespół Interdyscyplinarny. Głównym celem Zespołu Interdyscyplinarnego 

jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy      

w rodzinie. Celami szczegółowymi są: 

 

• poprawa skuteczności działań instytucji uprawnionych do przeciwdziałania przemocy, 

• określenie kompetencji instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

• wypracowanie wspólnej płaszczyzny w podejmowaniu działań naprawczych, 

• efektywne reagowanie instytucji pomocowych na sytuacje kryzysowe jako potencjalne                   

i realne zagrożenia dla funkcjonowania rodzin, w tym efektywna pomoc w sytuacjach przemocy, 

• szybkie i skuteczne wdrażanie zaplanowanych działań. 

 

2017 2018 2019

liczba posiedzieo 4 4 5

liczba grup roboczych 16 10 15

liczba posiedzieo grup roboczych 16 10 15

liczba Niebieskich kart otwartych 16 12 16

liczba Nieskich kart zamkniętych 16 18 15

liczba rodzin objętych pomocą 27 20 19

Działanośd Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 
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W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele podmiotów działających na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas spotkań grup roboczych zostają opracowane                      

i realizowane indywidualne plany pomocy. W rodzinach w których sprawcą przemocy była osoba 

uzależniona od alkoholu osoby te zostają skierowane wnioski do GKRPA o podjęcie leczenia. 

Ofiary przemocy są poinformowane  o możliwości skorzystania z porad psychologa i terapeutów 

ds. uzależnień przyjmujących w GOPS. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele organizacji 

odpowiedzialnych za utrzymanie ładu społecznego, w tum pracownicy GOPS, którzy prowadzą 

jego obsługę.  

 

Alkoholizm – jedna z przyczyn przyznawania świadczeń pomocy społecznej w Szczercowie -  

stanowi poważny problem natury medycznej i społecznej. Dotyczy bowiem nie tylko osoby 

uzależnionej od alkoholu, ale też wszystkich bliskich. W rodzinach z problemem alkoholowym 

obserwuje się niezaspokajanie podstawowych potrzeb rozwojowych dzieci. W konsekwencji 

powoduje ich większą podatność na niedostosowanie społeczne. Można wręcz mówić o zjawisku 

„dziedziczenia alkoholizmu”. Działania GOPS w związku z problemem alkoholizmu mają 

charakter komplementarny do pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Zakres pomocy społecznej skupia się wokół podjęcia terapii przez osobę uzależnioną oraz 

złagodzenia skutków dysfunkcji rodzinnych powstałych w jej środowisku poprzez wsparcie 

finansowe i rzeczowe.    

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczercowie jest koordynatorem 

uchwalanego corocznie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, którego głównymi celami są: 

1. Rozpoznanie problemów alkoholowych i problemów narkomanii na terenie gminy, 

2. Zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych, szczególnie wśród 

młodzieży 

szkolnej, 

3. Zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych na terenie gminy, 

4. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami, 

5. Kreowanie i propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia. 

 

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych oraz środki pochodzące z budżetu gminy. 
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Do głównych zadań realizowanych przez Komisję należy prowadzenie działań związanych                   

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności: 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej 

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych, 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem 

w charakterze oskarżyciela publicznego, 

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. 

 

Działania w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych  na terenie 

Szczerców zostały podzielone na następujące obszary:  

- spotkania Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, 

- spotykania się z osobami, co do których wpłynęło zgłoszenie w celu zmotywowania tych 

osób do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego (tzw. rozmowy motywujące), 

- działalność punktu konsultacyjno - terapeutycznego, który udzielał pomocy osobom z problemem 

alkoholowym oraz rodzinom tych osób, 

- opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 

- współpraca z Posterunkiem Policji w Szczercowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Szczercowie, Sądem Rejonowym w Bełchatowie – Wydziałem Rodzinnym i 

Nieletnich, szkołami, Strażą Gminną w Szczercowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Szczercowie, 

w celu podnoszenia skuteczności podejmowanych działań, 

- działalność zmierzająca do poszerzenia wiedzy o problemach uzależnień wśród dzieci i młodzieży 

z terenu Gminy Szczerców – dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych w formie 

spektakli, warsztatów, kolonii letnich z programem profilaktyki, obozów rehabilitacyjno-

profilaktycznych, zawodów sportowych przez placówki oświaty i kultury oraz organizacje 

pozarządowe, 

- wsparcie świąteczne w formie organizacji wieczerzy wigilijnej i paczek ze słodyczami dla dzieci    

z rodziny borykających się z problemem uzależnienia, 
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- kontrole punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy Szczerców
30

. 

 

VI. Problemy społeczne w ujęciu instytucji i organizacji                                                                                      

 
Inicjującą formą diagnozy badania problemów społecznych na ternie Gminy była konsultacja 

przedstawicieli środowisk odpowiedzialnych za kreowanie i wdrażanie polityki społecznej. Konsultacje 

przeprowadzono w formie anonimowej ankiety w październiku  2020 r. 

Struktura respondentów: 

Urząd Gminy - 3 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 5 

Placówka szkolna - 3 

Placówka kultury - 1 

Radny - 5 

Organizacja pozarządowa -1  

Inne – 2  

Nazwa problemu społecznego   Ilość odpowiedzi 

Ubóstwo 1 

marginalizacja i wykluczenie społeczne 0 

niski poziom aktywności społecznej 13 

przemoc w rodzinie 4 

Alkoholizm 11 

uzależnienia od środków psychoaktywnych 5 

uzależnienia od współczesnych środków komunikacji (Internet, telefonia komórkowa, 

komputer) 
12 

zaniedbanie rozwoju dziecka i młodzieży 4 

problemy opiekuńczo-wychowawcze 9 

potrzeba ochrony macierzyństwa 0 

Bezrobocie 5 

Niepełnosprawność 4 

pogarszający się stan zdrowia społeczeństwa 9 

starzenie się społeczeństwa 6 

emigracja zarobkowa osób młodych i wykształconych  6 

bezradność życiowa 5 

Bezdomność 0 

brak  lokalnych zasobów ludzkich do pracy zarobkowej 2 

wzrost agresji 2 

samotne wychowywanie dzieci 3 

Depopulacja 0 

rozluźnienie więzi rodzinnych i społecznych 6 

Przestępczość 0 

klęski epidemiczne, żywiołowe, ekologiczne, energetyczne, klimatyczne itp 0 

Inne  Likwidacja staży gminnej – 2 odpowiedzi 

  

                                                           
30

 Uchwała nr XIV/140/19 Rady Gminy Szczerców 
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Analiza powyższych danych liczbowych wskazuje na konieczność realizacji programów rozwiązywania 

problemów społecznych w obszarach:  

- wspierania prawidłowego funkcjonowania rodziny  

- zabezpieczenia zdrowotnego i włączenia społecznego osób starszych  

- utrzymania osób młodych w środowisku Gminy  

- wspierania aktywności społecznej mieszkańców  

- przeciwdziałania i łagodzenia skutków patologii społecznych  

 

 

VII. Problemy społeczne w ujęciu badania opinii mieszkańców Gminy  

 

 

Problemy społeczne z perspektywy mieszańców Gminy zostały zbadane poprzez uzyskanie 

odpowiedzi na 15 pytań głównych dotyczących definiowania,  diagnozowania oraz sposobów 

rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy. Pytania miały charakter wielokrotnego 

wyboru (bez limitu wyboru) oraz wypowiedzi o charakterze otwartym. Opis struktury grupy 

respondentów zawarto w części IV.9. Ankieta została przeprowadzona w okresie październik-

listopad 2020 r. 

 

Badanie obejmuje szerszą wypowiedź społeczną na temat przyczyn i sposobów rozwiązywania 

głównych problemów społecznych zdefiniowanych przez samych Respondentów oraz wskazanych 

przez analizę danych GOPS w Szczercowie, jako głównej instytucji pomocy społecznej. Omówione 

zostaną zagadnienia – ubóstwa, bezrobocia, starzeniu się społeczeństwa, niepełnosprawności, 

problemów dzieci i młodzieży,  głównych patologii i dysfunkcji społecznych. 
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 definiowanie problemów 

 

Mieszkańcy Gminy zostali poproszeni o zdefiniowanie głównych problemów społecznych poprzez 

odpowiedź na pytanie 3 „Jakie Pana/Pani zdaniem problemy społeczne występują najczęściej na 

terenie Gminy Szczerców?”. W toku badania ankietowego uzyskano poniższe odpowiedzi. 

Nazwa problemu społecznego   

 

Liczba odpowiedzi 

 

Ubóstwo 8 

Marginalizacja i wykluczenie społeczne 7 

Niski poziom aktywności społecznej 25 

Przemoc w rodzinie 5 

Alkoholizm 26 

Uzależnienia od środków psychoaktywnych 15 

Uzależnienia od współczesnych środków komunikacji (Internet, telefonia 

komórkowa, komputer) 
30 

Zaniedbanie rozwoju dziecka i młodzieży 3 

Problemy opiekuńczo-wychowawcze 16 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 4 

Bezrobocie 20 

Niepełnosprawność 10 

Długotrwała choroba 11 

Starzenie się społeczeństwa 30 

Emigracja zarobkowa osób młodych i wykształconych  31 

Bezradność życiowa 6 

Bezdomność 0 

Brak lokalnych zasobów ludzkich do tworzenia rynku pracy 14 

Rozluźnienie więzi rodzinnych i społecznych 13 

Przestępczość 2 

Depopulacja – zmniejszanie liczby mieszkańców 7 

Klęski epidemiczne, ekologiczne, żywiołowe itp. 2 

Inne  - brak odpowiedzi 

 

 

Analiza powyższych danych liczbowych wskazuje, że  z perspektywy mieszkańców Gminy trzema 

najpoważniejszymi problemami społecznymi są w kolejności: emigracja zarobkowa osób 

młodych i wykształconych, starzenie się społeczeństwa oraz uzależnienia od współczesnych 
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środków komunikacji.  Kolejnymi ważnymi problemami wymagającymi interwencji jest niski 

poziom aktywności społecznej mieszkańców, bezrobocie i alkoholizm 

 wskazanie działań mających na celu eliminację lub ograniczenie problemów społecznych 

Mieszkańcy Gminy zostali poproszeni o zdefiniowanie działań mających  na celu ograniczenie 

problemów społecznych poprzez odpowiedź na pytanie 4 „Jakie Pana/Pani zdaniem należy podjąć 

działania w celu zmniejszenia lub eliminacji problemów społecznych występujących na terenie 

Gminy Szczerców?”. W toku badania ankietowego uzyskano następujące odpowiedzi: 

Nazwa środka zaradczego 

Liczba  

odpowiedzi 

 

Promocja zatrudnienia oraz wspomaganie przedsiębiorczości w Gminie 38 

Wsparcie firm działających lokalnie w celu organizowania nowych miejsc pracy 34 

Działania wspierające jakość edukacji , poprawę dostępności do usług 

społecznych i kulturalnych.  30 

Wpływanie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Gminy 32 

Budowanie wizerunku  oraz promocja Gminy 22 

Stworzenie i wspieranie systemu wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych 25 

