
Uchwała Nr 57/VI/11

Rady Gminy w Nowym Duninowie

 z dnia 13 maja 2011r.

W sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowy Duninów na lata 
2011-2015.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 
2001r Nr 142,poz.1591 z póz. zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej( Dz. U. z 2009r.Nr 175, poz.1362 z póz.zm.)Rada Gminy Nowy Duninów uchwala co 
następuje:

§1

Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowy Duninów na lata 2011-
2015 w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Duninów.

§3

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia .
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                                                                                                       do  Uchwały  Nr 57/VI/11

                                                                                                       Rady Gminy w Nowym Duninowie

                                                                                                       z  dnia 13 maja 2011r.

STRATEGIA  ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

GMINY NOWY DUNINÓW NA LATA

2011-2015
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1. Wstęp

Strategia  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Gminy  Nowy  Duninów  stanowi 
realizację zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy  społecznej, zgodnie z którymi do 
zadań  własnych  gminy   o  charakterze  obowiązkowym  należy  opracowanie  i  realizacja 
gminnej strategii  rozwiązywania problemów społecznych. Ponadto ciągle niewystarczające 
środki  przeznaczone na pomoc społeczną i  jednoczesny wzrost niezaspokojonych potrzeb 
społecznych  skłaniają,  w  obliczu  pojawiających  się  zmian  społeczno-  gospodarczych,  do 
poszukiwania nowych metod i form działania w tym zakresie.

Strategia  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Gminy  Nowy  Duninów  na  lata 
2011-2015 jest kontynuacją zadań realizowanych w ramach strategii minionych lat. 

                 Niniejszy dokument nadal wytycza kierunki działań na rzecz osób i rodzin, które nie 
są  w  stanie  pokonać  swojej  trudnej  sytuacji  życiowej,  wykorzystując  własne  środki 
możliwości i uprawienia. W dalszym ciągu ma na celu wypracowanie takich metod i form 
pracy,  aby  pomoc  społeczna  nie  ograniczała  uzależniając  od  świadczeń  finansowych,  a 
jedynie efektywnie wspierała jednostki i rodziny w podejmowaniu samodzielnych inicjatyw 
oraz prób wyjścia z trudnej sytuacji. 

Priorytety  Gminnej  Strategii   Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  nakreślone 
zostały  z  perspektywą  realizacji  w  ciągu  najbliższych  pięciu  lat.  Wynikają  one  z 
przeprowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie analizy 
społeczno-ekonomicznej   lokalnego  środowiska,  przy  wykorzystaniu  własnych  materiałów 
sprawozdawczych oraz materiałów przygotowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku i 
inne instytucje współpracujące z Ośrodkiem.

Strategia  jest  spójna  z  odnośnymi  priorytetami  Strategii  Rozwoju  Województwa 
Mazowieckiego,  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego, 
Narodowego  Planu  Rozwoju  i  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju 
Regionalnego oraz Narodową Strategią Integracji  Społecznej  i  Krajowym Planem na rzecz 
Integracji Społecznej na lata 2008-2010. Gminna Strategia jest również zgodna z programem 
„Polityki Prorodzinnej Państwa 2000-2010” oraz programem „Polityki Rodzinnej 2007-2014” 
podkreślającym znaczenie tej podstawowej komórki społecznej oraz konieczność stwarzania 
szans dzieciom i młodzieży oraz zapobiegania marginalizacji rodzin, poprzez między innymi:
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• poprawę  kondycji  finansowej  rodzin,  poprzez  zwiększenie  ich  aktywności  własnej 
oraz udzielanie materialnego wsparcia rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji,

• wychowanie  młodego  pokolenia,  a  w  tym  między  innymi  pomoc  rodzinie  w 
wychowaniu dzieci i młodzieży, zwiększenie wychowawczej roli szkoły i współpraca szkoły z 
rodzicami, zwiększenie dostępności młodzieży do szkół średnich i wyższych, przeciwdziałanie 
zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży,

• pomoc rodzinom z osobami niepełnosprawnymi nie tylko w opiece nad tymi osobami, 
ale  również  poprzez  stworzenie  warunków  do  udziału  osób  niepełnosprawnych  w  życiu 
społecznym,  wsparcie  finansowe,  działania  na rzecz  usuwania barier  architektonicznych  i 
urbanistycznych,

• opiekę nad dzieckiem, w tym rozszerzanie różnych form opieki pozarodzinnej np.:

świetlic,  klubów,  a  w przypadku  braku  opieki  ze  strony  rodziny  biologicznej  rozwijanie  i 
zapewnienie form rodzinnej opieki zastępczej,

• pomoc  rodzinom  zagrożonym  dysfunkcjami  między  innymi  poprzez  poszerzanie 
wachlarza pomocy wielozakresowej.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowy Duninów  jest 
w  pełni  zgodna  z  podstawowymi  zasadami  życia  społecznego,  a  w  szczególności  zasadą 
pomocniczości,  partycypacji  społecznej  i  współodpowiedzialności.  Pojęcie  pomocniczości 
oznacza, że struktury wyższe (władza) nie powinny wyręczać struktur niższych, czyli  osób, 
rodzin, grup i społeczności lokalnych w tym, z czym mogą one sobie poradzić we własnym 
zakresie.  Rolą  władzy winno być natomiast  pobudzanie struktur niższych,  wspomaganie  i 
wspieranie  ich  wysiłków  wówczas,  gdy  realizacja  określonych  zadań  przekracza  ich 
możliwości. 

               Głównym narzędziem stosowanym w celu dokonania pozytywnych zmian będzie 
praca socjalna rozumiana jako wszelkie działania typu prospołecznego, których celem jest 
podtrzymywanie, chronienie lub rozwijanie interesów jednostek, rodzin, grup i społeczności. 
Celem podejmowanych działań będzie nie tylko łagodzenie skutków trudnej sytuacji, w jakiej 
znalazły  się  osoby  i  rodziny,  ale  również  usuwanie  przyczyn  zaistniałej  sytuacji  oraz 
zapobieganie ich powstawaniu.

Działania, które będą podejmowane w odpowiedzi na faktyczne potrzeby i problemy 
mieszkańców będą realizowane na trzech poziomach:

• profilaktyki, czyli zapobieganiu powstawaniu niekorzystnych zjawisk jako działania o 
charakterze priorytetowym,
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• pomocy  doraźnej  (ratownictwo),  czyli  świadczeniu  natychmiastowej  pomocy  w 
sytuacjach kryzysowych,

• długofalowych  programów  naprawczych  zmierzających  do  rozwiązania  lub 
przynajmniej zminimalizowania lokalnych problemów społecznych.

