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WSTĘP 

Polityka  społeczna  bywa  definiowana   w  różny  sposób,  w  zależności  

od  określenia  jej  przedmiotu  oraz  podmiotów  odpowiedzialnych  za  realizację 

określonych  celów.  Prognozując działania  Gminy Walim posłużymy się  definicją 

W.  Szuberta   przyjmującą,  iż  Polityka  społeczna  powołana jest  do  zaspakajania 

potrzeb  ludzkich,  w  tym  szerokim  zakresie,  który  decyduje  o  funkcjonowaniu 

jednostek, a przez to o prawidłowym rozwoju całego społeczeństwa.

Tak szeroka definicja celowej działalności różnych podmiotów społecznych 

pozwala  na  objęcie  i  ustosunkowanie  się  do  wszystkich  potrzeb  lokalnej 

społeczności.

Strategia  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Gminy  Walim   

jest dokumentem strategicznym, określającym  cele i priorytety, których realizacja 

pozwoli  tym,  którzy nie potrafią samodzielnie  rozwiązać swych problemów przy 

wykorzystaniu własnych zasobów, przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób 

i  grup. Spodziewanym rezultatem będzie przywrócenie  im pełnego uczestnictwa  

w życiu społecznym.

Termin realizacji strategii przewidziano na lata 2009 – 2013. 

 Podstawą  prawną  do  opracowania  i  wdrażania  strategii  jest  Ustawa  

o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.  (Dz. U. Nr 115 poz.  728 z późn. 

zmianami).  Zgodnie  z   art.  17.  ust  1.  Do zadań własnych gminy  o  charakterze  

obowiązkowym należy: opracowanie i realizacja 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. 

Zamieszczone  w  dalszej  części  informacje  stanowią  diagnozę  aktualnej 

sytuacji  i  stanu,  który  w wielu  kwestiach  wymaga  interdyscyplinarnych  działań  

na rzecz wspólnoty.

Charakterystyka  odnosi  się  do  przeciwdziałania  konkretnym  problemom 

społecznym i dotyczy spraw bezrobocia i ubóstwa, marginalizacji  osób starszych, 

bezdomności,  niepełnosprawności,  patologii  społecznych,  kwestii  mieszkaniowej, 

ochrony zdrowia oraz problemów dzieci i młodzieży.

Na potrzeby niniejszego opracowania  przeprowadzono  badanie  ankietowe, 

którym objęto  stu  losowo wybranych   mieszkańców Gminy  Walim.  Narzędziem 
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badawczym  był  kwestionariusz  ankiety  składający  się  z  23   pytań  dotyczących 

różnych obszarów życia społecznego oraz metryczki. 

Pytania  skonstruowano  w  taki  sposób,  aby  uzyskać   ogólne  odpowiedzi 

sygnalizujące występowanie problemów. Do bliższego ich diagnozowania posłużyły 

dane  statystyczne  będące  w  posiadaniu  m.in  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  

w  Walimiu,  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Wałbrzychu,  Wydziału  Ewidencji 

Ludności  w  Urzędzie  Gminy  w  Walimiu,  Gminnego  Zespołu  Obsługi  Szkół, 

Komisariatu Policji w Głuszycy oraz placówek służby zdrowia z terenu gminy.

Strategia  niniejsza  nawiązuje  do  celów  strategicznych  Dolnośląskiej 

Strategii Integracji Społecznej na lata 2005-2013:

- Przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu  –  działania  mające  

na  celu  redukowanie  niekorzystnych  zjawisk  społecznych, 

uniemożliwiającym  jednostkom  i  grupom  społecznym  zaspakajanie 

ich potrzeb życiowych;

- Integracja Społeczna środowisk osób wymagających szczególnego 

wsparcia –  działania  mające  na  celu  wspieranie  jednostek  i  grup 

dotkniętych  lub  zagrożonych  marginalizacją,  by  dążyły  

do przezwyciężania  trudnej  sytuacji  życiowej,  tworzenie  warunków 

wzmacniających potencjał społeczny;

- Krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego – działania  mające 

na  celu  wzmacnianie  aktywności  obywatelskiej  mieszkańców 

Dolnego Śląska, wzmacnianie potencjału środowisk pozarządowych, 

działania na rzecz społeczności lokalnych, wspieranie przedsięwzięć  

o  charakterze  lokalnym,  rozwijanie  i  umacnianie  współpracy 

jednostek  administracji  publicznej  z  sektorem  pozarządowym, 

kreowanie opinii i świadomości społecznej pozbawionej negatywnych 

stereotypów postrzegania życia społecznego

- Podnoszenie jakości usług społecznych – działania mające na celu 

wzmacnianie  potencjału  kadr  służb  społecznych,  tworzenie 

możliwości nabywania przez nie nowych kwalifikacji i umiejętności, 

inspirowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w zakresie polityki 

społecznej we współpracy z partnerami społecznymi
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Strategia Rozwoju Gminy Walim  na lata 2007-2013 jako trzeci cel strategiczny 

wymienia:

 Wzrost  sprawności  i  efektywności  usług  społecznych  

i komunalnych

Autorzy opracowania mają świadomość, że osiągnięcie określonych celów  

i  realizacja  zadań  będzie  wymagała  ścisłej  współpracy  licznych  podmiotów 

społecznych. Bez wątpienia dużą pomocą byłaby także współpraca z organizacjami 

on – profit oraz możliwość korzystania z doświadczeń i wsparcia materialnego Unii 

Europejskiej. Każde opracowanie teoretyczne obarczone jest ryzykiem wystąpienia 

ewentualnych  błędów.  Ich  źródłem  są  zmieniające  się  warunki  społeczno  - 

ekonomiczne lub fałszywa diagnoza.

Autorzy opracowania dołożyli wszelkich starań, aby przedstawione tu dane 

pozwoliły na zapoznanie się z aktualną sytuacją oraz problemami pomocy społecznej 

oraz władz lokalnych. 

Polski  system  prawny stwarza  warunki  do  wdrażania  lokalnych  strategii  

w  obszarze  rozwiązywania  problemów  społecznych,  jednak  zagrożenie  stanowi 

praktyka  częstych  zmian  polityki  społecznej  i  aktów prawnych  w tej  dziedzinie. 