Stworzenie i wspieranie systemu wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo 

– wychowawczymi 30 

 Stworzenie i wspieranie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

poradnictwo i działania interwencyjne 19 

Likwidacja barier architektonicznych w instytucjach publicznych 21 

Stworzenie i wspieranie systemu wsparcia profilaktyki uzależnień skierowana 

do dzieci i młodzieży 26 

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

nauki w szkole 28 

Stworzenie i wspieranie systemu wsparcia osób najuboższych 17 

Zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów 38 

Rozbudowa infrastruktury komunalnej (dostęp do lokali mieszkaniowych) 22 

Szkolenia  umożliwiające podniesienie kwalifikacji zawodowych dla osób 

bezrobotnych 15 

Organizacja imprez integracyjnych mających na celu aktywizację środowisk 

lokalnych 20 

Działania na rzecz integracji i zwiększenia aktywności społecznej osób 

starszych i osób z niepełnosprawnościami 16 

Wspieranie działania grup samopomocy 13 

Stworzenie i wspieranie systemu zachęt infrastrukturalnych i  ekonomicznych 

do osiedlania się na terenie Gminy 19 

Rozbudowa systemu wsparcia rodziny 10 

Rozbudowa sytemu e-usług 16 

Promocja pracy zdalnej 17 

Inne – brak odpowiedzi 
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Analiza powyższych danych liczbowych wskazuje, że  z perspektywy mieszkańców Gminy trzema 

najważniejszymi działaniami niezbędnymi do zmniejszenia lub eliminacji problemów 

społecznych są w kolejności: zwiększenie dostępu do porad lekarzy specjalistów, promocja 

zatrudnienia oraz wspomaganie przedsiębiorczości w Gminie oraz wsparcie firm działających 

lokalnie w celu organizowania nowych miejsc pracy.  Kolejnymi ważnymi działaniami będą:  

wpływanie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Gminy, działania wspierające 

jakość edukacji , poprawę dostępności do usług społecznych i kulturalnych oraz stworzenie               

i wspieranie systemu wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi 

 

 wskazanie instytucji odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów społecznych 

 

Mieszkańcy Gminy zostali poproszeni o wskazanie instytucji odpowiedzialnych za rozwiązywanie 

problemów społecznych poprzez odpowiedź na pytanie 5 „Jakie Pana/Pani zdaniem Instytucje są 

odpowiedzialne za rozwiązywanie wskazanych powyżej problemów społecznych?”  W toku 

badania ankietowego uzyskano następujące odpowiedzi: 

 

Nazwa Instytucji   Liczba odpowiedzi 

Władze centralne – Rząd 33 

Władze lokalne – Burmistrz 45 

Radni 45 

Organizacje kościelne i wyznaniowe 12 

Organizacje pożytku publicznego – Stowarzyszenia i Fundacje 16 

Jednostki systemu edukacji – szkoły 29 

Policja 23 

Powiatowy Urząd Pracy 20 

Jednostki pomocy społecznej –  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   29 

Osoby dotknięte problemem we własnym zakresie 8 

Grupy samopomocy 5 

Inne – brak odpowiedzi 

 
Analiza powyższych danych liczbowych wskazuje, że  z perspektywy mieszkańców Gminy trzema 

najważniejszymi Instytucjami odpowiedzialnymi za rozwiązywanie problemów społecznych  

są w kolejności: Burmistrz, Radni i Rząd.  Jako kolejne instytucje respondenci wskazali: 

jednostki systemu oświaty, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Policję. 
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 badanie czynników ubóstwa 

 

Mieszkańcy Gminy zostali poproszeni o wskazanie czynników generujących ubóstwo  poprzez 

odpowiedź na pytanie 6  „Jakie Pana/Pani zdaniem czynniki powodują problem ubóstwa na terenie 

Gminy Szczerców?” W toku badania ankietowego uzyskano następujące odpowiedzi: 

 

Nazwa czynnika Liczba odpowiedzi 

Bezrobocie 25 

Uzależnienia 37 

Niezaradność życiowa 32 

Zły stan zdrowia 22 

Niepełnosprawność 15 

Niska motywacja do zmiany sytuacji życiowej 31 

Dysfunkcje rodziny 18 

Niskie dochody 22 

Inne – brak odpowiedzi 

 

Analiza powyższych danych liczbowych wskazuje, że  z perspektywy mieszkańców Gminy trzema 

najważniejszymi czynnikami generującymi ubóstwo są w kolejności: uzależnienia,  

niezaradność życiowa i niska motywacja do zmiany sytuacji życiowej. Kolejne czynniki 

stanowią:  niskie dochody, bezrobocie  oraz zły stan zdrowia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

W GMINIE SZCZERCÓW NA LATA 2021-2026 

68 

 

 wskazanie środków zaradczych na rzecz eliminacji lub ograniczenia problemu ubóstwa 

 

Mieszkańcy Gminy zostali poproszeni o wskazanie czynników ograniczających problem ubóstwa  

poprzez odpowiedź na pytanie 7 „Jakie Pana/Pani zdaniem  należy podjąć środki zaradcze na rzecz 

eliminacji lub ograniczenia problemu ubóstwa na terenie  Gminy Szczerców?” W toku badania 

ankietowego uzyskano następujące odpowiedzi: 

 

Nazwa środka zaradczego 
Zaznaczenie 

odpowiedzi 

Środki  materialne wspierania rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej 21 

Specjalistyczne poradnictwo na rzecz rodzin z dysfunkcjami 21 

Specjalistyczne poradnictwo na rzecz podnoszenia umiejętności i kompetencji 

życiowych 27 

Bezpłatne dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach 26 

Zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej 33 

Zwiększenie dostępności do zatrudnienia poprzez tworzenie nowych miejsc 

pracy  38 

Terapie uzależnień 19 

Wzrost oferty szkoleń dla osób pozostających bez zatrudnienia w celu nabycia 

lub zmiany kwalifikacji zawodowych 26 

Wsparcie i promocja instytucji świadczących pomocy na rzecz osób 

pozostający w ubóstwie 16 

Inne – brak odpowiedzi 

 

Analiza powyższych danych liczbowych wskazuje, że  z perspektywy mieszkańców Gminy trzema 

najważniejszymi czynnikami eliminującymi lub ograniczającymi  ubóstwo są w kolejności: 

zwiększenie dostępności do zatrudnienia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy,  

zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej oraz specjalistyczne poradnictwo na rzecz 

podnoszenia umiejętności i kompetencji życiowych. Następnie respondenci wymieniają: wzrost 

oferty szkoleń dla osób pozostających bez zatrudnienia w celu nabycia lub zmiany kwalifikacji 

zawodowych oraz bezpłatne dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach 
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 definiowanie problematyki osób starszych  

 

Mieszkańcy Gminy zostali poproszeni o zdefiniowanie problemów osób starszych  poprzez 

odpowiedź na pytanie 8 „Jakie Pana/Pani zdaniem problemy dotykają osoby starsze  na terenie 

Gminy Szczerców?”  W toku badania ankietowego uzyskano następujące odpowiedzi: 

 

Nazwa problemu Liczba odpowiedzi 

Zły stan zdrowia 45 

Niepełnosprawność 22 

Samotność 41 

Niskie świadczenia emerytalno-rentowe 38 

Niska aktywność i marginalizacja społeczna 18 

Ograniczony dostęp do środków transportu 31 

Brak opieki ze strony rodziny 12 

Trudności w załatwianiu spraw urzędowych 12 

Utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów 36 

Brak lub niski kompetencje z zakresie umiejętności korzystania z 

nowoczesnych narzędzi komunikacji (telefon komórkowy, komputer, Internet, 

karty płatnicze itp.) 26 

Trudne warunki mieszkaniowe 6 

Zaburzone poczucie bezpieczeństwa 9 

Poczucie samotności i bezradności 28 

Inne – brak odpowiedzi 

 

 

Analiza powyższych danych liczbowych wskazuje, że  z perspektywy mieszkańców Gminy trzema 

najpoważniejszymi problemami osób starszych  są w kolejności: zły stan zdrowia, samotność, 

niskie świadczenia emerytalno-rentowe. W statystyce problemów bardzo wysokie miejsca 

zajmują: utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów, ograniczony dostęp do środków transportu 

poczucie samotności i bezradności. 
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 wskazanie środków zaradczych na rzecz eliminacji lub ograniczenia problemów osób 

starszych 

 

Mieszkańcy Gminy zostali poproszeni o wskazanie środków zaradczych i ograniczających  

problemy osób starszych  poprzez odpowiedź na pytanie 9 „Jakie Pana/Pani zdaniem  należy podjąć 

środki zaradcze na rzecz eliminacji lub ograniczenia problemów osób starszych na terenie  Gminy 

Szczerców?” W toku badania ankietowego uzyskano następujące odpowiedzi: 

 

Nazwa środka zaradczego 
Zaznaczenie 

odpowiedzi 

Zwiększenie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej 38 

Zwiększenie dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej i rehabilitacji 39 

Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych 29 

Tworzenie i wdrażania programów profilaktyki zdrowotnej 21 

Zwiększenie dostępu do usług prawnych 15 

Udostępnienie pomocy przy załatwieniu spraw urzędowych 21 

Wspieranie i promocja instytucji świadczących pomoc na rzecz osób starszych 23 

Tworzenie klubów seniorów  33 

Tworzenie i wdrażanie ofert edukacyjnych skierowanych do osób starszych  12 

Działania na rzecz włączania osób starszych w życie społeczne 26 

Inne – wolontariat, brak odpowiednich warunków lokalowych do działalności  klubów seniorów 

 

 

Analiza powyższych danych liczbowych wskazuje, że  z perspektywy mieszkańców Gminy trzema 

najpoważniejszymi czynnikami eliminacji lub ograniczenia problemów  osób starszych  są w 

kolejności: zwiększenie dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej i rehabilitacji, 

zwiększenie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, zwiększenie dostępu do usług 

opiekuńczych.   Następnie respondenci wskazują: tworzenie klubów seniorów, działania na rzecz 

włączania osób starszych w życie społeczne oraz wspieranie instytucji  świadczących pomoc na 

rzecz osób starszych 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

W GMINIE SZCZERCÓW NA LATA 2021-2026 

71 

 

 definiowanie problematyki osób niepełnosprawnych  

 

Mieszkańcy Gminy zostali poproszeni o zdefiniowanie problemów osób niepełnosprawnych   

poprzez odpowiedź na pytanie  10 „Jakie Pana/Pani zdaniem problemy dotykają osoby                     

z niepełnosprawnościami i osoby chore  na terenie Gminy Szczerców?”.  W toku badania 

ankietowego uzyskano następujące odpowiedzi: 

 

Nazwa problemu Liczba odpowiedzi 

Utrudniony dostęp do edukacji 5 

Utrudniony dostęp do zatrudnienia 32 

Utrudniony dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej i rehabilitacji 29 