Działania będą kierowane głównie ku środowiskom, które pozostają na marginesie 
życia  społecznego,  wykluczonych  społecznie  lub  najbardziej  zagrożonych  zjawiskiem 
wykluczenia, do których należą przede wszystkim:

• dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych oraz wychowujących się poza rodziną,

• osoby bezrobotne, w tym w szczególności długotrwale oraz kobiety pozostające poza

rynkiem pracy,

• kobiety samotnie wychowujące dzieci,

• ofiary patologii życia rodzinnego,

• osoby o niskich kwalifikacjach,

• osoby żyjące w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych,

• niepełnosprawnych i przewlekle chorych,

• osoby psychicznie chore,

• starsze osoby samotne,

• osoby opuszczający zakłady karne.

6



2. Ogólna charakterystyka Gminy Nowy Duninów 

2.1 Dane ogólne o Gminie Nowy Duninów

Gmina Nowy Duninów jest położona w powiecie płockim na pograniczu województw 
mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego, w odległości 20 km od Płocka i 30 km od Włocławka. 
Gmina obejmuje obszar o powierzchni 14.623 ha. W ramach gminy funkcjonuje 13 sołectw. 
Według  danych  statystycznych  na  przestrzeni  ostatnich  trzech  lat  zwiększyła  się  liczba 
mieszkańców gminy co przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela: Statystyka mieszkańców Gminy Nowy Duninów wg. płci.

                  WYSZCZEGÓLNIENIE
                         LICZBA MIESZKAŃCÓW 
                                 OGÓŁEM
Ogółem W tym kobiety

Stan na :31.12.2008r. 3.884 1.988
31.12.2009r. 3.922 2.007
31.12.2010r. 3.970 2.033
Źródło : Ewidencja ludności –Urząd Gminy Nowy Duninów

W strukturze mieszkańców dominującą liczbę stanowią kobiety. 

Gęstość zaludnienia na przestrzeni minionych trzech lat waha się w granicach 27 osób 
na 1 km².

Tabela : Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Nowy Duninów.

WIEK
                    LICZBA MIESZKAŃCÓW                                      KOBIETY
Stan na:
31.12.2008r.

Stan na 
31.12.2009r.

Stan na :
31.12.2010r.

Stan na :
31.12.2008r.

Stan na :
31.12.2009r.

Stan na :
31.12.2010r.

0-17 798 793 788 385 386 383
18-65 2546 2570 2606 1222 1226 1242
Powyżej 
65 lat

540 559 576 381 395 408

Źródło : Ewidencja ludności – Urząd Gminy Nowy Duninów

Przedstawione  powyżej  dane  statystyczne  przedstawiają,  że  wśród  mieszkańców 
gminy  dominującą grupą są osoby w wieku produkcyjnym, kolejne miejsce zajmują osoby w 
wieku przedprodukcyjnym, natomiast odsetek osób w wieku poprodukcyjnym zdecydowanie 

7



zwiększył  się  w  minionym  roku.  Pomimo  wszystko gmina  zdominowana  jest  przez  ludzi 
młodych, którzy na przełomie trzech  ostatnich lat stanowili średnio 86% całej populacji.

Z powyższych danych wynika niepokojąca informacja, iż z roku na rok zmniejsza się 
przyrost naturalny.        

Struktura gminy oparta jest na  inwidualnych gospodarstwach rolnych. W gminie nie 
występują  większe  podmioty  gospodarcze.  Do  głównych  pracodawców  należy  zaliczyć 
instytucje  gminne  oraz  funkcjonujące  na  terenie  gminy  ośrodki  wypoczynkowe.  Część 
mieszkańców gminy znajduje zatrudnienie poza jej granicami.

System szkolnictwa przedstawia się następująco: na terenie Gminy Nowy Duninów 
funkcjonują 2 szkoły podstawowe (Nowy Duninów z filią w Lipiankach,  Soczewka) oraz 1 
gimnazjum  (Nowy Duninów).

Opiekę zdrowotną zapewniają lekarze i  pielęgniarki  Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej „Rodzina” z siedzibą w Nowym Duninowie i Soczewce.  

3. Diagnoza problemów społecznych

Poszerzające  i  pogłębiające  się  problemy  i  kwestie  społeczne  wymagają 
diagnozowania pozwalającego na ich wnikliwą identyfikację oraz określenie ich przyczyn aby 
w konsekwencji móc skutecznie je przezwyciężać.

Szczegółowa diagnoza określa kierunki działań zmierzających do łagodzenia skutków 
dominujących problemów społecznych. Wskazuje na działania, które mogą mieć wyłącznie 
charakter pomocy finansowej, bądź profilaktyki; czy też mają motywować mieszkańców do 
zmian  w  swoim  życiu  (np.  poprzez  edukację,  aktywne  poszukiwanie  pracy,  zmianę 
kwalifikacji zawodowych bądź ich nabycie, itp.).

Znaczna część problemów natury społecznej, występujących na terenie Gminy Nowy 
Duninów,  ma  swoje  odzwierciedlenie  w  statystykach  dotyczących  działalności  Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie.

Tabela: Liczba mieszkańców Gminy Nowy Duninów korzystających ze świadczeń z pomocy 
społecznej.

           WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA MIESZKAŃCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z 
POMOCY SPOŁECZNEJ

Stan na :31.12.2008r. 185
31.12.2009r. 188
31.12.2010r. 214
Źródło : Dane ze sprawozdań GOPS Nowy Duninów.
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Z  powyższego  wynika,  iż  liczba  mieszkańców  korzystających  z  pomocy  społecznej 
systematycznie wzrasta. W roku 2010 po wsparcie do tutejszego GOPS zgłosiło się  o  26 
osób więcej niż w roku poprzednim.

Tabela  :  Rozkład  środowisk  korzystających  z  pomocy  społecznej  długotrwale  i  po  raz 
pierwszy.

Lp. WYSZCZEGÓLNIENI
E

LICZBA 
ŚWIADCZENIOBIORCÓW
W 2008r.

LICZBA 
ŚWIADCZENIOBIORCÓW
W 2009r.

LICZBA 
ŚWIADCZENIOBIORCÓW 
2010r.

1. Rodziny 
korzystające z 
pomocy 
społecznej 
długotrwale
(uzależnienie od 
pomocy)

60 97 83

2. Rodziny objęte 
świadczeniami  z 
pomocy 
społecznej po raz 
pierwszy – 
dotychczas nie 
korzystały z 
pomocy

4 29 29

Źródło : Dane ze sprawozdań GOPS Nowy Duninów

Jak wskazują  dane średnio 41% środowisk stanowią te, które korzystają z pomocy 
społecznej  w  sposób  ciągły  lub  przez  dłuższy  okres  czasu.  Cechą  charakterystyczną  w 
przypadku  tej  grupy  osób  są  często  postawy  roszczeniowe  i  syndrom  „wyuczonej 
bezradności”.  Przyczyny  opisanego  stanu  rzeczy  to  głównie  długotrwałe  bezrobocie  i 
alkoholizm.  Niejednokrotnie  „sposób na życie z  pomocy społecznej”  generowany jest  z 
pokolenia  na pokolenie.