Poważnym  zagrożeniem  dla  realizacji  strategii  może  być  zahamowanie  wzrostu 

gospodarczego i znaczący wzrost bezrobocia, co skutkuje zwiększeniem się liczby 

osób  wymagających  wsparcia,  przy  równoczesnym  ograniczeniu  dostępnych 

środków finansowych.  Przeszkodą we wdrażaniu  strategii  może  się  okazać  także 

brak organizacji pozarządowych, działających w sferze pomocy społecznej, ubogie 

zaplecze  socjalne  gminy  oraz  niedostatek  kadry  służb  społecznych  posiadającej 

specjalistyczne kwalifikacje niezbędne do rozwiązywania pojawiających się nowych 

i  skomplikowanych  problemów społecznych.  Również  zagrożenie  stanowić  może 

nakładanie na gminy nowych zadań, na realizację których brak jest dostatecznych 

środków finansowych.

Uzupełnieniem do strategii jest już funkcjonujący w Gminie Walim  -Gminny 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Strategia  wdrażana  będzie  przez  wszystkie  instytucje  i  organizacje 

wymienione  w  niniejszym  opracowaniu.  Koordynatorem  wdrażania,  zgodnie  

z  ustawą  o  pomocy  społecznej,  jest  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  

w Walimiu. Do wdrażania strategii włączani będą bezpośredni odbiorcy programu. 

Działania  realizowane  w  ramach  strategii  będą  jawne,  a  informacje  o  strategii 
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znajdować się będą na stronach internatowych Urzędu Gminy w Walimiu. Strategia 

służy wyznaczaniu kierunków,  m.in.  wykorzystania  środków strukturalnych Unii 

Europejskiej  i  będzie  podstawą  do  tworzenia  projektów  z  obszaru  polityki 

społecznej.

Misja 

Zintegrowany i spójny system realizacji polityki społecznej na terenie Gminy 

Walim – podejmowanie wspólnych działań administracji samorządowej,. partnerów 

społecznych  i  gospodarczych  na  rzecz  rozwoju  lokalnej  demokracji,  integracji 

społecznej,  przeciwdziałania  wykluczeniu  społecznemu,  równości  szans  edukacji  

i rozwoju. 
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Rozdział I 

CHARAKTERYSTYKA GMINY WALIM 

Gmina  Walim  leży  w  Górach  Sowich  oraz  Górach  Czarnych  (  Góry 

Wałbrzyskie)  w  zlewni  wód  Bystrzycy,  Walimki,  Jaworzynki,  Młynówki  

oraz  Sowiego Potoku.  Położona jest  w południowo – wschodniej  części  Powiatu 

Wałbrzyskiego.  W  skład  Gminy  wchodzi  9  sołectw:  Walim.  Zagórze  Śląskie, 

Glinno,  Jugowice,  Dziećmorowice,  Michałkowa,  Niedźwiedzica,  Olszyniec, 

Rzeczka.  Ludność  Gminy Walim liczy na  dzień  31  października  2008r   -  5.824 

mieszkańców, w   tym  2.983 kobiet  i 2.841 mężczyzn.

Atutem  Gminy  Walim  jest  korzystny  mikroklimat,  atrakcyjne  warunki 

krajobrazowe oraz ukształtowanie terenu,  pozwalające na prowadzenie działalności 

turystycznej i  rekreacyjnej przez cały rok.

Główne atrakcje turystyczne Gminy to:

 Zagórze  Śląskie z  XIII-  wiecznym  Zamkiem  Grodno,  położonym  na  górze 

Choina,  zaporowym  Jeziorem  Bystrzyckim,  zabytkową  zaporą  wodną  

oraz mostem wiszącym i bazą noclegowa i rekreacyjną.

 Walim z zabytkowymi kamieniczkami,  Sztolniami Walimskimi oraz  Centrum 

Muzealno- Turystycznym Włodarz

 Rzeczka z  ukształtowaniem  terenu  umożliwiającym  uprawianie  narciarstwa  

oraz wyciągami i urządzeniami do wytwarzania sztucznego śniegu

Na terenie Gminy znajduje się sieć szlaków turystycznych, umożliwiających 

górskie wyprawy oraz zdobycie najwyższego szczytu Gór Sowich – Wielkiej Sowy. 

Dodatkową atrakcję stanowią liczne zabytki: kościoły, kamienice, krzyże pokutne  

a także pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej.

Użytki  rolne  w  gminie  stanowią   52,8  %   jej  powierzchni,  przy  czym 

przewaga gleb o średniej i słabej wartości rolniczej nie sprzyja rozwojowi rolnictwa.

Gmina  należy  również  do  słabo  uprzemysłowionych.  Niegdyś  ośrodek 

włókienniczy,  dziś  obszar  borykający  się  z  brakiem  dużych  zakładów 

przemysłowych. Na terenie Gminy Walim funkcjonują prywatne przedsiębiorstwa, 

zatrudniające  na  ogół  od  kilku  do  kilkunastu  osób.  Jednym  z  większych 

przedsiębiorstw jest LUPUS 73 Meble Design Produkcja – producent mebli.

Firmy  te  nie  są   w  stanie  zaspokoić  potrzeb  ludności  Walimia  w  zakresie 

zatrudnienia.
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Rozdział II

PROBLEMY SPOŁECZNE GMINY WALIM 

Pomoc  społeczna  jest  instytucją  polityki  społecznej  organizowaną   przez 

organy  administracji rządowej i samorządowej,  współpracującą w tym zakresie  

na  zasadzie  partnerstwa  z  organizacjami  społecznymi  i  pozarządowymi.  Gmina 

Walim, jako organ samorządowy, powołała w roku 1990 do działalności  jednostkę 

organizacyjną gminy,  tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu. Obecnie mieści 

się on przy ulicy Długiej 8 w Walimiu. 