Izolacja i wykluczenie społeczne 18 

Bariery komunikacyjne i architektoniczne 28 

Brak możliwości korzystania z pełni praw obywatelskich i społecznych 5 

Poczucie samotności i bezradności 31 

Brak dostępu do usług opiekuńczych 10 

Inne –  brak odpowiedzi 
 

Analiza powyższych danych liczbowych wskazuje, że  z perspektywy mieszkańców Gminy trzema 

najpoważniejszymi problemami osób niepełnosprawnych  są w kolejności: utrudniony dostęp 

do zatrudnienia,  poczucie samotności i bezradności  oraz utrudniony dostęp do 

specjalistycznej opieki zdrowotnej i rehabilitacji..  Kolejne pod kątem hierarchii wypowiedzi 

znalazły się:  bariery komunikacyjne i architektoniczne,  izolacja i wykluczenie społeczne oraz brak 

dostępu do usług opiekuńczych.  
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 wskazanie środków zaradczych na rzecz eliminacji lub ograniczenia problemów osób 

niepełnosprawnych 

 

Mieszkańcy Gminy zostali poproszeni o wskazanie środków zaradczych na rzecz eliminacji lub 

ograniczenia problemów osób niepełnosprawnych   poprzez odpowiedź na pytanie 11 „Jakie 

Pana/Pani zdaniem  należy podjąć środki zaradcze na rzecz eliminacji lub ograniczenia problemów 

osób z niepełnosprawnościami i osób chorych na terenie Gminy Szczerców?”  W toku badania 

ankietowego uzyskano następujące odpowiedzi: 

 

Nazwa środka zaradczego Liczba odpowiedzi 

Likwidacja barier w obiektach infrastruktury gminnej 20 

Wspomaganie w poszukiwaniu miejsc pracy  36 

Stworzenie systemu zachęt do tworzenia miejsc pracy dla osób z 

niepełnosprawnościami 31 

Zapewnienie łatwego dostępu do korzystania z narzędzi  pomocy społecznej 15 

Wzrost dostępu do usług opiekuńczych 23 

Zapewnienie równych szans w zakresie dostępu do edukacji, kultury, sportu i 

zatrudnienia 23 

Działania na rzecz włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami 22 

Wsparcie i promocja instytucji świadczących pomoc na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami i osób chorych 20 

Stworzenie i wdrożenie systemu łatwego dostępu do usług medycznych            

i rehabilitacyjnych  na każdym poziomie zabezpieczenia zdrowia 26 

Stworzenie i wdrożenie systemu zabezpieczenia materialnego osób                  

z niepełnosprawnościami i osób chorych 13 

Inne – brak odpowiedzi 

 

Analiza powyższych danych liczbowych wskazuje, że  z perspektywy mieszkańców Gminy trzema 

najpoważniejszymi czynnikami eliminacji lub ograniczenia problemów  osób 

niepełnosprawnych  są w kolejności: wspomaganie w poszukiwaniu miejsc pracy, stworzenie 

systemu zachęt do tworzenia miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami oraz  stworzenie 

i wdrożenie systemu łatwego dostępu do usług medycznych i rehabilitacyjnych  na każdym 

poziomie zabezpieczenia zdrowia,  Jako mniej istotne zostały wymienione: wzrost dostępu do 

usług opiekuńczych, zapewnienie równych szans w zakresie dostępu do edukacji, kultury, sportu i 

zatrudnienia oraz działania na rzecz włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami 
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 definiowanie problemów dzieci i młodzieży 

 

Mieszkańcy Gminy zostali poproszeni o zdefiniowanie problemów dzieci i młodzieży poprzez  

odpowiedź na pytanie  12 „Jakie Pana/Pani zdaniem negatywne zjawiska społeczne  dotykają dzieci 

i młodzież  na terenie Gminy Szczerców?” W toku badania ankietowego uzyskano następujące 

odpowiedzi: 

 

Nazwa problemu Liczba odpowiedzi 

Brak pozytywnych wzorców i autorytetów moralnych 14 

Przemoc domowa 6 

Stosowanie używek – alkohol i tytoń 42 

Stosowanie środków psychoaktywnych – narkotyki, dopalacze itp. 27 

Uzależnienie od komputera, Internetu, telefonu komórkowego 45 

Brak zorganizowanych form spędzania wolnego czasu 31 

Chuligaństwo i przestępczość 5 

Demoralizacja 8 

Bezproduktywne spędzanie wolnego czasu 33 

Ograniczony dostęp do placówek kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych 18 

Zaniedbanie wychowawcze 23 

Niska aktywność społeczna 22 

Inne – brak odpowiedzi 

 

Analiza powyższych danych liczbowych wskazuje, że  z perspektywy mieszkańców Gminy trzema 

najpoważniejszymi negatywnymi zjawiskami społecznymi dotykającymi dzieci i młodzież są  

w kolejności: uzależnienie od komputera, Internetu i telefonu komórkowego, uzależnienie od 

używek  oraz  bezproduktywne spędzanie wolnego czasu. Biorąc pod uwagę ilość odpowiedzi 

równie istotnymi problemami są: brak zorganizowanych form spędzania wolnego czasu, stosowanie 

środków psychoaktywnych, zaniedbanie wychowawcze.    
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 wskazanie środków zaradczych na rzecz eliminacji lub ograniczenia problemów 

społecznych dotykających dzieci i młodzież 

 

Mieszkańcy Gminy zostali poproszeni o wskazanie środków eliminacji lub ograniczenia  

problemów dzieci i młodzieży poprzez odpowiedź na pytanie  13 „Jakie Pana/Pani zdaniem  należy 

podjąć środki zaradcze na rzecz eliminacji lub ograniczenia problemów społecznych dotykających 

dzieci i młodzież na terenie Gminy Szczerców?”  W toku badania ankietowego uzyskano 

następujące odpowiedzi: 

 

Nazwa środka zaradczego 
Zaznaczenie 

odpowiedzi 

Wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji poprzez 

zapewnienie pomocy jej członkom 23 

Poprawa wzajemnej komunikacji w relacjach rodzice-dzieci 29 

Organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 37 

Wdrażanie programów profilaktyki uzależnień w szkołach 31 

Zapewnienie w każdej szkole pomocy psychologa i pedagoga 38 

Wspieranie i promocja instytucji powołanych do świadczenia pomocy na rzecz 

dzieci i młodzieży 20 

Zwiększenie dostępu do placówek kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych 22 

Treningi kompetencji osobistych i społecznych 17 

Społeczna negacja wobec zaniedbań wychowawczych 20 

Inne –  brak odpowiedzi 

 

 

Analiza powyższych danych liczbowych wskazuje, że  z perspektywy mieszkańców Gminy trzema 

najpoważniejszymi czynnikami ograniczającymi lub eliminującymi negatywne zjawiska 

społeczne dotykającymi dzieci i młodzież są w kolejności: zapewnienie w każdej szkole 

pomocy psychologa i pedagoga, organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz  

wdrażanie profilaktyki uzależnień w szkołach. Biorąc pod uwagę ilość odpowiedzi równie 

istotnymi środkami zaradczymi będą: poprawa wzajemnej komunikacji w relacjach rodzicie-dzieci, 

wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji poprzez zapewnienie pomocy jej 

członkom oraz zwiększenie dostępu do placówek kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. 
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 definiowanie problemu bezrobocia 

 

Mieszkańcy Gminy zostali poproszeni o wskazanie źródeł bezrobocia poprzez odpowiedź na 

pytanie  14  „Jakie Pana/Pani zdaniem są przyczyny występowania problemu bezrobocia na terenie  

Gminy Szczerców?” W toku badania ankietowego uzyskano następujące odpowiedzi: 

 

Nazwa problemu Liczba odpowiedzi 

Brak miejsc pracy w Gminie 30 

Trudności w dojeździe do pracy 33 

Niechęć do podjęcia zatrudnienia 23 

Dostępne miejsca pracy nieadekwatne do wykształcenia 16 

Brak warunków do podjęcia działalności gospodarczej 8 

Problem z zapewnieniem opieki dla dziecka/osoby zależnej 18 

Brak doświadczenia zawodowego 20 

Niedostateczne kwalifikacje zawodowe 17 

Niepełnosprawność lub długotrwała choroba 8 

Brak organizacji wspomagających proces poszukiwania pracy 13 

Redukcja miejsc pracy na skutek klęsk epidemicznych, ekologicznych, 

żywiołowych itp. 5 

Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców Gminy 12 

Inne –  brak odpowiedzi 

 

Analiza powyższych danych liczbowych wskazuje, że  z perspektywy mieszkańców Gminy trzema 

najpoważniejszymi czynnikami powodującymi bezrobocie  są w kolejności: trudności w 

dojeździe do pracy, brak miejsc pracy w gminie oraz niechęć do podjęcia zatrudnienia.    

Zdaniem osób ankietowanych wpływ na dezaktywację zawodową mają wpływ: brak doświadczenia 

zawodowego, problem zapewnieniem opieki dla dziecka/osoby zależnej, niedostateczne 

kwalifikacje zawodowe. 
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 wskazanie środków zaradczych na rzecz eliminacji lub ograniczenia problemu bezrobocia 

 

Mieszkańcy Gminy zostali poproszeni o wskazanie źródeł bezrobocia poprzez odpowiedź               

na pytanie  15  „Jakie Pana/Pani zdaniem  należy podjąć środki zaradcze na rzecz eliminacji          

lub ograniczenia problemu bezrobocia na terenie Gminy Szczerców ?” W toku badania 

ankietowego uzyskano następujące odpowiedzi: 

 

Nazwa środka zaradczego Liczba odpowiedzi 

Tworzenie i wdrażanie kompleksowych programów szkoleniowo-doradczych 

skierowanych na integrację z rynkiem pracy osób pozostający poza 

zatrudnieniem  16 

Promowanie elastycznych form zatrudnienia umożliwiających godzenie pracy 

zawodowej i życia rodzinnego 26 

Zapewnienie opieki instytucjonalnej dla dzieci i osób zależnych 28 

Promocja zatrudnienia oraz wspomaganie przedsiębiorczości w Gminie 30 

Wsparcie firm działających lokalnie w celu organizowania nowych miejsc 

pracy 24 

Dostosowanie systemu szkolnictwa do wymogów rynku pracy 23 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje generujące tworzenie 

miejsc pracy 27 

Wdrażanie programów zatrudnienia subsydiowanego oraz płatnych staży 

zawodowych 25 

Wsparcie  i promocja instytucji działających w obszarze rynku pracy 15 

Stworzenie i promocja systemu pracy zdalnej 18 

Inne – brak odpowiedzi 

 

Analiza powyższych danych liczbowych wskazuje, że  z perspektywy mieszkańców Gminy trzema 

najważniejszymi czynnikami powodującymi ograniczenie bezrobocia  są w kolejności: 

promocja zatrudnienia oraz wspomaganie przedsiębiorczości w Gminie, zapewnienie opieki 

instytucjonalnej dla dzieci i osób zależnych oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych na 

inwestycje generujące tworzenie miejsc pracy.  W opinii mieszkańców równie istotne jest 

promowanie elastycznych form zatrudnienia umożliwiających godzenie pracy zawodowej i życia 

rodzinnego, wdrażanie programów zatrudnienia subsydiowanego oraz płatnych staży zawodowych 

oraz wsparcie firm działających lokalnie w celu organizowania nowych miejsc pracy 
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 definiowanie dysfunkcji społecznych i rodzinnych 