Jeszcze inną przyczyną utrwalania pasywnych postaw jest błędnie urządzone państwo 
opiekuńcze,  które  wyręczało  społeczeństwo  w  aktywności  na  rzecz  uaktywniania 
poszczególnych osób i rodzin oraz mające na celu doprowadzenie do ich  usamodzielnienia. 

Praca na rzecz wyłączenia z kręgu klientów pomocy społecznej tej grupy osób jest 
szczególnie trudna,  a przede wszystkim czasochłonna.  Wymaga przede wszystkim zmiany 
logiki  i  mentalności,  ukierunkowania  na  wykorzystywanie  własnego  potencjału.  Ludziom 
trudno  uwierzyć,  że  mają  realny  wpływ  na  przebieg  swoich  spraw,  stad  konieczność 
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wypracowania metod szeroko rozumianej aktywizacji społeczno- zawodowej uwzględniającej 
minimalizowanie  skutków  długotrwałego  bezrobocia,  działania  samopomocowe,  pracę 
woluntarystyczną, edukację z zakresu form aktywnego poszukiwania pracy oraz zatrudnienie 
socjalne.

Tabela : Rozkład środowisk, dla których  świadczenia z pomocy społecznej stanowią jedyne 
źródło dochodu.

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA 
ŚWIADCZENIOBIORCÓW
W 2008r.

LICZBA 
ŚWIADCZENIOBIORCÓW
W 2009r.

LICZBA 
ŚWIADCZENIOBIORCÓW 
2010r.

1. Rodziny, dla 
których zasiłki z 
pomocy społecznej 
stanowią jedyne 
źródło dochodu

14 34 35

Źródło : Dane ze sprawozdań GOPS Nowy Duninów

Powyższe dane wskazują,  że rośnie liczba osób i  rodzin, dla których świadczenia z 
pomocy społecznej stanowią jedyne źródło utrzymania. Często w przypadku tej grupy osób i 
rodzin możemy mówić o zjawisku uzależnienia od pomocy społecznej. 

Tabela : Przyczyny zgłaszania się o pomoc społeczną (wybrany został jeden dominujący 
problem ).

  Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA 
ŚWIADCZENIOBIORCÓW
2008 r.

LICZBA 
ŚWIADCZENIOBIORCÓW
2009r.

LICZBA 
ŚWIADCZENIOBIORCÓW
2010r.

1. Bezrobocie 92 89 100
2. Niepełnosprawność 43 30 32
3. Rodzina niepełna 33 27 13
4. Rodzina 

wielodzietna 
26 33 31

5. Ubóstwo 21 16 9
6. Długotrwała 

choroba
7 9 4

7. Alkoholizm 14 13 12
8. Opuszczenie 

zakładu karnego
2 3 1

9. Zdarzenie losowe 2 0 0
Żródło ; Dane ze sprawozdań GOPS Nowy Duninów
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Analizując  przedstawione wyżej dane należy  stwierdzić, że wśród czynników, które 
determinują trudną sytuację mieszkańców gm. Nowy Duninów  na  plan pierwszy wysuwa się 
bezrobocie.  Dotyczy  ono  średnio   48%  ogółu  klientów  Ośrodka.  Na  kolejnym  miejscu 
(  średnio  18%  )  przyczyn  korzystania  z  pomocy  społecznej  plasuje  się  problem 
niepełnosprawności. Następnymi w kolejności przyczyn zgłaszania się o pomoc społeczną są: 
bezradność  w  sprawach  opiekuńczo  –  wychowawczych  i  prowadzeniu  gospodarstwa 
domowego  zwłaszcza  w  rodzinach  niepełnych  i  wielodzietnych,  ubóstwo,  alkoholizm, 
długotrwała  choroba.  Na  jeszcze  dalszych  miejscach  znalazły  się  problemy  związane  z 
trudnościami w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego oraz zdarzenie 
losowe. 

Rozważając  powyższe  dane  należy  posiadać  wiedzę,  że  podejmowane  przez 
pracowników  socjalnych  problemy  społeczne  zwykle  współistnieją  i  trudno  jest 
zdiagnozować,  który  problem jest  pierwotnym i  determinującym trudna sytuację  bytową 
osoby  lub  rodziny.  Najczęściej  bywa,  że  klienci  pomocy  społecznej  za  powód  swoich 
problemów  podają  brak  lub  niskie  źródło  dochodu.  Ludzie  zwykle  nie  przyznają  się  do 
uzależnień,  czy  też  bezradności,  często  zaś  po  prostu  z  takimi  problemami  się  nie 
utożsamiają.  Pracownicy  ze  swojej  strony  często  za  problem  uważają  to,  co  jest 
udokumentowane np. bezrobocie, mimo że faktycznie jest to problem wtórny.

Tabela : Stan bezrobocia w Gminie Nowy Duninów .

WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA BEZROBOTNYCH OGÓŁEM LICZBA BEZROBOTNYCH 

DŁUGOTRWALE

LICZBA BEZROBOTNYCH 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stan na :31.12.2008r. Ogółem W tym 
kobiety

Ogółem W tym 
kobiety

Ogółem W tym 
kobiety

337 212 236 163 7 5
31.12.2009r. 368 186 161 116 5 3
31.12.2010r. 405 196 205 109 5 3
Źródło: Dane statystyczne z Powiatowego Urzędu Pracy    

Zjawisko  bezrobocia  dotyka  wszystkie  grupy  wiekowe i  zawodowe,  niezależnie  od 
wykształcenia i płci. 

Z  powyższych  danych  wynika,  że  od  2008r.  bezrobocie  w Gminie  Nowy  Duninów 
wykazuje tendencję wzrostową. Średnio ponad połowa (55%) bezrobotnych stanowią osoby 
bezrobotne długotrwale.

Z  perspektywy  pozycji  na  rynku  pracy  w  nieco  trudniejszej  sytuacji  od  mężczyzn 
znalazły się kobiety, które przeciętnie stanowią 54% osób bezrobotnych zarejestrowanych  w 
Powiatowym Urzędzie Pracy.
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Liczba  osób  niepełnosprawnych  bezrobotnych  z  Gminy  Nowy  Duninów  stanowi 
niewielką grupę wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych Powiatowym Urzędzie Pracy i 
nie ma tendencji wzrostowej.