Głównym celem instytucji pomocy społecznej jest wsparcie osób i rodzin  

w  wysiłkach zmierzających  do zaspokojenia  niezbędnych potrzeb i umożliwienie 

życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Priorytetowym zadaniem 

pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych 

sytuacji  życiowych,  których  nie  są  oni  w  stanie  pokonać  wykorzystując  własne 

uprawnienia,  zasoby  i  możliwości,  a  także  zapobieganie  powstawaniu  takich 

sytuacji. Jednocześnie pomoc społeczna powinna podejmować działania zmierzające 

do życiowego usamodzielnienia  osób i rodzin oraz  ich integracji ze środowiskiem

Realizacja  zadań  postawionych  przed  pomocą  społeczną,  zarówno  

na  poziomie  społeczności  lokalnej,  jak  i  na  poziomie  rodziny  i  jednostki  

oraz  konieczność  wypracowania  niekonwencjonalnych  form  pomocy,  wymaga 

systemowego zdiagnozowania   problemów społecznych  w skali  gminy.  Diagnoza 

problemów  społecznych  występujących  na  terenie  Gminy  Walim  została 

sporządzoną w oparciu o dane będące w dyspozycji Ośrodka Pomocy społecznej  

w Walimiu, dane Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego oraz Powiatowego Urzędu 

pracy  w  Wałbrzychu  oraz  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Walimiu. Diagnoza umożliwi wypracowanie 

działań pomocy społecznej, ukierunkowanych na poprawę istniejącego stanu rzeczy.

Aktem prawnym normującym katalogowo zadania, obowiązki i możliwości 

pomocowe ośrodka jest ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r / Dz. U. 

Nr  115  poz.  724/  Art.  17  ust  1,pkt  1  wymienionej  ustawy  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.
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Z rocznego sprawozdania MPIPS-03 wynika, iż liczba rodzin korzystających 

z pomocy  OPS w Walimiu w latach 2005-2007, przedstawia się następująco.
Liczba rodzin korzystających ze 

świadczeń  pomocy społecznej w 

roku 2005

Liczba rodzin korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej w 

roku 2006

Liczba rodzin 

korzystających ze 

świadczeń pomocy 

społecznej w roku 

2007

419 440 421
Tabela 1. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

Dodatkowym wsparciem, udzielanym mieszkańcom gminy,  są świadczenia 

rodzinne,  zasiłki  pielęgnacyjne  oraz  zaliczki  alimentacyjne  a  od  miesiąca 

października 2008 roku - świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Liczba rodzin korzystających  ze świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej
2005 2006 2007

Świadczenia rodzinne 485 510 491
Zaliczka alimentacyjna 51 51 47
Tabela 2. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjne

Ustawa  o  pomocy  społecznej  precyzuje  powody  uprawniające  rodziny  

i  osoby  do   ubiegania  się  o  pomoc  społeczną.  Są  to:  ubóstwo,  sieroctwo, 

bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, przemoc 

w  rodzinie,  potrzeby  ochrony  macierzyństwa  lub  wielodzietności,  bezradność  

w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

zwłaszcza  w  rodzinach  niepełnych  i  wielodzietnych,  brak  umiejętności  

w  przystosowaniu  do  życia   młodzieży  opuszczającej  placówki  opiekuńczo  – 

wychowawcze,  trudności  w  integracji  osób,  które  otrzymały  status  uchodźcy, 

trudności w przystosowaniu do życia  po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm 

i  narkomania,  zdarzenia  losowe  i  sytuacje  kryzysowe,  klęski  żywiołowe  

lub ekologiczne.

 Poniższy  wykres  obrazuje  przyczyny,   z  powodu  których  udzielana  jest 

pomoc w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu.
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Rysunek 1. Powody korzystania ze świadczeń pomocy społecznej

Natomiast  mieszkańcy  Gminy  Walim,  odpowiadając  na  pytania  zawarte  

w  ankiecie,  jako  najbardziej  dolegliwy  problem  wymieniają:  alkoholizm  (66%), 

ubóstwo  (51%),  bezrobocie  (49%  ).  Najmniej  dotkliwym  problemem  w  ocenie 

mieszkańców jest bezdomność.
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1. UBÓSTWO 

1.1 Definicja i diagnoza zjawiska

Ubóstwo określa się jako stan, w którym  jednostce lub grupie społecznej 

brakuje  środków  na  zaspokojenie   podstawowych  potrzeb,  uznawanych  w danej 

społeczności  za  niezbędne.  Pojęciem  „podstawowe  potrzeby”  określa  się  przede 

wszystkim  wyżywienie,  ale  również   ubranie,  mieszkanie,  zachowanie  zdrowia, 

uzyskanie wykształcenia itp.

Pauperyzacja  i  wzrost  ubóstwa  związany  jest  m.in.  ze  zmianami  

w  industrializacji  i  urbanizacji.  Upadek  tradycyjnych  przemysłów,  masowe 

restrukturyzacje wielu gałęzi i powstałe w związku z tym trudności przystosowawcze 

licznych  grup  społecznych  oraz  poddanie  ludności  rolniczej  silnie  działającej 

konkurencji  rynku,  powodują  nasilanie  się  zjawiska  ubóstwa.  Głównymi 

przyczynami  ubóstwa  są  bezrobocie  niepełne  lub  częściowe,  nieadekwatność 

wysokości płac w stosunku do ekonomicznej sytuacji rynkowej, szybkość zmian  

w  strukturze  gospodarczej,  przekraczająca  zdolności  adaptacyjne  pracowników  

do  nowych  zawodów,  niedoskonałość  systemów  podziału  dochodu narodowego, 

niewydolność systemów szkolnictwa, niepełnosprawność, niedoskonałość systemów 

ubezpieczeń, rozpad tradycyjnej rodziny a także różne formy dyskryminacji na rynku 

pracy. Są to również przyczyny nasilające ubóstwo i bezrobocie w Gminie Walim.

Na  potrzeby  pomocy  społecznej  przyjmuje  się,  iż  każda  rodzina,  której 

dochód na jednego członka  nie przekracza 351 zł i osoba samotnie gospodarująca 

osiągająca dochód poniżej 477 zł miesięcznie – dotknięta jest problemem ubóstwa.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu z powodu ubóstwa  w roku 2007 

skorzystało   z  pomocy  finansowej  917  osób,  co  w  stosunku  do  ogólnej  liczby 

korzystających tj. 1.176, osób stanowi ok. 78%.

 Najczęściej  współtowarzyszem  ubóstwa  jest  bezrobocie,  które  stwarza 

zagrożenie  trwałym  ubóstwem.  Istnieje  wyraźna  tendencja  przenoszenia  poziomu 

kwalifikacji  z pokolenia na pokolenie oraz dziedziczenia dysfunkcji społecznych, 

która  ma  charakter  utrwalania  przez  młode  pokolenie  wzorców  rodzinnych  

i  powielanie  ich  w  dorosłym  życiu.  Wyraźny  jest  również  brak  świadomości  

co  do  konieczności  zmian  ukierunkowanych  na  wyjście  z  trudnej  sytuacji,   
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co  w  konsekwencji  prowadzi  do  wzrostu  nieświadomego  macierzyństwa  

i  wielodzietności,  alkoholizmu,  przemocy,  wzrostu  przestępczości,  dewiacji  

i niewydolności wychowawczej wobec dzieci, często kończącej się odebraniem praw 

rodzicielskich.