 

Mieszkańcy Gminy zostali poproszeni o wskazanie  najbardziej niepokojących dysfunkcji 

społecznych i rodzinnych poprzez odpowiedź na pytanie  16  „Czy Pana/Pani zdaniem na terenie 

Gminy Szczerców występują następujące dysfunkcje  rodzin?” W toku badania ankietowego 

uzyskano następujące odpowiedzi: 

 

Nazwa problemu 
Zaznaczenie 

odpowiedzi 

Zaniedbanie rozwoju dziecka 13 

Trudności opiekuńczo-wychowawcze 32 

Bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego 18 

Rodziny niepełne (samotne wychowywanie dzieci, euro-sieroctwo  itp.) 21 

Rozluźnienie więzi rodzinnych 22 

Problem przemocy w rodzinie 11 

Problem uzależnień w rodzinie 37 

Dziedziczenie negatywnych postaw społecznych 14 

Niski poziom włączenia społecznego 13 

Niski poziom dochodów rodziny 24 

Inne – brak odpowiedzi 

 

W opinii mieszkańców Gminy najbardziej rozpowszechniona dysfunkcją  rodzinną jest problem 

uzależnień w rodzinie. Następnie wskazano trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz niski 

poziom dochodów rodziny. Zważywszy na ilość odpowiedzi równie istotnymi problemami sa: 

bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, rodziny niepełne oraz rozluźnienie więzi 

rodzinnych 
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 wskazanie środków zaradczych na rzecz eliminacji lub czynników dysfunkcji rodziny 

 

Mieszkańcy Gminy zostali poproszeni o wskazanie środków zaradczych na rzecz eliminacji lub 

ograniczenia dysfunkcji społecznych i rodzinnych poprzez odpowiedź na pytanie  17 „Jakie 

Pana/Pani zdaniem należy podjąć działania na rzecz eliminacji lub ograniczenia czynników 

dysfunkcji rodzin na terenie Gminy Szczerców? W toku badania ankietowego uzyskano następujące 

odpowiedzi: 

 

Nazwa środka zaradczego 
Zaznaczenie 

odpowiedzi 

Tworzenie i wdrażanie programów wsparcia i pomocy rodzinom dotkniętym 

problemem przemocy. 18 

Tworzenie i wdrażanie programów pomocy  i wsparcia osobom uzależnionym 

i współuzależnionym w rodzinie.  

26 

Tworzenie i wdrażanie programów wsparcia i pomocy rodzinie zagrożonej 

bezrobociem, biedą i  ubóstwem, wykluczeniem społecznym. 

21 

Tworzenie i wdrażanie programów wsparcia i włączenia społecznego rodzin 15 

Stworzenie oferty alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieży 

31 

Tworzenie i wdrażanie programów ograniczania bezradności opiekuńczo-

wychowawczej 

20 

Tworzenie i wdrażanie programów podnoszenie kompetencji prowadzenia 

gospodarstwa domowego 

11 

Udostępnienie możliwości korzystania z  poradnictwa specjalistycznego – 

psycholog, pedagog, prawnik 

30 

Tworzenie i wdrażanie programów aktywizacji zawodowej 28 

Rozwój i wsparcie instytucji działających na rzecz wspierania rodziny. 19 

Inne – brak odpowiedzi 

 

 

Analiza powyższych danych liczbowych wskazuje, że  z perspektywy mieszkańców Gminy trzema 

najważniejszymi czynnikami powodującymi ograniczenie patologii społecznych i rodzinnych 

w kolejności: stworzenie oferty alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieży, udostępnienie możliwości korzystania z  poradnictwa specjalistycznego – 

psycholog, pedagog, prawnik  oraz tworzenie i wdrażanie programów aktywizacji zawodowej. 

Inne istotne czynniki wskazane przez mieszkańców obejmują w głównej mierze także worzenie i 

wdrażanie programów pomocy  i wsparcia na rzecz osób i rodzin dotkniętych dysfunkcjami 

rodziny.  
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 badanie jakości aktywności społecznej mieszkańców Gminy 

 

Mieszkańcy Gminy zostali poproszeni o wskazanie  powodów niskiej aktywności społecznej  

poprzez odpowiedź na pytanie  18  „Jakie są Pana/Pani zdaniem przyczyny niskiej aktywności 

społecznej mieszkańców Gminy Szczerców?  W toku badania ankietowego uzyskano następujące 

odpowiedzi 

 

Nazwa problemu Liczba odpowiedzi 

Ograniczenia finansowe 21 

Ograniczenia zdrowotne 15 

Pesymizm i zniechęcenie do działania 28 

Niedostosowanie podejmowanych działań do potrzeb lokalnej społeczności 15 

Niski poziom świadomości o potrzebie aktywności społecznej 26 

Niedostateczny poziom informacji o działaniach na rzecz podnoszenia 

aktywności społecznej mieszkańców 13 

Słabo rozwinięta infrastruktura społeczna 3 

Niewystarczająca liczba liderów lokalnych 17 

Uboga oferta usług rekreacji i wypoczynku 17 

Niski poziom identyfikacji z regionem zamieszkania 14 

Mała intensywności  i różnorodność działań w dziedzinie kultury 21 

Niska kreatywność społeczności lokalnej 20 

 

 

Analiza powyższych danych liczbowych wskazuje, że  z perspektywy mieszkańców Gminy 

pięcioma najpoważniejszymi przyczynami niskiej aktywności społecznej są w kolejności:  

pesymizm i zniechęcenie do działania, niski poziom świadomości o potrzebie aktywności 

społecznej oraz ograniczenia finansowe . Istotnymi czynnikami ograniczającymi aktywność 

społeczną są także: niska kreatywność społeczności lokalnej, niewystarczająca liczba liderów 

lokalnych oraz uboga oferta usług rekreacji i wypoczynku.  
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VIII. Misja Gminy Szczerców 

 

Zapewnienie mieszkańcom Gminy Szczerców warunków sprzyjających 

rozwojowi rodzinnemu, osobistemu i zawodowemu  

oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez 

stworzenie sprawnego systemu wsparcia umożliwiającego  

osobom i rodzinom  

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.  

 

 

 

 

IX. Wizja Gminy Szczerców 

 

Szczerców Gminą zintegrowaną społecznie, 

podnoszącą jakość życia mieszkańców, zaspokajającą ich potrzeby 

i stwarzającą im możliwość rozwoju. 

 

 

 

 

 

X. Cele strategiczne: 

 

1. Wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży. 

2. Przeciwdziałanie czynnikom marginalizacji i wykluczenia społecznego 

oraz ograniczanie ich skutków. 

 

3. Wsparcie osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami w 

środowisku zamieszkania oraz ich włączenie społeczne i zawodowe. 

4. Wspieranie aktywności  społecznej mieszkańców Gminy. 

 

 
 

Cele strategiczne zdefiniowane w niniejszym dokumencie to określone działania, których wdrożenie   

doprowadzi do zrealizowania wizji Gminy Szczerców  - zintegrowaną społecznie, podnoszącą jakość 

życia mieszkańców, zaspokajającą ich potrzeby i stwarzającą im możliwość rozwoju. 
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Bardzo ważnym kierunkiem działania jest wspieranie rodzin, w których zagrożony jest proces rozwoju    

i wychowania dzieci. Objęcie szczególnym wsparciem, zwłaszcza specjalistycznym (w tym asystenturą) 

rodzin, w których problem ten jest rozpoznany powinno być priorytetowym działaniem strategicznym 

wszystkich instytucji i podmiotów gminy działających na rzecz rodziny. Również istotnym kierunkiem 

planowania działań strategicznych jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz uzależnieniom. 

Obszar tych działań należy wypełnić przede wszystkim działaniami interwencyjnymi, zmierzającymi do 

przerwania przemocy, ochrony ofiar przemocy i ukarania sprawców. Obszar przeciwdziałania przemocy 

należy też wypełnić edukacją mieszkańców oraz działaniami informacyjnymi i profilaktycznymi, aby     

w jak największym stopniu uświadomić mieszkańcom gminy zagrożenia przemocy oraz informować jak 

należy im przeciwdziałać i chronić się przed utrwaleniem niepożądanych zachowań społecznych.  

 

Dane demograficzne Gminy Szczerców wskazują na istotne zmiany w strukturze demograficznej  

mieszkańców ze wskazaniem na malejącą ilości osób w wieku przedprodukcyjnym.  Istotne jest więc 

stworzenie systemu zachęt osadniczych rozumianych jako kompleks usług społecznych decydujących       

o komforcie i bezpieczeństwie funkcjonowania rodziny na terenie Gminy Szczerców. Działania takie 

mogą się przyczynić do decyzji młodych osób o pozostawieniu Gminy Szczerców jako centrum 

życiowego oraz świadomych decyzji prokreacyjnych, które będą miały wpływ na zwiększenie 

liczebności i potencjału społecznego. 

 

Kolejnym kierunkiem działania skierowanym na podniesienie spójności lokalnej społeczności jest 

podjęcie działań na rzecz przeciwdziałania czynnikom marginalizacji i wykluczenia społecznego 

oraz ograniczanie ich skutków. Marginalizacja to wykluczenie z udziału w życiu społecznym 

jednostek i grup społecznych w stosunku do ich otoczenia społecznego. Wykluczenie jest 

rozumiane jako niemożliwość bycia uczestnikiem ważnych społecznie aspektów życia społecznego, 

jak gospodarcze, polityczne czy kulturowe. Do katalogu osób zagrożonych marginalizacją                  

i wykluczeniem społecznym należy zaliczyć: osoby długotrwale bezrobotne, osoby ubogie, ofiary 

przemocy, osoby uzależnione, osoby starsze i niepełnosprawne. Dlatego istotne jest stworzenie 

warunku do wzrostu lokalnego rynku pracy i zapewnienie zatrudnienia osobom pozostającym bez 

pracy, a co za tym idzie poprawę ich sytuacji materialnej. W obszarze zagadnienia przeciwdziałania 

marginalizacji i wykluczenia społecznego ważne jest kreowanie i wrażanie programów profilaktyki 

dysfunkcji społecznych, programów wspierania dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju,           

a także prowadzenie kompleksowej polityki zabezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób 

starszych i niepełnosprawnych.  
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W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją demograficzną coraz większym problemem jest 

starzenie się społeczeństwa. Prognoza demograficzna  w perspektywie 2014-2050 wskazuje na 

stopniowy ubytek liczby ludności oraz znaczące zmiany struktury według wieku. W 2050 r. liczba 

ludności Polski wyniesie 33 mln 951 tys. W porównaniu do stanu w roku bazowym 2013 oznacza to 

zmniejszenie liczby ludności o 4,55 miliona tj. o 12%. Oprócz ujemnego przyrostu naturalnego, 

będziemy obserwować dalsze niekorzystne z zmiany w strukturze ludności według wieku oraz 

zmniejszanie się liczebności kobiet w wieku rozrodczym. Osoby w wieku 65 lat i więcej życia będą 

stanowiły prawie 1/3 populacji, a ich liczba wzrośnie o 5,4 miliona w porównaniu do 2013 r. Z kolei 

kobiety w wieku rozrodczym w 2050 r. w będą stanowiły jedynie 62% stanu z roku wejściowego31. 