Tabela: Struktura bezrobotnych wg wieku*

           WIEK
BEZROBOTNI OGÓŁEM

STAN NA :
31.12.2009r.

w tym kobiety STAN NA :
31.2010r.

w tym kobiety

18-24 lata 53 25 82 45
25-34 lata 102 54 86 45
35-44 lata 79 44 92 42
45-54 lata 96 48 100 49
55-59 lat 35 15 39 15
60 i wiecej 3 0 6 0

Źródło : dane statystyczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku.

Niepokojącym  zjawiskiem z perspektywy wieku osób bezrobotnych jest bezrobocie 
wśród  ludzi  młodych  do  34  roku  życia.  W  świetle  powyższych  danych  bezrobotni  w 
przedziale  wiekowym  od  25  do  34  lat  stanowią  średnio  25%  wśród  bezrobotnych 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. 

Wysoki  odsetek  bezrobocia  wśród osób młodych  spowodowany  jest  wejściem na 
rynek  pracy  kolejnych  roczników  wyżu  demograficznego  lat  osiemdziesiątych, 
systematycznie  kończących  edukację.  Jednocześnie  przyrost  zasobów  pracy  nie  jest 
równoważony przyrostem nowych miejsc pracy w gospodarce, co może skutkować wzrostem 
bezrobocia  w  tej  grupie  wiekowej.  Podjęcie  pracy  tuż  po  zakończeniu  edukacji  sprzyja 
wykształceniu w młodych ludziach zdolności adaptacyjnych i wzrostowi ich wartości na rynku 
pracy.  Brak  takich  możliwości  wyzwala  natomiast  negatywne  skutki.  Wzmacnia  poczucie 
bezsilności i spycha w bierność młodego człowieka, który nie dąży do kontynuacji edukacji i 
zwiększania swej atrakcyjności na rynku pracy.

Nie  mniej  dotkliwa  jest  sytuacja  bezrobotnych  po  35  roku  życia  oraz  sytuacja 
bezrobotnych  w  wieku  mobilnym  powyżej  45  lat.  Wraz  z  wiekiem  osoby  bezrobotne 
napotykają na otwartym rynku pracy największe bariery w znalezieniu zatrudnienia, a często 
znalezienie stabilnego i godnego miejsca pracy graniczy z niemożliwością.
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Tabela : Struktura bezrobotnych wg wykształcenia

WYKSZTAŁCENIE

BEZROBOTNI  OGÓŁEM
Stan na :

31.12..2009r.

w tym kobiety. Stan na :

31.12.2010r.

w tym kobiety

WYŻSZE 10 6 19 15

POLICEALNE, ŚREDNIE I 

ZAWODOWE

60 41 58 37

ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 14 12 14 11

ZASADNICZE 117 54 142 57

GIMNAZJALNE I NIŻEJ 167 73 172 76

Źródło : Dane statystyczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku 

Cechą  charakterystyczną  bezrobotnych  z  Gminy  Nowy  Duninów  jest  ich  niskie 
wykształcenie  oraz  brak  kwalifikacji,  które  w  znacznej  mierze  determinują  znalezienie 
zatrudnienia.  Najwięcej  osób  zarejestrowanych  jako  bezrobotne  posiada  wykształcenie 
gimnazjalne  i  niższe  (średnio 43%).  Osoby  z  wykształceniem wyższym stanowią  najmniej 
liczną grupę bezrobotnych (średnio 0,4%). 

Niskie lub nieadekwatne do potrzeb lokalnego rynku pracy wykształcenie poważnie 
zmniejsza szanse na zatrudnienie. Osoby bezrobotne ze względu na brak wystarczających 
finansów, bariery przestrzenne i instytucjonalne mają trudności ze zmianą lub uzupełnieniem 
swoich kwalifikacji.
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4. Opis głównych problemów w zakresie polityki społecznej.

4.1. Bezrobocie

Długotrwałe bezrobocie i nieskuteczny system zabezpieczenia społecznego stanowią 
główne  czynniki  warunkujące  zjawisko  wykluczenia  społecznego.  Osoby  długotrwale 
bezrobotne stopniowo tracą swoje umiejętności i nawyki zawodowe, tracą chęć do pracy 
oraz motywację do jej szukania. Sytuacji tej towarzyszą zubożenie materialne osób i rodzin, 
poczucie zagrożenia, konflikty w rodzinie, a tym samym patologia życia rodzinnego, bardzo 
często alkoholizm i przemoc. 

Ponieważ na poziomie jednostki bezrobocie powoduje brak wiary we własne siły i 
niską samoocenę, co w konsekwencji prowadzi do niezdolności pokonywania samodzielnie 
powstających problemów, osoby bezrobotne powinny być objęte systemem wsparcia w celu 
uaktywnienia  w  poszukiwaniu  pracy,  umożliwienia  przekwalifikowania,  motywowania  i 
przygotowywania do podejmowania własnej działalności gospodarczej.

Niskie  lub  nieadekwatne  do  potrzeb  lokalnego  rynku  wykształcenie  poważnie 
zmniejsza  szansę  na  zatrudnienie.  Jednocześnie  osoby  bezrobotne  ze  względu  na  brak 
finansów,  bariery  przestrzenne i  instytucjonalne mają ograniczone  możliwości  w zakresie 
podwyższania bądź zmiany swoich kwalifikacji. W stosunku do tej grupy osób konieczne jest 
podejmowanie  działań  poszerzających  ich  dostęp  do  wiedzy,  efektywnych  szkoleń 
zawodowych, usług doradczych i pośrednictwa pracy.

Sprawami  bezrobocia  i  przeciwdziałaniem temu  zjawisku  na  terenie  Gminy  Nowy 
Duninów  zajmują  się:  Powiatowy  i  Wojewódzki  Urząd  Pracy  w  Płocku.  Działania  tych 
instytucji są mało skuteczne ze względu niewielki przyrost nowych miejsc pracy. 

Skuteczna  walka  z  bezrobociem,  przynajmniej  częściowe  jego  zmniejszenie  to 
powinność instytucji  zajmujących się przeciwdziałaniem zjawisku bezrobocia. Zapewnienie 
bezrobotnym zatrudnienia w różnych formach np. zatrudnienie socjalne, roboty publiczne, 
prace  społecznie  użyteczne  może  przyczynić  się  do  rozwiązania  części  problemów 
społecznych mieszkańców gminy Nowy Duninów.

Z  punktu  widzenia  przeciwdziałania  bezrobociu,  niepokojącym  jest  fakt  braku 
funkcjonujących  na  terenie  gminy  organizacji  pozarządowych  działających  na  rzecz  osób 
bezrobotnych.