Wyniki ankiety wskazują, iż mieszkańcy  Gminy Walim dostrzegają problem 

ubóstwa. 44% pytanych osób stwierdziło, iż zna wiele takich rodzin, 20% natomiast 

o takich rodzinach słyszało.

Rysunek 2.  Powody korzystania z pomocy społecznej
 

2. BEZROBOCIE

2.1  Definicja i diagnoza zjawiska

Statystyki  dotyczące  bezrobocia,  w znacznym stopniu zniekształcają  obraz 

zjawiska,  ze  względu  na  duży   stopień  tzw.  bezrobocia  utajonego  

oraz  powszechności  „pracy  na  czarno”.  Bezrobocie  powoduje,  iż  standard  życia 

wielu ludzi stale się obniża i rozszerza się obszar patologii społecznej. 

Bezrobotnym,  zgodnie  z  definicją  ustawową,  jest  osoba  pozostająca  

bez pracy,  ale  jednocześnie zdolna i gotowa do jej  podjęcia w pełnym wymiarze 

czasu. 
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W  gminie  Walim  problem  bezrobocia  nadal  jest  dotkliwie  odczuwany.  

Do   31.12.2006r.  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  zarejestrowanych  było  

712 bezrobotnych, natomiast w 2007r  -  do 31.12.2007r.,  liczba ta wynosiła 538. 

Odzwierciedlają to również dane statystyczne OPS w Walimiu. Z  powodu 

bezrobocia  z pomocy finansowej  w roku 2007 skorzystały 803 osoby,  czyli  68% 

ogółu osób objętych pomocą finansową.

Bezrobocie,  przyczyniając  się  do   ubożenia  materialnego,  w  bezpośredni 

sposób wpływa na poziom życia rodzin, wywierając negatywne skutki zwłaszcza  

w postaci:

 dezintegracji rodziny,

 zmniejszenia  siły  wsparcia  emocjonalnego  i  solidarności  pomiędzy 

członkami rodziny,

 zwiększenia ryzyka zaistnienia patologii życia społecznego.

Długookresowe  bezrobocie  ma  wpływ  na  ekonomiczną  i  psychospołeczną 

sferę życia człowieka bezrobotnego oraz jego rodzinę. Jednym z pierwszych skutków 

utraty pracy jest obniżenie standardu życia rodziny, także wtedy, gdy otrzymywane 

są  świadczenia  kompensujące  płacę.  Sytuacja  materialna  osób  dotkniętych 

bezrobociem,  zależy  od  ich  standardu życia  w czasie  zatrudnienia,  a  zwłaszcza  

od  posiadanych  dóbr  trwałego  użytku,  oszczędności  i  długów.  Duże  znaczenie  

ma poziom, od którego zaczyna się proces degradacji ekonomicznej  i społecznej. 

Najbardziej  dramatyczną  sytuację  mają  rodziny  świadczeniobiorców  pomocy 

społecznej,  które od dawna korzystały z systemu wsparcia socjalnego z powodu  

np. niskich dochodów, wielodzietności, inwalidztwa. Trudności finansowe w takich 

rodzinach  prowadzą  do  drastycznych  ograniczeń  wydatków  nawet  

na podstawowe potrzeby bytowe. Problem bezrobocia dotyczy nie tylko osoby nim 

dotkniętej,  lecz  także  całej  rodziny.  Pogorszenie  funkcjonowania  rodziny  

jest proporcjonalne do okresu pozostawania bez pracy, co przejawia się problemami 

opiekuńczo-wychowawczymi, przemocą, zanikiem autorytetu rodzicielskiego i może 

prowadzić do rozpadu rodziny. Pojawia się także groźba przyjmowania przez dzieci 

negatywnych  wzorów  osobowych,  a  w  konsekwencji  dziedziczenia  statusu 

bezrobotnego. 

Zwiększanie się grupy bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej 

łączy  się  ze  wzrostem  zadań  i  wydatków  oraz  koniecznością  dostosowania 

dotychczasowych form działania do nowych potrzeb.  Dominującą formą pomocy  
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są świadczenia pieniężne oraz żywność, ale z uwagi na ograniczone środki pomoc 

ta staje się relatywnie niska.

Podstawowe  znaczenie  w  pomocy  w  wychodzeniu  z  bezrobocia  

ma  więc  praca  socjalna  i  przyjmuje  ona  zróżnicowane  formy.  Praca  socjalna 

prowadzona przez pracowników socjalnych, to między innymi pomoc w planowaniu 

nowych  koncepcji  życia  zawodowego,  rozbudzanie  motywacji  do  działania 

ukierunkowanego na zatrudnienie, jak również technika kontaktu, która pozwala na 

to,  by  pomoc  –  jej  forma,  wysokość  i  okres  świadczenia  –  uzależniona  była  

od aktywności  bezrobotnego i  jego rodziny.  Niepokojący jest  wpływ bezrobocia  

na  zachowania  patologiczne.  Szczególnie  niebezpiecznym  zjawiskiem  staje  się 

przemoc w rodzinie. Długie pozostawanie bez pracy stymuluje procesy dezintegracji 

życia rodzinnego. Przymusowa bezczynność zawodowa i nieuregulowany tryb życia 

wyzwalają  zachowania  dewiacyjne,  skierowane  na  rodzinę  i  lokalne  środowisko 

społeczne.  Negatywne  emocje,  związane  z  sytuacją  bezrobocia,  przenoszone  są  

na  najbliższych  –  ofiarami  przemocy i  złego traktowania  są  najczęściej  kobiety  

i  dzieci.  Długotrwałe  bezrobocie,  z  jego  negatywnymi  konsekwencjami 

psychospołecznymi,  wymaga  odpowiednich  form oddziaływań.  W województwie 

dolnośląskim na koniec  grudnia 2007  roku zanotowano 11% stopę bezrobocia,  

a  w  powiecie  wałbrzyskim   –  16,2  %  stopę  bezrobocia.  W  porównaniu  

do ogólnopolskiej stopy bezrobocia, która wyniosła wtedy 18,7%, zarówno wskaźnik 

wojewódzki, jak i powiatowy był niższy.