Prognozy te reprezentatywne są również dla Gminy Szczerców,   w społeczeństwie której będzie 

przybywać osób w wieku poprodukcyjnym Niezbędne są działania w kierunku utrzymania jak 

najlepszej sprawności życiowej oraz wsparcie odpowiadające indywidualnym potrzebom seniorów. 

 

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a co za tym idzie wzrost świadomości społecznej             

oraz oczekiwań kierowanych w stronę samorządów, pociąga za sobą konieczność stworzenia 

płaszczyzny dla uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju 

społeczności lokalnej. Partycypacja społeczna to włączanie organizacji pozarządowych, lokalnego 

biznesu oraz inicjatyw obywatelskich, czyli mniej sformalizowanych grup obywateli,                       

w rozwiązywanie problemów lokalnych i podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących 

wspólnoty lokalnej. Istotnymi korzyściami partycypacji społecznej jest lepsza identyfikacja               

i trafniejsze rozwiązywanie problemów społecznych, unikanie konfliktów społecznych, 

podniesienie zaufania do władzy. W tym kontekście niezbędne jest wspieranie i finasowanie sektora 

organizacji pozarządowych na terenie Gminy Szczerców. 

 

Duże znaczenie w kształtowaniu się przyszłej polityki społecznej będą miały obecne wydarzenia, 

spowodowane stanem pandemii COVID 19 na całym świecie. Ryzyko zakażenia wirusem SARS 

COV-2 powoduje nie tylko niestabilność ekonomiczną, wpływa negatywnie na globalną i lokalną 

gospodarkę, ale odbija się również na funkcjonowaniu ludzi i uwidacznia się w relacjach 

międzyludzkich. „Narodowa kwarantanna” przyniosła ze sobą szereg niepokojących zmian, takich 

jak: wzrost przemocy, wzrost liczby separacji i rozwodów, wzrost liczby osób cierpiących na 

choroby psychiczne takie jak depresja, a także świadome odizolowanie się i znieczulenie na 

problemy innych osób. Już dziś wiadomo, że okres ten lawinowo pociągnie za sobą dodatkowe 

konsekwencje i problemy społeczne, z którymi będzie musiała się zmierzyć lokalna infrastruktura 

pomocy społecznej. 

                                                           
31

 GUS, Prognoza ludności 2014-2050 
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XI. Analiza SWOT 

 

Analiza SWOT stanowi narzędzie oceny potencjału i zasobów Gminy w kontekście zadań  

zdefiniowanych w niniejszej Strategii. Ma na celu wskazanie najlepszych rozwiązań i  

kierunków działań do osiągnięcia celów przy minimalizacji zagrożeń, ograniczaniu słabych 

stron oraz wykorzystaniu szans i mocnych stron. 

 

Istotą analizy jest identyfikacja czynników które mogą wpływać na funkcjonowanie Strategii  

oraz posegregowanie ich na cztery grupy: 

 

 mocne strony - S (Strengths) - mocna strona to czynnik wewnętrzny Gminy, czyli to co 

stanowi atut, przewagę, zaletę 

 słabe strony - W (Weaknesses) - słaba strona to czynnik wewnętrzny Gminy  czyli to co 

stanowi słabość, barierę, wadę  

 szanse - O (Opportunities) - szansa to czynnik zewnętrzny  - otoczenie Gminy, czyli to 

co stwarza  korzystne zmiany, 

 zagrożenia - T (Threats) - zagrożenie to czynnik zewnętrzny – otoczenie Gminy , czyli 

to co stwarza niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 

 

 

Mocne strony w zakresie rozwiązywania 

problemów społecznych 

Słabe strony 

w zakresie rozwiązywania problemów 

społecznych 

1/ dogodne położenie komunikacyjne gminy 

umożliwiające łatwy dostęp do usług 

społecznych i zatrudnienia bez  konieczności 

osadzania się poza terytorium gminy 

2/ dobrze rozwinięty system oświaty 

3/ duża ilość organizacji pozarządowych 

4/ atrakcyjna oferta imprez integracyjnych dla 

mieszkańców gminy 

5/ prężnie działające instytucje kultury 

6/ duży udział organizacji pozarządowych w 

realizacji zadań publicznych 

7/ bardzo dobre funkcjonowanie instytucji 

odpowiedzialnych za rozwiązywanie 

problemów społecznych na ternie gminy w 

zakresie doświadczenia, jakości działania i 

jakości kadr 

1/ brak lokalnej bazy do opieki nad osobami 

starszymi i osobami z niepełnosprawnościami 

2/ niewystarczająca świadomość społeczna na 

temat potrzeb osób starszych i osób                 

z niepełnosprawnościami 

3/ wysoki odsetek rodziny korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej z powodu 

długotrwałej choroby i niepełnosprawności 

4/ problem alkoholizmu w rodzinach 

5/ niewystarczająca oferta spędzania czasu 

wolnego i programów rekreacji ruchowej dla 

osób starszych i osób z niepełnosprawnościami 

6/ mało zróżnicowany rynek pracy 

7/ niewystarczająca ilość pracy dla ludzi 

młodych 

8/ słaba jakość publicznych środków 
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8/ systematyczne zmniejszanie problemu 

bezrobocie na terenie gminy 

9/ systematyczny wzrost liczy ludności na 

terenie gminy 

10/ dobrze rozwinięta infrastruktura sportowa 

11/ wysokie dochody gminy 

12/ dostępność do bezpłatnego wsparcia 

psychologicznego, terapeutycznego oraz 

prawnego 

13/ gminne programy działań w sferze 

społecznej 

14/ wysoka jakość funkcjonowania służ 

zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego 

na terenie gminy 

15/  niewielka ilość problemów społecznych 

umożliwiająca ich szybkie rozwiązywanie 

16/ wysoki poziom zaufania do władz 

lokalnych 

transportu 

9/ brak opieki stomatologicznej 

10/ transformacja przemysłu – wygaszanie 

przemysłu wydobywczego gwarantującego 

miejsca pracy 

11/ niski poziom aktywności społecznej 

mieszkańców Gminy 

12/ problem uzależnienia od współczesnych 

środków komunikacji 

13/ emigracja zarobkowa ludzi młodych  

wykształconych 

 

 

Szanse 

w zakresie rozwiązywania problemów 

społecznych 

Zagrożenia 

w zakresie rozwiązywania problemów 

społecznych 

 

1/ dostępność środków krajowych i 

europejskich środków finansowych 

umożliwiających finansowanie programów               

i projektów skierowanych na ograniczanie 

skutków negatywnych zjawisk społecznych 

3/funkcjonowanie instytucji integracji 

społecznej z doświadczoną kadrą 

gwarantującą skuteczność działania 

4/ wdrażanie krajowych programów 

wspierania rodziny 

5/ wzrost świadomości społecznej – wzrost 

postaw obywatelskich 

6/ korzystne zmiany społeczne – wzrost 

 

1/ starzenie się społeczeństwa 

2/ rozluźnienie więzi rodzinnych, załamanie 

tradycyjnego modelu rodziny 

3/ rosnąca dysfunkcyjność rodzin i wzrost 

problemów opiekuńczo-wychowawczych 

4/ niskie świadczenie emerytalno-rentowe nie 

pozwalające zabezpieczyć podstawowych 

potrzeb życiowych 

5/ wycofanie społeczne osób starszych i osób    

z niepełnoprawnościami 

6/ brak placówek systemu opieki dziennej          

i całodobowej na terenie gminy 

7/ niewydolność krajowej służby zdrowia 
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wykształcenia, mobilności zawodowej, 

przedsiębiorczości, wykorzystania technologii 

7/ dobra współpraca organizacji działających 

w sferze integracji społecznej 

8/ zwiększenie dostępu do specjalistycznej 

opieki zdrowotnej 

9/zwiększenie świadomości społecznej na 

temat uzależnień i problemu przemocy 

10/ promowanie zdrowego stylu życia 

11/ udział w realizacji krajowych programów 

skierowanych do seniorów 

12/ wspieranie aktywności społecznej 

mieszkańców 

13/ podnoszenie kwalifikacji pracowników 

pomocy społecznej 

 

8/ zagrożenie wykluczeniem cyfrowym osób 

starszych 

9/ dziedziczenie biedy i niezaradności 

życiowej 

10/ pogarszanie się zdrowia psychicznego 

społeczeństwa 

11/ narastanie nowych zagrożeń społecznych 

np. cyber-przemoc 

12/ zmniejszanie poczucie bezpieczeństwa na 

skutek nowych kryzysów – klęski 

epidemiczne, ekologiczne, energetyczne itp. 

13/ przeciążenie zadaniami pracowników 

socjalnych 

14/ wzrost biurokracji w realizowaniu zadań 

pomocy społecznej 

15/ wzrost roszczeniowości beneficjentów 

pomocy społecznej 

16/ narastanie niekorzystnych zjawisk 

społecznych i ekonomicznych w konsekwencji 

pandemii COVID-19 
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XII. Cele operacyjne, działania, instytucje odpowiedzialne, środki finansowe 

 

Cel strategiczny 1 

Wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży. 

Cel operacyjny 1: Wsparcie rodzin z dysfunkcją opiekuńczo-wychowawczą 

Działania:  

1. Świadczenie pomocy rodzinom mającym trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych poprzez asystenta rodziny . 

2. Organizowanie i wdrażanie programów edukacyjno-korekcyjnych skierowanych na 

podnoszenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. 

3. Organizowanie wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego            

i prawnego  dla członków rodzin z dysfunkcją opiekuńczo-wychowawczą. 

4. Organizowanie grup wsparcia. 

5. Wzmacnianie pracy socjalnej na rzecz rodzin wykazujących problemy opiekuńczo-

wychowawcze. 

6. Zapewnienie rodzinom korzystającym ze świadczeń pomocy GOPS wsparcia 

finansowego i rzeczowego na rzecz pokonywania trudności życiowych. 

7. Organizowanie spotkań środowiskowych mających na celu propagowanie 

pozytywnych wzorców funkcjonowania rodziny. 

8. Włączenie społeczne członków rodzin dysfunkcyjnych poprzez udostępnienie 

możliwości korzystania z dóbr kultury, turystyki i rekreacji i.in poprzez Kartę Dużej 

Rodziny. 

9. Organizowanie i wdrażanie programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych. 

10. Organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 

z rodzin dysfunkcyjnych – zajęcia warsztatowe, sportowe, artystyczne i turystyczne. 

11. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. 

12. Wdrażanie programu dożywiania. 

13. Wspieranie świadomego rodzicielstwa. 

14. Wdrażanie programów finansowych wsparcia rozwoju rodzin. 

15. Wspieranie merytoryczne  i finansowe  instytucji i organizacji świadczących pomoc 

na rzecz osób i rodzin z dysfunkcjami działania rodziny. 
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Cel Operacyjny 2: Wsparcie rodzin z problemem przemocy 

Działania: 

1. Organizowanie i finansowanie szkoleń/warsztatów/poradnictwa dla osób 

doświadczających przemocy w rodzinie. 