Zadaniem gminy winno być pobudzanie i wzmacnianie wszelkich lokalnych inicjatyw 
ukierunkowanych na działalność prospołeczną.
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4.2. Niepełnosprawność, długotrwała choroba.

Osoby  i  rodziny  dotchnięte  problemem  niepełnosprawności  lub  długotrwałej 
choroby,  z  powodu barier architektonicznych i  społecznych nie mogą w pełni  korzystać z 
dobrodziejstw  życia  społecznego  oraz  z  przysługujących  im  praw,  co  w  konsekwencji 
prowadzi do ich społecznego wykluczenia.

Na terenie Gminy Nowy Duninów obserwuje się brak działań na rzecz integracji osób 
niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, mającym na celu przeciwdziałanie zjawisku 
spychania ich na margines życia społecznego.

Obserwacje  pracowników  socjalnych  pozwalają  stwierdzić,  że  w  najtrudniejszej 
sytuacji  znajdują  się  osoby niepełnosprawne samotne,  pozostające  bez wsparcia  rodziny. 
Pozostawione same sobie stwarzają zagrożenie dla własnego zdrowia i życia oraz wzbudzają 
atmosferę  niepewności i nieufności.

Konieczne jest zatem stworzenie systemowych rozwiązań, które zapobiegałyby tego 
typu  zjawiskom  i   pozwalały  osobom  niepełnosprawnym  na  uczestnictwo  w  życiu 
społecznym.

Ponadto  niezbędne  jest  udostępnienie  możliwości  korzystania  z  instytucji 
świadczących osobom niepełnosprawnym kompleksową pomoc w zakresie rehabilitacji oraz 
aktywizacji  społeczno-zawodowej.  Istnieje  również  potrzeba  aktywizowania  osób 
niepełnosprawnych  w  wszelkich  placówkach  (  np.  warsztaty  terapii  zajęciowej) 
motywujących  do  wyjścia  z  domu  oraz  pozwalających  na  nabycie  i  rozwinięcie  różnych 
umiejętności  np. z zakresu pełnienia ról społecznych, artystycznych  itp.

4.3. Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych w rodzinach wielodzietnych i 
niepełnych.

Najczęściej  niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci wynika z 
zaburzeń  równowagi  systemu  rodzinnego  przejawiającego  się  trudnościami  we  własnym 
wypełnianiu ról społecznych przez poszczególnych członków rodziny. Najczęstrze zagrożenia 
dla prawidłowego funkcjonowania rodziny wynikają z zerwania więzi rodzinnych, bezrobocia 
będącego przyczyną ubóstwa,  występowania  uzależnień od środków psychoaktywnych  w 
szczególności  od  alkoholu,  czego  skutkiem  jest  przemoc  w  rodzinie.  Zjawisko  przemocy 
występuje zarówno w sferze fizycznej, emocjonalnej i seksualnej, a także jako zaniedbania 
wobec dzieci.

Szczególne  nasilenie  problemu  niezaradności  w  sprawach  opiekuńczo- 
wychowawczych można zaobserwować wśród rodzin wielodzietnych i niepełnych. Stanowi to 
często  konsekwencje  niedojrzałości  emocjonalnej  rodziców,  problemów  we  współżyciu  z 
ludźmi,  trudności  adaptacyjnych,  niezaradności  w prowadzeniu  gospodarswa  domowego. 
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Rodziny  –  podopieczni  tutejszego Ośrodka odznaczają  się  często  zaburzona  strukturą   w 
postaci  nieustabilizowanych  formalnie  i  społecznie  związków,  rozkładem  pożycia 
małżeńskiego, częstymi zmianami partnerów .

Świadczenie pomocy na rzecz rodziny powinno służyć umacnianiu więzi rodzinnych, 
wspieraniu wypełniania  zadań wynikających  z  założenia rodziny.  Rodzicom niezaradnym, 
mającym  problemy  wychowawcze  należy  zaproponować  pomoc  przez  uczestnictwo  w 
grupach samopomocowych, skupiających osoby z podobnymi problemami i doświadczeniem 
w podejmowaniu ich rozwiązania.

 Zarówno rodzicom jak i dzieciom należy umożliwić korzystanie z usług specjalistów 
zatrudnionych  w  placówkach  działających  na  rzecz  pomocy  rodzinie.  Działaniem 
alternatywnym dla dobra rodziny będzie stworzenie zespołu interdyscyplinarnego, w skład 
którego wchodziliby ( w zależności od potrzeb ) np. pracownik socjalny, lekarz, ksiądz , dalsza 
rodzina,  policjant,  psycholog,  pedagog  szkolny,  wychowawca,  kurator  sądowy  itp.  W 
przypadku  rodzin  z  wieloma dysfunkcjami  w ramach  pracy  zespołu  interdyscyplinarnego 
możliwe będzie wspólne opracowanie długofalowej pomocy mającej na celu przezwyciężenie 
trudnych sytuacji życiowych i stopniowe doprowadzenie do usamodzielnienia się rodziny.

Warunkiem efektywnej realizacji wyżej opisanych zadań jest nawiązanie współpracy z 
innymi instytucjami i wypracowanie wspólnych metod działania.

4.4.  Alkoholizm

Jedną   z  poważniejszych   kwestii  społecznych,  będących  powodem  problemów 
osobistych i rodzinnych jest uzależnienie od alkoholu. Prowadzi ono do utraty zdrowia i rodzi 
takie problemy jak przemoc, rozpad rodzin, przestępczość.

W celu przeciwdziałania zjawiskom alkoholizmu konieczne jest podejmowanie działań 
profilaktycznych oraz pomoc osobom i rodzinom uzależnionym poprzez porady, konsultacje i 
terapię.

Realizacja wymienionych wyżej zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu 
profilaktyki  i  rozwiązania  problemów  alkoholowych,  uchwalonego  corocznie  przez  Radę 
Gminy.

Realizacją programu i koordynowaniem działań na rzecz zwalczania alkoholizmu na 
terenie Gminy Nowy Duninów zajmują się pełnomocnik oraz Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.
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5. Prognoza zmian w zakresie objętym strategią

Strategia  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Gminy  Nowy  Duninów  na  lata 
2011-2015  ma  zapobiegać  ewaluacji  opisanych  wyżej  problemów  społecznych  oraz 
przyczynić  się  do  rozwiązania  bądź  zminimalizowania  uciążliwych  kwestii  dotykających 
lokalną społeczność, za pomocą realizacji celów strategicznych w ramach przepisów prawa 
oraz możliwości planowania i prowadzenia własnej polityki rozwoju.