Poniższe  zestawienia  obrazowo  oddają  strukturę  i  specyfikę  zjawiska 

bezrobocia w gminie,  według danych liczbowych z miesiąca grudnia 2007 roku.

Rysunek 3.  Bezrobotni gminy Walim według płci
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W ogólnej liczbie bezrobotnych tj. 712 , kobiet było 408 (co stanowi 57,30 % 

ogółu bezrobotnych),   natomiast  mężczyzn 304 ( 42%) w roku 2006. Natomiast  

w  roku  2007  na  538  bezrobotnych,  kobiet  było  320  (co  stanowi  59,48  ogółu 

bezrobotnych) natomiast mężczyzn 218 ( 40%).

Rysunek 4. Bezrobotni gminy Walim według prawa do zasiłku.

Przeważająca  większość  bezrobotnych  w  miesiącu  grudniu  2006  roku,  

bo  aż  86,66% ogółu  (617  osób),  nie  pobierała  zasiłku  dla  bezrobotnych.  Tylko 

13,34%  bezrobotnych  (95  osobom)  przysługiwało  prawo  do  zasiłku.  Zbliżone 

proporcje  zanotowano   analizując  dane  na  31.12.2007r.  Liczba  bezrobotnych  

z prawem do zasiłku wynosiła 15,80% (85 osób), natomiast bez prawa do zasiłku 

84,20%.  Tak  wysoki  odsetek  osób  bezrobotnych,  którym  nie  przysługują 

świadczenia  pieniężne  z tytułu  nieposiadania  pracy,  może tłumaczyć  sporą liczbę 

decyzji wydanych przez OPS w 2007 roku, właśnie z powodu bezrobocia.

Rysunek 5.  Bezrobotni gminy Walim według wieku.

Dwie,  najliczniejsze  grupy,  osób pozostających bez pracy stanowili  ludzie 

młodzi  w wieku  od  25  do  34  lat  (156  osób)  oraz  od  45  do  54  lat  (osób  162). 

Najmniej  liczna  była  grupa  osób  w  przedziale  wiekowym  60-64  lat  (8  osób). 
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Niepokojąca,  wysoka  liczba  młodych  bezrobotnych,  prawdopodobnie  osób 

kończących  szkołę  i  poszukujących  pracy,  może  świadczyć  o  pewnych 

nieprawidłowościach na rynku pracy.

Gospodarka  zasobami  ludzkimi  gminy  bądź  w  niewystarczający  sposób 

wykorzystuje  potencjał  tkwiący  w  młodej  kadrze,  bądź  nie  jest  przygotowana,  

czy też niedostatecznie rozwinięta, by sprostać zapotrzebowaniu.

Bezrobotni w Gminie Walim ze względu na poziom 
wykształcenia na dzien 31.12.2007 r.

gimnazjalne i poniżej

zasadnicze zawodowe

średnie ogólnokształcące

policealne i średnie zawodowe

wyższe

Rysunek 6. Bezrobotni według poziomu wykształcenia

Poziom wykształcenia ma istotny wpływ na sytuację osoby na rynku pracy. 

Jak wskazuje wykres, najwyższe bezrobocie dosięga osób legitymujących się niskim 

poziomem wykształcenia gimnazjalnym i poniżej. W tym przedziale znajdują się  

aż 224 osoby. Kolejną,  co do liczebności, grupę stanowią osoby z wykształceniem 

zasadniczym  zawodowym  (164  osoby).  Liczną  grupą  bezrobotnych  były  osoby  

z  wykształceniem  średnim zawodowym  i  policealnym  –  105  osób.   Natomiast  

18 osób legitymuje się wykształceniem wyższym. Liczby wskazują, jak istotne jest 

kształcenie na wysokim poziomie dzieci i młodzieży oraz dokształcanie dorosłych. 

2.2 Strategia pomocy wobec problemu ubóstwa i bezrobocia

Cel strategiczny

Wspieranie osób bezrobotnych w poszukiwaniu pracy oraz przeciwdziałanie 

i  eliminowanie  negatywnych  skutków  psychospołecznych  oraz  społecznych,  

czyli ubóstwa.
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Cele szczegółowe :

- budowanie  sieci  współpracy  z  organizacjami  i  instytucjami 

działającymi na rzecz osób bezrobotnych

- tworzenie  struktury  wspierającej  działania  osób  bezrobotnych  – 

punkty  interwencji  kryzysowej  w  gminie,  kontrakt  socjalny, 

poradnictwo zawodowe, grupy wsparcia bezrobotnych

- przeciwdziałanie  i  eliminowanie   negatywnych  skutków 

psychospołecznych  bezrobocia  (praca  psychologa,  doradcy 

zawodowego, pedagogów, prawnika, pracownika socjalnego }

Zadania:

1.  Działania z zakresu pracy socjalnej

- mobilizowanie  podopiecznych  do   aktywnego  poszukiwania 

zatrudnienia i usamodzielniania się

W  ramach  tego  działania,  podstawowym  narzędziem  stanie  się  kontrakt 

socjalny, zawierany pomiędzy osoba bezrobotną a Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

którego głównym celem jest partnerstwo podopiecznego z pracownikiem socjalnym 

w  rozwiązywaniu  sytuacji  trudnej  tj.  bezrobocia  i  ubóstwa.  Kontrakt,  

przez wytyczane cele, staje się miernikiem aktywizacji bezrobotnego i ma wpływ  

na  przyznawanie  świadczeń  z  pomocy  społecznej.  Rolą  pracownika  socjalnego  

jest również przekazywanie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego poruszania się 

po  rynku,  pracy  tj.  autoprezentacji,  nauki  pisania  CV,  listu  motywacyjnego  itp.  

oraz uświadamianie konieczności  podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowywania się.

- działania mające na celu przeciwdziałanie i eliminowanie skutków 

psychospołecznych bezrobocia i ubóstwa

Udział  Ośrodka  w  rządowych  programach  pomocowych  i  kierowanie 

adekwatnej pomocy finansowej do rodzin  w  formie: zapewnienia ciepłego posiłku, 

możliwości  uczestniczenia  w  świetlicy  środowiskowej,  zapewnienia  wypoczynku 

letniego  w  miarę  otrzymanych  miejsc.  Istotne  jest  również  udzielanie  wsparcia 

psychologicznego i terapeutycznego na terenie gminy.
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2. Działania z zakresu budowania sieci współpracy z organizacjami pracującymi 

na rzecz osób bezrobotnych

Bezpośredni  kontakt  pracownika  socjalnego z  pracownikami  Powiatowego 

Urzędu  Pracy  w  Walimiu,  pozyskiwanie  i  wymiana  informacji  o  możliwości 

aktywizacji bezrobotnych klientów pomocy społecznej.