2. Udzielanie pomocy specjalistycznej pomocy psychologicznej i  prawnej osobom         

i rodzinom doświadczającym problemu przemocy.   

3. Organizowanie i finansowanie szkoleń/warsztatów/poradnictwa z dziedziny 

profilaktyki zachowań i postaw  agresywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 

i młodzieży. 

4. Organizowanie i finansowanie grup wsparcia dla ofiar przemocy. 

5. Organizacja i finansowanie edukacji publicznej, imprez zbiorowych, wyjazdów 

terapeutycznych  i kampanii informacyjnych  na temat zjawiska przemocy                 

w rodzinie. 

6. Prowadzenie „Niebieskich Kart”. 

7. Zapewnienie rodzinom korzystającym ze świadczeń pomocy GOPS wsparcia 

finansowego i rzeczowego na rzecz pokonywania trudności życiowych. 

8. Rozwijanie form pracy socjalnej z rodzinami osobami doświadczającymi przemocy. 

9. Współpraca z Posterunkiem Policji w Szczercowie, służbami administracyjnymi, 

wymiarem sprawiedliwości wobec sprawców przemocy w rodzinie w celu 

zwiększenia szybkości i skuteczności oddziaływania szczególnie w przypadku 

przemocy wobec dzieci. 

10. Rozwijanie form pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie.  

11. Opracowanie zintegrowanego systemu współpracy instytucji i organizacji 

działających w obszarze problemów przemocy na terenie Gminy. 

12. Upowszechnianie informacji o możliwościach i formach wsparcia oraz instytucjach 

udzielających pomocy osobom dotkniętym problemami przemocy. 

13. Wspieranie merytoryczne  i finansowe  instytucji i organizacji świadczących pomoc 

na rzecz osób i rodzin borykających się z problemem przemocy. 

Cel Operacyjny 3: Pomoc dzieciom i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym 

rozwoju 

Działania: 

1. Realizacja programów zwiększających możliwości dzieci i młodzieży z rodzin 
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dysfunkcyjnych do korzystania z szerszego dostępu do edukacji, wypoczynku i 

rekreacji, kultury i sportu. 

2. Prowadzenie programów profilaktycznych dotyczących różnorodnych zagrożeń 

społecznych. 

3. Udzielenie pomocy finansowej dzieciom w rodzinach dotkniętych różnymi 

dysfunkcjami m. in. stypendia, dopłata do różnych form wypoczynku typu kolonie, 

wycieczki szkolne. 

4. Prowadzenie zajęć, kół zainteresowań, warsztatów muzycznych, plastycznych, 

technicznych i innych. 

5. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, m.in. poprzez zwiększenie 

dostępności zajęć wyrównawczych, udzielanie pomocy w nauce (np. przez 

wolontariuszy).  

6.  Zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego, m.in. poprzez rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

przy wykorzystaniu zasobów oświatowych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych 

gminy. 

7. Rozwijanie infrastruktury umożliwiającej dzieciom i młodzieży spędzanie czasu 

wolnego i zwiększenie jej bezpłatnej dostępności, organizowanie wypoczynku           

w czasie wolnym od zajęć szkolnych. 

8. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 

dzieci i młodzieży. 

Wskaźniki pomiaru  Celu Strategicznego 1: 

1. Liczba rodzin objętych pracą socjalną. 

2. Liczba rodzin objętych usługami asystenta rodziny. 

3. Liczba dzieci objętych wsparciem. 

4. Liczba rodzin objętych wsparciem z systemu pomocy społecznej i liczba świadczeń. 

5. Liczba osób i rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym oraz liczba porad.  

6. Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach realizowanych programów                 

i projektów skierowanych do rodzin. 

7. Liczba uczestników biorących udział w formach zorganizowanego wypoczynku                  

i zajęciach pozaszkolnych. 

8. Liczba rodzin objętych kontraktem socjalnym w zakresie wsparcia w pełnieniu 

funkcji opiekuńczo–wychowawczej. 

9. Liczba uczestników biorących udział w działaniach skierowanych na włączenie 
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społeczne poprzez umożliwienie korzystania z dóbr kultury, rekreacji i turystyki. 

10. Liczba przyznanych i wypłaconych świadczeń „500+”. 

11. Liczba wydanych kart „Dużej rodziny”. 

12. Liczba zrealizowanych procedur „Niebieskich kart”. 

13. Liczba posiedzeń Zespołów Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych 

14. Liczba zrealizowanych programów profilaktycznych. 

15. Liczba dzieci biorących udział w zajęciach. 

Dostępne narzędzia weryfikacji pomiaru wskaźników Celu Strategicznego 1 : 

- dane budżetu gminy, 

- sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie, 

- sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szczerców, 

- sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczerców, 

- podpisane deklaracje uczestnictwa w projektach i programach, 

- zrealizowane świadczenia pomocy społecznej, 

- zrealizowane świadczenia z programów wparcia rodziny, 

- zorganizowane kampanie informacyjne, imprezy zbiorowe  i inne działania z zakresu 

edukacji społecznej i informacji na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, 

- zrealizowane działania wspierające rozwój społeczny i edukacyjny dzieci i młodzieży 

Częstotliwość pomiaru wskaźników Celu Strategicznego 1:  

Raz w roku – dane dotyczące realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 

Gminie Szczerców zostaną zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności GOPS w 

Szczercowie. 

Czas realizacji działań: 

Działania ciągłe w latach 2021-2026 

Instytucje odpowiedzialne za wdrożenie działań: 

GOPS, samorząd gminny, Zespół Interdyscyplinarny, Policja, placówki oświatowe, 

instytucje kultury, kluby sportowe, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, organizacje pozarządowe 

Źródła finansowania działań: 

Budżety:  centralny, województwa,  samorządu,  fundusze zewnętrzne, m.in. fundusze Unii 

Europejskiej, sponsorzy.  
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Cel strategiczny 2 

Przeciwdziałanie czynnikom marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz 

ograniczanie ich skutków. 

Cel operacyjny 1: Kreowanie i wdrażanie programów profilaktyki i ograniczania 

skutków bezrobocia 

Działania:  

1. Opracowywanie  i wdrażanie  programów  promocji zatrudnienia oraz aktywizacji 

lokalnego rynku pracy, w tym wspieranie lokalnych pracodawców. 

2. Organizowanie i wdrażanie kompleksowych programów szkoleniowo-doradczych 

skierowanych na reintegrację z rynkiem pracy osób bezrobotnych z wykorzystaniem 

środków finansowania w postaci dotacji unijnych w perspektywie 2021-2027. 

3. Aktywizacja bezrobotnych poprzez organizację różnorodnych form wsparcia 

wynikających z ustawy a dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia                    

i instytucjach rynku pracy ( m.in.: staże, szkolenia, praktyki zawodowe). 

4.  Zapewnienie porad psychologicznych i specjalistycznych osobom pozostającym bez 

zatrudnienia. 

5. Organizacja robót publicznych i prac społecznie użytecznych. 

6.  Propagowanie idei przedsiębiorczości i ekonomii społecznej, w tym aktywne 

wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalności gospodarczą lub założyć 

spółdzielnię socjalną. 

7. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami pozostającymi poza rynkiem pracy w oparciu 

o kontrakt socjalny. 

8. Zmniejszanie skutków bezrobocia poprzez świadczenie usług pomocy społecznej na 

rzecz osób bezrobotnych – wsparcie finansowe, materialne i niematerialne. 

9. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie  w zakresie 

monitorowania i  rozwiązywania zjawiska bezrobocia na terenie Gminy.  

10. Upowszechnienie informacji o usługach i instrumentach rynku pracy oferowanych 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie 

11. Dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy (edukacja 

szkolna w zakresie wyboru zawodu i umiejętności poruszania się po rynku pracy). 

12. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 

osób bezrobotnych. 
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Cel Operacyjny 2: Kreowanie i wdrażanie programów profilaktyki i ograniczania 

skutków ubóstwa 

Działania: 

1. Udzielania osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji  bytowej 

pomocy finansowej i rzeczowej.  

2. Wsparcie osób ubogich pracą socjalną, w tym poprzez zawieranie kontraktów 

socjalnych.  

3. Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz ubogich.  

4. Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci z rodzin ubogich, m.in. poprzez 

organizowanie dla nich dożywiania w szkołach, wypoczynku letniego i zimowego, 

wyposażenie ich w podręczniki i pomoce szkolne oraz odzież, a także zapewnienie im 

dostępu do alternatywnych form spędzania czasu wolnego.  

5. Edukowanie rodzin w zakresie ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa 

domowego. 

6. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 

ubogich. 

Cel Operacyjny 3: Kreowanie i wdrażanie programów profilaktyki i ograniczania 

skutków uzależnień. 

Działania: 

1. Organizowanie i finansowanie szkoleń/warsztatów/poradnictwa z dziedziny 

profilaktyki wszelkiego rodzaju uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem dzieci       

i młodzieży. 

2. Udzielanie pomocy specjalistycznej pomocy psychologicznej i  prawnej osobom          

i rodzinom doświadczającym problemu uzależnienia lub współuzależnienia.   

3. Organizowanie i finansowanie grup wsparcia dla osób uzależnionych                            

i współuzależnionych. 

4. Organizacja i finansowanie edukacji publicznej, imprez zbiorowych, wyjazdów 

terapeutycznych  i kampanii informacyjnych  dot. profilaktyki uzależnień ( narkotyki, 

dopalacze, alkohol, nikotyna, nowoczesne media – Internet, komputer, telefon 

komórkowy). 

5.  Organizacja i finansowanie promocji zdrowego stylu życia. 

6.  Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia spożycia alkoholu oraz zmiany 

struktury spożycia alkoholu. 
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7. Stworzenie systemu kontroli społecznej w zakresie dostępności dzieci i młodzieży 

szkolnej do narkotyków, dopalaczy i alkoholu pochodzącego zwłaszcza                       

z nielegalnych źródeł.  

8. Organizacja wypoczynku z programem socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin 

doświadczających problemu uzależnień. 

9. Świadczenie pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin doświadczających problemu  

uzależnień. 

10. Świadczenie wsparcia finansowego, materialnego i niematerialnego na rzecz osób        

i rodzin doświadczających problemu  uzależnień przez GOPS. 

11. Wypracowanie zintegrowanego systemu współpracy instytucji i organizacji 

działających w obszarze problemów uzależnień na terenie Gminy. 

12. Wzmocnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

13. Upowszechnianie informacji o możliwościach i formach wsparcia oraz instytucjach 

udzielających pomocy osobom dotkniętym uzależnieniami. 

Wskaźniki pomiaru  Celu Strategicznego 2: 

1. Liczba osób bezrobotnych w Gminie. 

2. Liczba osób biorących udział w programach i projektach skierowanych do osób 

bezrobotnych i ubogich.  

3. Liczba beneficjentów systemu pomocy społecznej objętych wsparciem z powodu 

bezrobocia i ubóstwa.  