Beneficjentami  ostatecznymi  działań  strategicznych  są  osoby  dyskryminowane  z 
powodu ogólnej sytuacji gospodarczej w regionie oraz przynależności do grup znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji ze względu na wiek (osoby w wieku przedemerytalnym), 
płeć (dyskryminacja płciowa), sytuację rodzinną (rodziny wielodzietne, niepełne, dotknięte 
przemocą)  stan zdrowia (osoby przewlekle chore, niepełnosprawne lub uzależnione).

Konsekwencją  wdrożenia  niniejszej  strategii  będzie  opracowanie  i  realizacja  przez 
jednostkę organizacyjną pomocy społecznej oraz odpowiednie komórki organizacyjne gminy 
Nowy Duninów programów adresowanych do określonych beneficjentów.

Stopień  zmian  w  zakresie  objętym  strategią  będzie  uzależniony  od  wielu  różnych 
czynników. Najważniejsze z nich to:

• sytuacja finansowa gminy,
• kreatywność  i  stopień  zaangażowania  lokalnych  zasobów  instytucjonalnych  we 

wspólne działania,
• aktywność samych zainteresowanych, czyli mieszkańców gminy.
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6 .  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

6.1 Misja

Nikt nie powinien zostać na marginesie życia społecznego.

6.2.Główne cele strategiczne 

Uwzględniając  założenia  strategii  na  lata  2011  –  2015  uznano  konieczność 
kontynuacji przyjętych w poprzedniej strategii celów strategicznych, czyli:

1.  Zabezpieczenie środków materialnych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych

osób i rodzin.

 2.  Ulepszanie  istniejących  i  wprowadzenie  nowych  form  pomocy  celem  zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów oraz zapobieganie marginalizacji osób i rodzin 
poprzez  mobilizowanie  ludzi  do  działania  oraz  włączanie  zagrożonych  środowisk  w życie 
społeczne.

3. Budowa systemu efektywnych rozwiązań pomocowych nastawionych na wsparcie rodziny.

6.3. Plan działań strategicznych na lata 2011-2015

Cel strategiczny nr 1

Celem   działań   jest  zabezpieczenie  środków  materialnych  na  zaspokojenie 
podstawowych potrzeb osób i rodzin  (pomoc materialna, rzeczowa i usługowa).

Sposób realizacji :

1.1 Świadczenie  pomocy  finansowej  lub  w  naturze  dostosowanej  do  indywidualnych 
potrzeb osób i rodzin na zasadach oraz formach przewidzianych w ustawie o pomocy 
społecznej.

1.2 Realizacja świadczeń rodzinnych.

1.3 Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

1.4 Świadczenie pomocy do wydatków mieszkaniowych.

1.5 Pomoc   stypendialna   dla  uczniów  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych  i 
ponadgimnazjalnych.

1.6 Realizacja  rządowego  programu  „Pomoc  państwa  w  zakresie  dożywiania  na  lata 
2006-2013”.
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1.7 Zabezpieczenie  gorącego  posiłku  oraz  niezbędnego  ubrania  osobom  tego 
pozbawionym,  w  szczególności   osobom  starym,  niepełnosprawnym,  dzieciom  i 
osobom bezdomnym.

1.8  Zapewnienie  dachu nad głową osobom tego pozbawionym.

1.9 Sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym i samotnym.

1.10 Zapewnienie  pomocy  w  formie  usług  opiekuńczych,  a  w  przypadku  niemożliwości 
zaspokojenia  całodobowej  opieki  w  miejscu  zamieszkania,  umieszczenie  w  domu 
pomocy społecznej lub rodzinnym domu pomocy.

1.11 Świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym, w szczególności w celu likwidacji 
barier oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu ortopedycznego.

Realizatorzy :

1) Gmina. 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

3) Organizacje pozarządowe i kościelne.

4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5) PEFRON.

6) Resteuratorzy  i właściciele barów.

7) Sponsorzy.

Wskaźniki realizacji działań:

1) 100% osób i rodzin będzie otrzymywać na wniosek pomoc finansową lub w naturze 
na zasadach oraz formach przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej.

2) 60% osób i rodzin będzie otrzymywać na wniosek pomoc finansową lub w naturze na 
wszystkie  wnioskowane  potrzeby  na  zasadach  oraz  formach  przewidzianych  w 
ustawie o pomocy społecznej.

3) 100% osób i rodzin będzie otrzymywać na wniosek świadczenia rodzinne na zasadach 
określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

4) 100%  osób  i  rodzin  będzie  otrzymywać  na  wniosek  świadczenia  z  funduszu 
alimentacyjnego  na  zasadach  określonych  w  ustawie  o  pomocy  osobom 
uprawnionym do alimentów.
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5) 100%   osób  i  rodzin  będzie  otrzymywać  na  wniosek  pomoc  do  wydatków 
mieszkaniowych  na zasadach określonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

6) 100%  rodzin będzie otrzymywać na wniosek pomoc stypendialną dla uczniów szkół 
podstawowych,  gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych  na  zasadach  określonych  w 
ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych.

7) 100%  osób  i  rodzin  na  wniosek  zostanie  objętych  pomocą  w  ramach  rządowego 
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2006-2013”.

8) 100% osób i rodzin będzie otrzymywać na wniosek pomoc w postaci gorącego posiłku 
oraz  niezbędnego ubrania na zasadach oraz  formach przewidzianych  w ustawie o 
pomocy społecznej.

9) 100%  osób  i  rodzin  otrzyma  na  wniosek  pomoc  w  postaci  dachu  nad  głową  na 
zasadach oraz formach przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej.

10) 100% osób i rodzin otrzyma na wniosek pomoc w formie usług opiekuńczych, a w 
przypadku niemożliwości zaspokojenia całodobowej opieki w miejscu zamieszkania, 
umieszczenie w domu pomocy społecznej lub rodzinnym domu pomocy na zasadach 
oraz formach przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej.

11) 100% osób niepełnosprawnych otrzyma na wniosek pomoc, w szczególności w celu 
likwidacji barier oraz w formie zapewnienia niezbędnego sprzętu ortopedycznego.

Cel strategiczny nr 2

Celem  jest ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy służących 
zwalczaniu negatywnych skutków istniejących problemów oraz zapobieganie marginalizacji 
osób  i  rodzin  poprzez  mobilizowanie  ludzi  do  działania  oraz  włączanie  zagrożonych 
środowisk w życie społeczne. 

Sposób realizacji :

2.1Propagowanie  aktywnych  form  zwalczania  bezrobocia  poprzez  kursy,  szkolenia, 
nakłanianie  do  zdobycia  nowych  lub  podnoszenia  kwalifikacji  zawodowych,  promowanie 
zasadności kształcenia ustawicznego.