3. BEZDOMNOŚĆ 

3.1 Definicja i diagnoza zjawiska 

Bezdomność  to  jedno  z  najgroźniejszych  zjawisk  patologii  społecznej.  

Dla  społeczeństwa  bezdomność  stanowi  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  spokoju,  

a także niebezpieczeństwo epidemiologiczne. Bezdomność tzw. dworcowa i uliczna, 

jest wstydliwą wizytówką wielkich miast.

Pomoc  państwa  dla  osób  bezdomnych  została  określona  ustawą  z  dnia  

12  marca  2004  r.  o  pomocy  społecznej,  w  myśl  której  bezdomnemu  należy  się 

tymczasowe miejsce noclegowe, odzież i posiłek, a w niektórych przypadkach także 

zasiłek  i  inne  formy  pomocy.  Pomocy  praktycznej  tym  osobom udzielają,  obok 

ośrodków  pomocy  społecznej,  coraz  liczniejsze  organizacje  pozarządowe, 

prowadzące schroniska i inne placówki dla bezdomnych. Bezdomnymi opiekuje się 

też Kościół i zgromadzenia zakonne.

Chociaż  liczebność  bezdomnych  obywateli  nie  jest  zbyt  duża,  to  jednak 

zjawisko to w skali kraju  jest istotnym problemem, wymagającym odpowiednich 

działań i dużych nakładów.

Ustawa o pomocy społecznej  bezdomnym określa „osobę niezamieszkującą 

w  lokalu  mieszkalnym  w  rozumieniu  przepisów  o  najmie  lokali  mieszkalnych  

i dodatkach mieszkaniowych i nigdzie nie zameldowaną na pobyt stały w rozumieniu 

przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych”.

Pod  pojęciem  „bezdomny” M.  Pisarska  rozumie  „człowieka  

nie posiadającego własnego mieszkania, z reguły bez zameldowania na terenie kraju, 

nie mającego możliwości powrotu do ostatniego miejsca zamieszkania”.  Wyróżnia 

ona bezdomnych: z przymusu i z wyboru.

19



„Bezdomni  z  wyboru” to  ludzie  o  specyficznych  predyspozycjach 

osobowościowych,  przekonaniach,  które  nie  pozwalają  im  nigdzie  osiedlić  się  

na stałe, zadomowić. Ludzie ci reprezentują typ wiecznego tułacza, wędrowca, który 

odrzucił  normy życia społecznego.

„Bezdomni z konieczności” według M. Pisarskiej, to ludzie, którzy doznali 

niejako losowego przymusu  i  posiadają  osobistą  przyczynę  bezdomności.  Można 

mówić  także  o  bezdomności  „jawnej”  i  „ukrytej”,  rozumiejąc  przez  pierwsze 

„sytuację braku mieszkania i dachu nad głową”, a przez drugą „sytuację warunków 

mieszkaniowych drastycznie odbiegających od społecznie akceptowanego standardu 

mieszkaniowego”.

Problem bezdomności dotyczy Gminy Walim tylko w niewielkim zakresie  

i  nie  jest  zjawiskiem  liczbowo  istotnym.  Pomocą  społeczną  objęto  w  okresie  

od 1.01.2006 do 31.12.2007 – 4 osoby. Najczęściej osoby bezdomne charakteryzują 

się  tym,  iż  mają  problem  alkoholowy.  Każdy  przypadek  załatwiany  jest 

indywidualnie,  osoby  umieszczane  są  w  schronisku  lub  noclegowni,  a  następnie 

pracownicy socjalni podejmują niezbędne działania.

Nie jest potrzebne podejmowanie działań zmierzających do zorganizowania 

placówki stacjonarnej na terenie naszej Gminy, natomiast konieczne jest zacieśnianie 

współpracy  ze schroniskiem „Albertówka” znajdującym się na terenie wsi Jugowice, 

prowadzonym  przez  Fundację  „Albertówka”  z  Wrocławia  w  zakresie   pracy 

socjalnej  z osobami bezdomnymi tam zamieszkującymi.

Należy również podejmować działania zapobiegające powstawaniu zjawisku 

bezdomności oraz angażować w te działania organizacje pozarządowe.

3.2 Strategia pomocy

 Cel Strategiczny

Przeciwdziałanie zjawisku bezdomności przeciwdziałanie bezdomności.

Cele szczegółowe

1. Prowadzenie skutecznej pracy socjalnej
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2. Pomoc finansowa i rzeczowa

3. Udoskonalanie systemu informowania

4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Zadania

1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami zagrożonymi bezdomnością.

- Pomoc  rodzinom  najuboższym,  zagrożonym  zaległościami  

w opłacaniu należności czynszowych:             

- aktywizowanie do podjęcia pracy,

- udzielanie  pomocy  w  załatwianiu  formalności  związanych  

ze staraniem się o dodatek mieszkaniowy,

- udzielanie pomocy finansowej.

2.   Pomoc rzeczowa dla najuboższych.

-  udzielanie  pomocy  rzeczowej  oraz  zasiłków  celowych  na  zakup 

odzieży, przyborów szkolnych,

- zapewnienie  podopiecznym  OPS  gorących  posiłków,  suchego 

prowiantu,  pomocy  rzeczowej  (odzież,  meble,  sprzęt  AGD  

z darowizn), 

- działania w zakresie koordynacji współpracy organizacji pomocowych 

na rzecz     bezdomnych:

3.  Doskonalenie systemu informowania o możliwościach uzyskania pomocy

przez osoby potrzebujące.

4.  Przekazywanie pewnych obszarów problemowych w formie zadań 

organizacjom pozarządowym.

.

4. STAROŚĆ 

4.1 Definicja i diagnoza problemu 

 

Starość –  inaczej  proces  starzenia  się  –  to  stopniowe,  wraz  z  wiekiem, 

zmniejszanie się aktywności biologicznej organizmu. Za początek starości przyjmuje 

21



się  umownie  60-65  rok  życia,  uznawany  na  podstawie   nabywania  praw 

emerytalnych i zakończenia wieku aktywności zawodowej.