4. Liczba świadczeń przyznanych i wypłacanych z powodu bezrobocia i ubóstwa. 

5. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach z zakresu aktywizacji zawodowej. 

6. Liczba osób bezrobotnych i ubogich objętych pracą socjalną oraz liczba osób objętych 

kontraktami socjalnymi.  

7. Liczba osób biorących udział w pracach społecznie użytecznych i robotach 

publicznych. 

8. Liczba osób podejmujących prowadzenie działalności gospodarczej.  

9. Liczba programów wsparcia osób bezrobotnych i dotkniętych ubóstwem oraz liczba 

osób nimi objętych. 

10. Liczba dzieci z rodzin ubogich objętych wsparciem.  

11.Liczba osób korzystających z pomocy z powodu uzależnienia. 

12. Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach realizowanych programów           

i projektów skierowanych do osób i rodzin doświadczających problemu uzależnienia. 
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13. Liczba przeprowadzonych działań edukacyjnych i profilaktycznych skierowanych 

do osób i rodzin doświadczających problemu  uzależnienia. 

14. Liczba osób korzystających ze specjalistycznego poradnictwa. 

15. Liczba osób podejmujących leczenie odwykowe. 

16. Liczba dzieci i młodzieży biorących udział w zorganizowanych formach 

wypoczynku i zajęciach pozaszkolnych. 

17. Liczba informacji nt. ofert pomocy świadczonej przez instytucje i organizacje na 

rzecz osób doświadczających problemu  uzależnienia. 

18. Liczba zorganizowanych kampanii informacyjnych, imprez zbiorowych, 

wyjazdów terapeutycznych i innych działań z zakresu edukacji społecznej na rzecz 

informacji i profilaktyki uzależnień. 

19. Liczba skontrolowanych punktów sprzedaży alkoholu. 

20. Liczba posiedzeń GKRPA 

21. Liczba porad udzielonych w Punkcie Konsultacyjnym dla osób dotkniętych 

problemem alkoholowym 

22. Liczba spotkań przedstawicieli instytucji i organizacji działających w obszarze 

przeciwdziałania i łagodzenia skutków uzależnień. 

23. Liczba świadczeń pomocy społecznej zrealizowanych na rzecz korzystających            

z pomocy z powodu  uzależnień. 

Dostępne narzędzia weryfikacji pomiaru wskaźników Celu Strategicznego 2 : 

- dane statystyczne, 

- dane budżetu gminy, 

- sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie 

- sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

- podpisane deklaracje uczestnictwa w projektach i programach, 

- zrealizowane świadczenia pomocy społecznej, 

- zrealizowane świadczenia z programów wparcia rodziny, 

- zorganizowane kampanie informacyjne, imprezy zbiorowe, wyjazdy  socjoterapeutyczne       

i inne działania z zakresu edukacji społecznej i informacji na rzecz ograniczania czynników 

wykluczenia społecznego. 

Częstotliwość pomiaru wskaźników Celu Strategicznego 2:  

Raz w roku – dane dotyczące realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych    

w Gminie Szczerców zostaną zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności GOPS            
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w Szczercowie. 

Czas realizacji działań: 

Działania ciągłe w latach 2021-2026. 

Instytucje odpowiedzialne za wdrożenie działań: 

GOPS, samorząd gminny, Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, Punkt konsultacyjny, 

placówki oświatowe, instytucje kultury, kluby sportowe, Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, organizacje pozarządowe 

Źródła finansowania działań: 

Budżety:  centralny, województwa,  samorządu,  fundusze zewnętrzne, m.in. fundusze Unii 

Europejskiej, sponsorzy.  

Cel strategiczny  3 

Wsparcie osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami  w środowisku 

zamieszkania oraz ich włączenie społeczne i zawodowe. 

Cel operacyjny 1: Podniesienie zdolności do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami 

Działania:  

1. Doradztwo zawodowe dla młodzieży z niepełnosprawnościami na wszystkich 

szczeblach edukacji. 

2.Dostosowanie programów kształcenia zawodowego osób z niepełnosprawnościami 

do aktualnych i przewidywanych potrzeb pracodawców. 

3. Wypracowanie i wdrożenie systemu wspierania osób z niepełnosprawnościami na 

rynku pracy. 

4. Organizacja i finasowanie programów szkoleniowo-doradczych, którym celem jest 

aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w każdym wieku. 

5. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie  w zakresie aktywizacji  

osób z niepełnosprawnościami 

6. Promowanie zatrudnienia  z niepełnosprawnościami na terenie Gminy. 

7. Wspierani organizacji pozarządowych działających w sferze integracji zawodowej 

osób z niepełnosprawnościami. 

Cel Operacyjny 2: Podniesienie dostępności usług specjalistycznych i  zdrowotnych 

świadczonych na rzecz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami 

Działania: 

1. Podniesienie dostępności usług specjalistycznych usług medycznych świadczonych 

na rzecz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.  
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2. Zwiększenie dostępności do usług  rehabilitacyjnych dla osób starszych i osób            

z niepełnosprawnościami. 

3. Rozwój środowiskowych form pomocy osobom starszym oraz osobom                        

z niepełnosprawnościami,  w szczególności świadczonych w miejscy zamieszkaniu 

albo na terenie gminy, takich jak usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne                    

i całodobowe.   

4. Zapewnienie wsparcia rodzinom osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami      

w formie asystenta osoby starszej lub osoby z niepełnosprawnościami oraz opieki 

wytchnieniowej. 

5. Organizacja i finansowanie działań mających na celu propagowanie zdrowego stylu  

życia, profilaktyki zdrowotnej i aktywności fizycznej wśród osób starszych i osób  

z niepełnosprawnościami. 

6. Dofinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej. 

7. Realizacja świadczeń pomocy społecznej na rzecz osób starszych i osób                      

z niepełnosprawnościami. 

8. Utworzenie całodobowych i dziennych form wsparcia dla osób starszych i osób  

   z niepełnosprawnościami. 

9. Utworzenie domu pomocy społecznej na terenie Gminy. 

10. Poszerzenie oferty ośrodków wsparcia dziennego. 

11. Likwidacja barier architektonicznych i transportowych utrudniających mobilność  

osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. 

12. Propagowanie idei pomocy sąsiedzkiej. 

Cel Operacyjny 3: Podniesienie aktywności  społecznej osób starszych i osób                    

z niepełnosprawnościami 

Działania: 

1. Rozwijanie aktywnych i zdrowych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze 

i osoby z niepełnosprawnościami – zaspokajanie ich potrzeb kulturalno-społecznych, 

rekreacyjnych i edukacyjnych, w tym organizowanie cyklicznych imprez i spotkań 

integracyjnych, wycieczek. 

2. Zwiększenie dostępności do specjalistycznego poradnictwa psychologicznego              

i prawnego dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. 

3. Prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu kształtowanie właściwych 

postaw społecznych wobec osób starszych i osób z  niepełnosprawnościami. 
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4. Organizacja i finansowanie programów i imprez informacyjnych mających na celu 

wzrost świadomości społecznej na temat problemów i sytuacji osób starszych i osób      

z niepełnosprawnościami. 

5. Podjęcie działań zmierzających do powołania grup samopomocowych dla osób 

starszych i osób z niepełnosprawnościami. 

6. Profilaktyka wykluczenia poprzez propagowanie zdrowego stylu życia osób starszych 

i osób z niepełnosprawnościami. 

7. Propagowanie idei wymiany międzypokoleniowej i międzykulturowej poprzez 

rozwój wolontariatu na rzecz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. 

8. Utworzenie Klubu Seniora. 

9. Zmiana wizerunku społecznego osób starszych i niepełnosprawnych poprzez 

prowadzenie kampanii informacyjnych. 

10. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie                           

w rozwiązywaniu problemów społecznych poprzez aktywne propagowanie 

programów pomocy i wspieranie osób niepełnosprawnych.  

11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze wspierania             

i rozwoju osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. 

Wskaźniki pomiaru  Celu Strategicznego 3: 

1. Liczba projektów i programów skierowanych do osób starszych                                

i niepełnosprawnych. 

2. Liczba osób korzystających z poradnictwa specjalistycznego. 

3. Liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych świadczeniami pomocy 

społecznej. 

4. Liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych pracą socjalną. 

5. Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi. 

6. Liczba osób objętych usługami rehabilitacyjnymi. 

7. Liczba osób korzystających z usług DPS. 

8. Liczba zdarzeń kulturalno-oświatowych skierowanych na przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu osób starszych i  niepełnosprawnych. 

9.Liczba organizacji działających aktywnie na rzecz integracji społecznej osób 

starszych i niepełnosprawnych. 

10.Liczba świadczeń pomocy społecznej na rzecz osób starszych                                   

i niepełnosprawnych. 

11. Liczba osób niepełnosprawnych i wieku poprodukcyjnym na terenie Gminy. 
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12. Liczba osób starszy i niepełnosprawnych pracujących na terenie Gminy. 

13. Liczba placówek opieki zdrowotnej na terenie Gminy. 

Dostępne narzędzia weryfikacji pomiaru wskaźników Celu Strategicznego 3 : 

- dane statystyczne, 

- dane budżetu gminy, 

- podpisane deklaracje uczestnictwa w projektach i programach, 

-  zrealizowane świadczenia pomocy społecznej, 

- wypłacone zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki opiekuńcze 

- zrealizowane  usługi opiekuńcze, 

- zrealizowane usługi rehabilitacyjne, 

- zorganizowane zdarzenia kulturalno-oświatowe skierowane na przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu osób starszych i  niepełnosprawnych, 

- zorganizowane spotkania integracyjne osób starszych i niepełnosprawnych. 

Częstotliwość pomiaru wskaźników Celu Strategicznego 3:  

Raz w roku – dane dotyczące realizacji  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 

Gminie Szczerców zostaną zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności GOPS w 

Szczercowie 

Czas realizacji działań: 

Działania ciągłe w latach 2021-2026. 

Instytucje odpowiedzialne za wdrożenie działań: 

GOPS, samorząd gminny, Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, placówki oświatowe, placówki medyczne, instytucje kultury, kluby 

sportowe,  organizacje pozarządowe 

Źródła finansowania działań: 

Budżety:  centralny, województwa,  samorządu,  fundusze zewnętrzne, m.in. fundusze Unii 

Europejskiej, sponsorzy.  

Cel strategiczny  4 

Wspieranie aktywności społecznej mieszkańców. 

Cel operacyjny 1: Edukacja i aktywizacja mieszkańców do działania na rzecz lokalnej 

społeczności 

Działania:  

1. Wspomaganie grup obywatelskich w zakładaniu organizacji pozarządowych. 

2. Zachęcanie mieszkańców do udziału w rozwiązywaniu lokalnych problemów 
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społecznych oraz wspieranie inicjatyw społecznych. 

3. Udział lokalnych organizacji w przeglądach, forach, festiwalach, imprezach 

kulturalnych. 

4. Organizacja szkoleń, konferencji, spotkań propagujących ideę aktywności społecznej. 

5. Wspólne diagnozowanie potrzeb i problemów społeczności, wyznaczanie kierunków 

do działania.  