2.2Skuteczna walka z bezrobociem poprzez zapewnienie osobom bezrobotnym zatrudnienia 
w różnych formach np. zatrudnienie socjalne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, 
staże.
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2.3Aktywizacja  społeczna  i  zawodowa  osób   i  rodzin  wykluczonych  społecznie  lub 
zagrożonych  takim  wykluczeniem  szczególnie  poprzez  promowanie  działań 
woluntarystycznych,  inicjowanie  grup  samopomocowych,  grup   wsparcia,  zatrudnienie 
socjalne ( Klub Integracji Społecznej).

2.4Przygotowanie i realizacja programów skierowanych ku poszczególnym grupom ryzyka, w 
szczególności  długotrwale  bezrobotnych,  niepełnosprawnych,  uzależnionych,  rodzin 
niepełnych i dysfunkcyjnych.

2.5Realizacja  systemu  wsparcia  i  pomocy  dla  ofiar  przemocy  –  funkcjonowanie  zespołu 
interdyscyplinarnego.

2.64Tworzenie  dogodnych  warunków  rozwoju  trzeciego  sektora  pomocowego  poprzez 
promowanie  i  wspieranie  lokalnych  inicjatyw  na  rzecz  rozwiązywania  problemów 
społecznych, kreowanie i inspirowanie liderów.

2.7Realizacja projektów systemowych przygotowanych w ramach dotacji z Unii Europejskiej.

Realizatorzy :

1 ) Gmina.

2 )Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

3)Gminne Centrum  Informacji.

4)Placówki edukacyjne, kulturalne i sportowe.

5)Organizacje  pozarządowe i kościelne.

6) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

7) Powiatowy Urząd Pracy.

8) PEFRON.

9) Lokalny biznes.

Wskaźniki realizacji działań:

1) 20% podopiecznych OPS weźmie udział w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje 
zawodowe adekwatne do własnych predyspozycji i możliwości oraz potrzeb rynku pracy.

2) 15% podopiecznych OPS będzie wykonywać prace społecznie użyteczne.

3) 10% bezrobotnych z tereny gminy będzie wykonywać pracę w ramach robót publicznych, 
staży.

21



4) Program skierowany do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

5) Wolontariat.

6) Grupa samopomocowa lub wsparcia.

7) KIS.

8) Zespół interdyscyplinarny.

9) Stowarzyszenie działające na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów społecznych.    

10) 2 projekty finansowane z funduszy UE.

Cel  strategiczny  nr 3

Budowa systemu efektywnych rozwiązań pomocowych nastawionych na wsparcie rodziny.

Sposób realizacji:

 3.1 Monitorowanie rodzin zagrożonych patologią.

3.2 Budowanie systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

3.3Informowanie  mieszkańców  o  przysługujących  im  prawach  i  uprawnieniach,  edukowanie 
prorodzinne.

3.4Włączanie  organizacji  pozarządowych  i  kościelnych  w  realizację  zadań  z  zakresu  pomocy 
społecznej.

3.5 Świadczenie pomocy rodzinom  w  opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży  - wzmacnianie roli 
rodziny.

3.6Powołanie  do  życia  zespołów  interdyscyplinarnych  w  celu  rozwiązywania  problemów 
lnwidualnych   rodzin  oraz  w  zakresie   rozwiązywania  konkretnych  problemów   takich  jak  np.  : 
alkoholizm, przemoc.

Realizatorzy:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Instytucje rządowe i samorządowe ( oświatowe , kulturalne , bezpieczeństwa itp. )

4. Organizacje pozarządowe i kościelne.

5. Policja.

6. Powiatowy Urząd Pracy.
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Wskaźniki realizacji działań:

1) Wykaz rodzin zagrożonych patologią.

2) Gminny program profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

3) Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin zagrożonych patologią.

4) Wzrost świadomości mieszkańców gminy o przysługujących im prawach i uprawnieniach 
o 50%.

5) 2 porozumienia o współpracy na rzecz realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej z 
organizacją pozarządową lub kościelną.

6) Zespół interdyscyplinarny.
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HARMONOGRAM REALIZACJI CELU STRATEGICZNEGO NR 1

Lp. CELE SZCZEGÓŁOWE 2011 2012 2013 2014 2015

1 Świadczenie  pomocy  finansowej  lub  w  naturze 
dostosowanej  do indywidualnych  potrzeb osób i 
rodzin na zasadach oraz formach przewidzianych w 
ustawie o pomocy społecznej.

X X X X X

2 Realizacja świadczeń rodzinnych. X X X X X

3 Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego. X X X X X

4 Świadczenie  pomocy  do  wydatków 
mieszkaniowych.

X X X X X

5 Pomoc   stypendialna   dla  uczniów  szkół 
podstawowych,  gimnazjalnych  i 
ponadgimnazjalnych.

X X X X X

6 Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania na lata 2006-2013”.

X X X

7 Zabezpieczenie gorącego posiłku oraz niezbędnego 
ubrania  osobom  tego  pozbawionym,  w 
szczególności  osobom starym, niepełnosprawnym, 
dzieciom i osobom bezdomnym.

X X X X X

8 Sprawienie  pogrzebu  osobom  bezdomnym, 
samotnym.

X X X X X

9 Zapewnienie   dachu  nad  głową  osobom  tego 
pozbawionym

X X X X X

10 Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych, 
a  w  przypadku  niemożliwości  zaspokojenia 
całodobowej  opieki  w  miejscu  zamieszkania, 
umieszczenie  w  domu  pomocy  społecznej  lub 
rodzinnym domu pomocy.

X X X X X

11 Świadczenie  pomocy  osobom  niepełnosprawnym, 
w  szczególności  w  celu  likwidacji   barier  oraz 
zapewnienie niezbędnego sprzętu ortopedycznego.

X X X X X

HARMONOGRAM REALIZACJI CELU STRATEGICZNEGO NR 2
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Lp. CELE SZCZEGÓŁOWE 2011 2012 2013 2014 2015

1 Propagowanie  aktywnych  form  zwalczania 
bezrobocia poprzez kursy, szkolenia, nakłanianie do 
zdobycia  nowych  lub  podnoszenia  kwalifikacji 
zawodowych,  promowanie  zasadności  kształcenia 
ustawicznego.

X X X X X

2 Skuteczna  walka  z  bezrobociem  poprzez 
zapewnienie osobom bezrobotnym zatrudnienia w 
różnych formach np. zatrudnienie socjalne, roboty 
publiczne, prace społecznie użyteczne, staże.

X X X X X

3 Aktywizacja  społeczna i  zawodowa osób  i  rodzin 
wykluczonych  społecznie  lub  zagrożonych  takim 
wykluczeniem  szczególnie  poprzez  promowanie 
działań  woluntarystycznych,  inicjowanie  grup 
samopomocowych,  grup   wsparcia,  zatrudnienie 
socjalne ( Klub Integracji Społecznej).