Strategia   w stosunku do  ludzi  starych  skierowana jest  na  podtrzymanie  

ich sprawności ruchowej, intelektualnej, umożliwiającej zaspokojenie podstawowych 

potrzeb, a także ich aktywności społecznej oraz łagodzenie trudności związanych  

z wiekiem.

Na terenie Gminy Walim zamieszkuje 823 osoby w wieku poprodukcyjnym. 

Stanowią one około 14,13 % ogółu mieszkańców.

Mówiąc „osoby starsze”, mamy na myśli osoby w wieku poprodukcyjnym.  

W grupie tej oprócz problemów dotyczących sprawności fizycznej mamy również  

do  czynienia  ze  zmianami  psychicznymi,  wpływającymi  na  zdolność 

funkcjonowania w środowisku.

Sytuacja  ludzi  starszych,  w  okresie  szybkich  zmian  gospodarczych,  

jest  złożona  i  uwarunkowana takimi  czynnikami  jak:  pogorszenie  stanu  zdrowia, 

opieka  zdrowotna,  zanik  tradycji  międzypokoleniowych,  przemiany  kulturowe, 

niekorzystne  warunki  życia  i  pogorszenie  sytuacji  materialnej.  Towarzyszy  temu 

brak  aktywności  społecznej,  osamotnienie,  izolacja,  nieporadność  życiowa. 

Występuje  stopniowe  obniżenie  procesów  poznawczych,  sztywność  schematów 

myślowych,  mniejsza  zdolność  przystosowawcza  do  nowych  sytuacji,  osłabienie 

pamięci.  W sferze uczuć pojawia się  osłabienie  zainteresowania  innymi  osobami, 

niestabilność emocjonalna, zmienność nastrojów, płaczliwość, skłonność do depresji, 

egoizm,  wzrost  podejrzliwości  i  poczucie  zagrożenia,  postawa  roszczeniowa, 

domaganie się pomocy.

Uwzględniając  specyfikę  środowiska  osób  starszych,  istnieje  konieczność 

stworzenia systemu, który będzie uwzględniał ich najważniejsze potrzeby.

W  opinii  mieszkańców  Gminy  Walim,  największym   problemem 

dotykającym  osoby w podeszłym wieku,  co  wydaje  się  zrozumiałe  -  są  choroby 

(61%), natomiast już jako drugi pojawia się problem samotności (53%) oraz brak 

opieki ze strony rodziny (44%).
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Rysunek 7. Wykres osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do liczby mieszkańców

4.2 Strategia pomocy.

 Cel strategiczny.

o Integracja społeczna 

osób starszych

Cele szczegółowe to:

- zwiększenie aktywności życiowej ludzi starszych poprzez pomoc 

w łagodzeniu trudności wynikających z wieku i stworzenie 

możliwości uczestniczenia w życiu społecznym,

- poprawa oferty świadczonych usług poprzez jej wzbogacenie 

i podniesienie poziomu usług,

- pozostawienie ludzi starszych jak najdłużej w środowisku 

zamieszkania.

Zadania :

1. Profesjonalizacja w zakresie szeroko rozumianej pracy socjalnej 

(specjalizacja pracowników socjalnych ) na rzecz osób starszych poprzez:
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- diagnozowanie potrzeb ludzi starszych,

- wzbogacenie warsztatu pracy pracowników socjalnych

- praca socjalna na rzecz przeciwdziałania marginalizacji osób 

w podeszłym wieku, zwiększanie dostępu do świadczeń z pomocy 

społecznej tj. usług opiekuńczych, kierowanie do Domu Pomocy 

Społecznej, zwiększanie dostępu do poradnictwa specjalistycznego

(psycholog) oraz prawnego

2. Kształcenie pracowników pracujących z ludźmi starszymi oraz włączenie

    wolontariuszy:

- poradnictwo dotyczące prowadzenia gospodarstwa domowego,

- pomoc w kontaktach z otoczeniem,

- pomoc w życiu codziennym (udział wolontariuszy).

3. Realizacja usług opiekuńczych w tym usług specjalistycznych

4. Budowanie sieci współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

5. Doskonalenie systemu informowania o możliwościach uzyskania pomocy 

przez osoby potrzebujące.

5. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ  I  DŁUGOTRWAŁA 

CHOROBA 

5.1 Definicja i diagnoza

W rozumieniu  ustawy  o  pomocy  społecznej,  niepełnosprawność  oznacza 

stan  fizyczny,  psychiczny  lub  umysłowy,  powodujący  trwałe  lub  okresowe 

utrudnienie,  ograniczenie  bądź  uniemożliwienie  samodzielnej  egzystencji.  

Niepełnosprawność  rozumiana  jest  również,  jako  wynik  barier  społecznych, 

ekonomicznych  oraz  fizycznych,  jakie  jednostka  napotyka  w  środowisku 

zamieszkania.  W związku z  tym polityka  społeczna  powinna prowadzić  aktywne 

działania  na  wszystkich  szczeblach  życia  społecznego  oraz  aktywnie  pracować  

na  rzecz  równouprawnienia  osób  niepełnosprawnych,  przeciwdziałać  

ich dyskryminacji i tworzyć mechanizmy wyrównujące szansy i warunki korzystania 
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z przysługujących  im praw. Osoba niepełnosprawna to  taka osoba,  która  posiada 

odpowiednie orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony lub osoba, która 

takiego  orzeczenie  nie  posiada,  lecz  odczuwa  ograniczenie  sprawności  

w  wykonywaniu  czynności  podstawowych  dla  swojego  wieku  (zabawa,  nauka, 

praca, samoobsługa). 

Zbiorowość  osób  niepełnosprawnych  dzieli  się  na  2  podstawowe  grupy: 

osoby niepełnosprawne prawnie, czyli  te, które posiadają odpowiednie,  aktualne 

orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony oraz osoby  niepełnosprawne 

biologicznie,  tj.  takie,  które  nie  posiadają  orzeczenia,  ale  odczuwają  całkowicie  

lub  poważnie  ograniczoną  zdolność  do  wykonywania  czynności  podstawowych. 

Kryterium zakwalifikowania danej osoby do zbiorowości osób niepełnosprawnych 

prawnie  jest  posiadanie  przez  tę  osobę  aktualnego  orzeczenia,  wydanego  przez 

odpowiedni organ orzekający dla osób w wieku 16 lat i więcej, bądź uprawnienia  

do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego dla dzieci poniżej 16 roku życia.