6. Propagowanie idei wolontariatu oraz pozyskiwanie wolontariuszy do udziału              

w realizacji zadań dotyczących rozwiązywania problemów społecznych. 

7. Opracowywanie i realizowanie, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

projektów służących aktywizacji mieszkańców gminy, w tym współfinansowanych      

z funduszy zewnętrznych, np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

Cel Operacyjny 2: Rozwój kadr  i wspieranie działalności organizacji pozarządowych  

Działania: 

1. Wspieranie rozwoju kadr Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych 

instytucji i organizacji kreowania polityki społecznej poprzez udział w szkoleniach, 

kursach i studiach. 

2. Wspieranie rozwoju członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych poprzez udział 

w szkoleniach specjalistycznych. 

3. Przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego. 

4. Tworzenie i realizacja projektów społecznych i infrastruktury socjalnej. 

5. Realizowanie zadań z zakresu rozwiązywania problemów społecznych przy 

współpracy z sektorem pozarządowym. 

6. Wspieranie rozwoju działalności lokalnych stowarzyszeń i grup obywatelskich. 

7. Inicjowanie w gminie działalności nowych organizacji pozarządowych 

funkcjonujących w obszarze polityki społecznej. 

8. Wspieranie lokalowe organizacji pozarządowych, promowanie ich działalności oraz 

udzielanie im pomocy w prowadzeniu działalności. 

Wskaźniki pomiaru  Celu Strategicznego 4: 

1. Liczba organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Szczerców. 

2. Liczba szkoleń, konferencji, spotkań propagujących ideę aktywności społecznej.  

3. Liczba wydarzeń, w których uczestniczyły lokalne organizacje. 

4. Liczba projektów społecznych podjętych z inicjatywy osób lub organizacji 
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niepublicznych. 

5. Liczba osób uczestniczących w programach realizowanych przez organizacje 

pozarządowe. 

6. Liczba wolontariuszy. 

7. Liczba osób uczestniczący w szkoleniach/kursach/studiach. 

Dostępne narzędzia weryfikacji pomiaru wskaźników Celu Strategicznego 4 : 

-  wykazy organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Szczerców, 

-  wykazy programów i projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, 

-  potwierdzenia  uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach, projektach, 

programach, 

- zaświadczenia o ukończeniu uczestnictwa w kursach/szkoleniach/studiach. 

Częstotliwość pomiaru wskaźników Celu Strategicznego 4:  

Raz w roku – dane dotyczące realizacji  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 

Gminie Szczerców zostaną zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności GOPS w 

Szczercowie 

Czas realizacji działań: 

Działania ciągłe w latach 2021-2026. 

Instytucje odpowiedzialne za wdrożenie działań: 

GOPS, samorząd gminny,  placówki oświatowe, instytucje kultury, kluby sportowe,  

organizacje pozarządowe 

Źródła finansowania działań: 

Budżety:  centralny, województwa,  samorządu,  fundusze zewnętrzne, m.in. fundusze Unii 

Europejskiej, sponsorzy.  

 

 

XII. Programy realizacyjne 

 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie  Szczerców na lata 2021-2026 

będzie realizowana w szczególności poprzez poniżej wymienione programy: 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Szczerców na lata 2019-2021  

Celem głównym programu jest wspieranie rodzin z terenu Gminy Szczerców 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz 

przeciwdziałania ich marginalizacji społecznej. Program jest adresowany do rodzin z 
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dziećmi, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej, a 

jego celem jest przywrócenie rodzinie zdolności do prawidłowego wypełniania tej funkcji, 

poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Zadania 

programu koncentrują się nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie, również w sytuacjach, 

gdy dziecko zostało umieszczone poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania przez nią 

funkcji opiekuńczych. W jego realizacji uczestniczą instytucje i organizacje realizujące 

zadania mieszczące się w zakresie wspierania rodziny.  

Działania realizowane w ramach programu: 

1/ Diagnozowanie i analiza środowisk rodzinnych 

2/ Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny 

3/Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienie jej 

specjalistycznego poradnictwa i wsparcia 

4/ Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz 

rozwiązywanie już zaistniałych 

5/ Dążenie do reintegracji rodzin 

6/ Podejmowanie działań profilaktycznych 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Szczerców na lata 2014-2020 

Głównym celem programu jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie w gminie 

Szczerców oraz skuteczne rozwiązywanie problemów z nim związanych.  

Organem wykonawczym jest  Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, który działa poprzez: 

1. pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w 

przezwyciężeniu ich problemów, 

2. efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie 

zaistniałego problemu, 

3. współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemów i 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

4. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia 

przemocy, 

5. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy 

6. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do 
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przemocy oraz efektów ich działań. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

 

Program, zgodnie z obowiązującymi przepisami o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest uchwalany, co roku przez Radę Miejską w Szczercowie 

Program odnosi się do zadań gminy wskazanych w ustawie z dnia 26 października 1982 r o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z ustawą jednostki 

samorządu terytorialnego, w tym Gmina, są zobowiązane do podejmowania działań: 

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu  

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności 

dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań 

na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych 

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych ustawy oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego 

- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej 

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

 

Program składa się z trzech modułów.  

 

Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży. Drugi to posiłek 

adresowany do osób starszych.  Trzeci moduł zakłada doposażenie i poprawę standardu już 

działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie 

działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie 

adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli jadalni. 

 



STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

W GMINIE SZCZERCÓW NA LATA 2021-2026 

102 

 

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, 

świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i 

młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w 

ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium 

dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. 

 

Z pieniędzy przekazywanych gminom dofinansowane zostaną posiłki wydawane w 

stołówkach i dowożone osobom dorosłym, w tym niewychodzącym z domu (np. ze względu 

na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie 

gorącego posiłku (w programie przeznaczono pieniądze na dowóz posiłków). 

Program „Rodzina 500+” 

Program "Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł w 

życie 1 kwietnia 2016 roku.  

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku 

świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł przysługuje na każde dziecko do ukończenia 

18. roku życia bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.   

 

Program „Dobry start” 

Program „Dobry start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów 

rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do 

ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają 

świadczenie do ukończenia przez nie 24  roku życia. 

 

 

XIV.  Wdrożenie i monitorowanie Strategii 

 

Koordynatorem realizacji działań w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Szczerców na lata 2021 – 2026 będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie. 

Działania te będą podejmowane przez powyżej wskazane podmiot przy współpracy innych 

podmiotów skazanych w Strategii.  
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Monitoring zapisów strategicznych  polegający na systematycznym zbieraniu i analizowaniu 

informacji dotyczących realizowanych bądź zrealizowanych już działań będzie prowadzony 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie. Gromadzone dane pozwolą 

zidentyfikować i rozwiązywać problemy, które pojawią się w trakcie wdrażania dokumentu  oraz 

stwierdzić  czy wyznaczone działania zmierzają w słusznym kierunku i przynoszą zakładane 

zmiany. W przypadku stwierdzenia istotnych zmian społecznych niezbędne będzie podjęcie  

działań krygujących i wszelkich prac mających na celu aktualizację obowiązującej strategii.  

 

Do oceny stopnia wdrożenia wyznaczonych działań zostaną wykorzystane sformułowane pod 

każdym celem strategicznym wskaźniki pomiaru celu. W większości są one dostępne                   

w statystyce publicznej oraz w zasobach informacyjnych GOPS w Szczercowie. W przypadku 

tylko części może zaistnieć potrzeba badań ankietowych i dalszych analiz. Wskaźniki podane     

w niniejszym opracowaniu nie wyczerpują wszystkich pozwalających na ocenę postępów 

realizacji strategii i w miarę rozwoju Strategii powinny być uzupełniane o bardziej adekwatne do 

bieżącej sytuacji społecznej w Gminie. 

 

Z uwagi na specyficzny czas powstawania dokumentu (okres pandemii ograniczający 

szeroką konsultację społeczną), wygaszenie dokumentów strategicznych na poziomie 

krajowym  i powiatowym oraz okres przejściowy pomiędzy definiowaniem dokumentów 

strategicznych dla perspektywy finansowania unijnego w latach 2021-2027 wskazana 

będzie systematyczna aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych                  

w Gminie Szczerców, w tym pierwsza na koniec 2021 r. 

 

Okres pandemii COVID-19 może spowodować zmiany w systematyce problemów 

społecznych występujących na terenie Gminy. Mogą pojawić się także nowe, trudne do 

zdefiniowania w obecnej chwili problemy. Należy więc zaobserwowane zmiany nanieść          

w aktualizacji Strategii wraz z wytyczeniem ścieżek ograniczania lub eliminacji nowych 

niekorzystnych zjawisk społecznych występujących na terenie Gminy. 

 

XIII.  Podsumowanie 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Gminie Szczerców na latach 2021–2026 

zakłada ciągłość w realizacji wytyczonych kierunków działań z zachowaniem wymogu 
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wprowadzania niezbędnych zmian dostosowawczych  wynikających ze zmian w sytuacji 

ekonomicznej i społecznej w kolejnych latach. Wyznaczone cele strategiczne dotyczą 

najistotniejszych problemów występujących na terenie Gminy Szczerców, takich jak:  dysfunkcje 

rodziny, marginalizacja i wykluczenie społeczne, starzenie się społeczeństwa. 

 

Diagnoza problemów społecznych w niej postawiona określa jednoznacznie, że konieczne są 

długofalowe programy działań podejmowanych dla zapobiegania i przeciwdziałania 

społecznemu wykluczeniu  jako zjawisku uniemożliwiającemu lub utrudniającemu jednostce lub 

grupie zgodne z prawem pełnienie ról społecznych i korzystanie z dóbr publicznych.  

 

Realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych przyczyni się do 

wdrożenia nowoczesnego modelu polityki społecznej w Gminie Szczerców, a zorientowanie jej 

na wybrane grupy społeczne jest najlepszą możliwością poprawy sytuacji wielu osób, a także 

zaktywizowania grup podlegających wykluczeniu społecznemu.  

 

Rozwijanie i utrzymywanie systemu pomocy wymaga zintegrowanych działań wszelkich 

podmiotów, organizacji pozarządowych, a przede wszystkim rodzin. Osiągnięcie oczekiwanych 

rezultatów będzie w dużym stopniu uzależnione od akceptacji strategii przez wszystkich 

sojuszników podejmowanych działań pomocowych.  

 

W ramach wdrażania Strategii należy podjąć następujące działania zmierzające do osiągania 

celów strategicznych:  

1. Zapewnienie finansowania ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych (montaż finansowy).  

2. Profesjonalne przygotowanie instytucji i kadr, które będą zarządzać, wdrażać i monitorować 

realizowane projekty strategiczne.  

3. Reorientacja wydatków w ramach polityki społecznej na obszary kluczowe z punktu polityki 

społecznej.  

4. Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających większy udział mieszkańców i organizacji 

pozarządowych w rozwiązywaniu najistotniejszych problemów społecznych.  

 

Zapisy zawarte w strategii będą realizowane w ramach kierunków poszczególnych działań, 

w zależności od posiadanych przez samorząd i pozyskanych z zewnątrz środków 

finansowych. 

 