X X X X

4 Przygotowanie  i  realizacja  programów 
skierowanych ku poszczególnym grupom ryzyka, w 
szczególności  długotrwale  bezrobotnych, 
niepełnosprawnych,  uzależnionych,  rodzin 
niepełnych i dysfunkcyjnych.

X X X X X

5 Realizacja  systemu  wsparcia  i  pomocy  dla  ofiar 
przemocy  –  funkcjonowanie  zespołu 
interdyscyplinarnego.

X X X X X

6 Tworzenie dogodnych warunków rozwoju trzeciego 
sektora  pomocowego  poprzez  promowanie  i 
wspieranie  lokalnych  inicjatyw  na  rzecz 
rozwiązywania problemów społecznych, kreowanie 
i inspirowanie liderów.

X X X X X

7 Realizacja  projektów  systemowych 
przygotowanych  w  ramach  dotacji  z  Unii 
Europejskiej.

X X

HARMONOGRAM REALIZACJI CELU STRATEGICZNEGO NR 3
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Lp. CELE SZCZEGÓŁOWE 2011 2012 2013 2014 2015

1 Monitorowanie rodzin zagrożonych patologią. X X X X X

2 Budowanie  systemu  profilaktyki  i  opieki  nad 
dzieckiem i rodziną.

X X X X X

3 Informowanie  mieszkańców  o  przysługujących  im 
prawach  i  uprawnieniach,  edukowanie 
prorodzinne.

X X X X X

4 Włączanie organizacji pozarządowych i kościelnych 
w realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

X X X X X

5 Świadczenie  pomocy  rodzinom   w   opiece  i 
wychowaniu dzieci i młodzieży  - wzmacnianie roli 
rodziny.

X X X X X

6 Powołanie do życia zespołów interdyscyplinarnych 
w celu rozwiązywania problemów indywidualnych 
rodzin oraz w zakresie  rozwiązywania konkretnych 
problemów  takich jak np. : alkoholizm, przemoc.

X
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6.3. Zasady wdrażania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.  

Wszystkie cele przyjęte  w niniejszym dokumencie są ze sobą  ściśle powiązane i wymagają 
jak  najszybszego  wdrożenia,  ponieważ  decydują  o  poprawie  życia  mieszkańców  gminy,  w 
szczególności zaś mają za zadanie przeciwdziałanie  marginalizacji  osób i  rodzin oraz reintegrację 
środowisk wykluczonych.

Do  głównego  dokumentu  Strategii  sukcesywnie  załączane  będą  programy  i  projekty 
dotyczące realizacji poszczególnych zadań.

Ponieważ ze względów finansowych oraz kadrowych realizacja wszystkich celów jednocześnie 
nie jest możliwa o kolejności  ich  wdrażania decydować będzie stopień ich uciążliwości. 

Do  podstawowych  źródeł  finansowania  celów  z  zakresu  rozwiązywania  problemów 
społecznych należy zaliczyć :

1) Środki gminy ,

2) Środki powiatu,

3) Środki z budżetu państwa,

4) Środki unijne, 

5) Środki własne podmiotów zaangażowanych w rozwiązywanie problemów społecznych,

6) Sponsorzy, 

7) Inne.

Nadzór  nad  realizacją  całości  zadań  nakreślonych  w   Strategii  będzie  prowadzony  przez 
Kierownika   Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej.  Nadzór  merytoryczny  nad  wdrażaniem 
poszczególnych  zadań  będzie  należał  do  wyznaczonych  pracowników  odpowiedzialnych  za 
powodzenie ich realizacji.

 Systematycznie  prowadzona  będzie  analiza  osiągniętych  efektów,  zaś  raz  w  roku 
sporządzony będzie raport dotyczący realizacji zadań wynikających ze strategii.  Raporty stanowiły 
będą podstawę dalszych prac diagnostycznych i planistycznych.
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7. Analiza mocnych i słabych stron Gminy Nowy Duninów w zakresie rozwiązywania 
problemów społecznych.

        Poniższa analiza SWOT ma na celu określenie słabych i mocnych stron Gminy Nowy 
Duninów  w  sferze  rozwiązywania  problemów  społecznych.  Mocne  strony  to  atuty  oraz 
czynniki  wspomagające  rozwój  gminy  i  osłabiające  zagrożenia,  natomiast  słabe strony  to 
wszelkiego rodzaju braki oraz ograniczenia mogące utrudniać  bądź uniemożliwić realizację 
celów strategicznych. 

MOCNE I SŁABE STRONY W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

                    MOCNE STRONY SŁABE STRONY

• Podnosząca kwalifikacje zawodowe 
kadra pomocy społecznej

• Doświadczenie zawodowe kadry 
pomocy społecznej

• Otwarcie na nowe doświadczenia i 
wiedzę 

• Wysoki odsetek mieszkańców w 
wieku produkcyjnym

• Działania podejmowane na rzecz 
bezrobotnych : Gminne Centrum 
Informacji

• Turystyczny charakter gminy

• Stosunkowo niskie koszty 
zatrudnienia i  pracy  

• Możliwość korzystania ze środków 
unijnych

• Możliwość korzystania ze środków 
PEFRON

• Pomoc osobom i rodzinom 
zagrożonym patologią: punkt 
konsultacyjny

• Pomoc osobom niepełnosprawnym: 

• Rosnące koszty utrzymania 

• Niski poziom wynagrodzeń 

• Niskie wykształcenie osób 
bezrobotnych

• Bariery architektoniczne i społeczne 
uniemożliwiające osobom 
niepełnosprawnym udział w życiu 
społecznym 

• Brak środków finansowych na 
prowadzenie dodatkowych zajęć 
rozwijających zainteresowania 
uczniów

• Brak doświadczenia w zakresie 
realizacji programów 
profilaktycznych i naprawczych

• Niewystarczające środki na realizację 
działań profilaktycznych i 
naprawczych

• Braki w infrastrukturze socjalnej

• Niska aktywność społeczna i 
zawodowa mieszkańców gminy

• Rutyna osób zajmujących się pracą na 
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świetlica socjoterapeutyczna

• Dobre wyposażenie w sprzęt 
komputerowy szkół

• Możliwość korzystania z porad 
pedagoga szkolnego

• Pozytywny stosunek przedstawicieli 
instytucji do prowadzenia wspólnych 
działań na rzecz rozwiązywania 
problemów społecznych.

rzecz rozwiązywania problemów 
społecznych

• Biurokracja 

• Brak precyzyjnych przepisów 
prawnych lub ciągłe  ich  zmiany 

• Ograniczone  środki na szkolenia

• Brak pozarządowego sektora 
pomocowego.
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