Natomiast,  według  danych  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Walimiu,  

na terenie gminy w 2007 roku mieszkało 431 osób niepełnosprawnych, co stanowi 

7,4%  ogółu mieszkańców.

W  całej  Polsce  przybywa   ludzi   niepełnosprawnych.  Najczęściej  są  oni 

pozostawieni  sami  sobie.  Zauważalnym  jest  fakt  dyskryminowania  osób 

niepełnosprawnych.  Istnienie  barier   powoduje w oczywisty sposób ograniczenia  

w dostępie do instytucji publicznych (szkół, urzędów, placówek kultury), ograniczają 

one czy wręcz uniemożliwiają aktywność zawodową, a nawet dramatycznie zubożają 

życie  rodzinne.  Ograniczenia  oznaczają  izolację,  a izolacja to najpowszechniejszy 

przejaw  dyskryminacji.  Doświadczanie  wrogości,  izolacji  i  dyskryminacji  

w relacjach społecznych może prowadzić nie tylko do poczucia krzywdy, ale także 

wycofania  się  z  (przykrego)  uczestnictwa  w  życiu  społecznym.  Dla  większości 

wydaje  się  wciąż  czymś  wysoce  niestosownym  mówienie  o  dyskryminacji  

 odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Przywykliśmy bowiem do powtarzanych 

przy  każdej  okazji  zapewnieniach  o  specjalnej  trosce,  życzliwości,  szczególnej 

opiece socjalnej, licznych przywilejach itd. Ale tak naprawdę, w aspektach polityki 

społecznej, grupy te są wskazane jako grupy zagrożone wykluczeniem społecznym 

z  uwagi  na  swoje  inwalidztwo  czy  kalectwo.  Brakuje  miejsc,  gdzie  osamotnieni 

emeryci  czy  renciści  a  także  niepełnosprawni,  mogliby  otrzymywać  pomoc  

oraz informację na tematy ich nurtujące. Wielu z nich nie zawsze wie jak i gdzie 
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upomnieć  się  o  swoje  prawa,  a  otoczenie  zazwyczaj  nie  rozumie  ich  potrzeb. 

Dodatkowym  problemem  tej  grupy  osób,  oprócz  bariery  psychologiczno  – 

mentalnościowej,  są  w  dalszym  ciągu  ogromne  bariery  architektoniczne 

(budowlane).

Choroba  i  niepełnosprawność  to  czynniki,  które  prowadzą  do  pogorszenia 

kondycji każdej rodziny bez względu na jej przynależność społeczno – zawodową 

i miejsce zamieszkania. Sytuacja taka, to z jednej strony efekt wydatków na leczenie, 

rehabilitację i różnego typu świadczenia; z drugiej strony ograniczenie dochodów – 

utrata pracy i renta inwalidzka osoby niepełnosprawnej oraz ograniczenie aktywności 

zawodowej  i  możliwości  zarobkowych innych  członków rodziny zobowiązanych  

do  świadczeń  opiekuńczych.  Na  tę  typową  sytuację  mogą  nałożyć  się  jeszcze 

dodatkowe  uwarunkowania,  na  przykład   wcześniejsza  trudna  sytuacja  bytowa  

czy niezaradność życiowa członków rodziny.

Dotknięcie  niesprawnością  stanowi  sytuację  kryzysową,  która  wymaga 

odpowiedniego  systemu  interwencji,  stwarzającej  dla  osoby  niepełnosprawnej  

i  jej  opiekunów,  możliwość  skorzystania  z  efektywnego  systemu  wsparcia, 

wypracowania warunków sprzyjających aktywizacji zawodowej i społecznej osoby 

niepełnosprawnej  oraz  wypracowania  form  pomocy,  maksymalnie 

zindywidualizowanych  i  dostosowanych  do  aktualnych  potrzeb  osoby 

niepełnosprawnej.  Ocena  własnych  ograniczeń  i  ich  konsekwencji  

dla funkcjonowania oraz potrzeby rehabilitacyjne osób o poszczególnych rodzajach 

niepełnosprawności  są  specyficzne.  Niepełnosprawności  najczęściej  nie  można 

usunąć, zlikwidować czy pozbyć się. Skutki niepełnosprawności można natomiast  

w  znacznym  stopniu  przezwyciężyć,  złagodzić  lub  wyeliminować.  W  procesie 

rehabilitacji,  wobec  choroby  czy  niepełnosprawności  należy  stosować  zasadę  

jak  najwcześniejszej  interwencji.  Udzielanie  pomocy  powinno  mieć  charakter 

indywidualny  i  winno  być  dokładnie  dopasowane  do  potrzeb  osoby 

niepełnosprawnej lub zagrożonej niepełnosprawnością.

Nowoczesne  rozumienie  rehabilitacji  zakłada  jak  najpełniejszą  współpracę 

pomiędzy  instytucjami  i  grupami  odpowiedzialnymi  za  wieloetapowy  

i  wielopłaszczyznowy  proces  rehabilitacji,  gdyż  samodzielne  uporanie  się  

z tak kompleksowym zadaniem, nie jest możliwe.

Z  przeprowadzonej  na  terenie  Gminy  Walim  ankiety  wynika,  że  spośród 

wszystkich  problemów  dotykających  osoby  niepełnosprawne  na  plan  pierwszy 
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wysuwają  się  –  bariery  architektoniczne  (58%),  następnie  utrudniony  dostęp  

do rehabilitacji (53%) oraz jako trzeci z najbardziej znaczących problemów – brak 

ofert pracy (49%).

Ofertę  pomocy  osobom  niepełnosprawnym  aż  31%  osób  oceniło  jako 

niewystarczającą.  Jako  raczej  niewystarczającą  23%.  Jedynie  4  %  ogółu 

respondentów oceniło ofertę pomocy jako wystarczającą.

5.2 Strategia pomocy 

Cel strategiczny 

dążenie do integracji społecznej, poprzez:

Cele strategiczne 

- zwiększenie  aktywności  życiowej  ludzi  niepełnosprawnych  tj.  pomoc  

w łagodzeniu trudności wynikających z inwalidztwa i  stworzenie  możliwości 

uczestniczenia w życiu społecznym;

- stworzenie systemu informacyjno – pomocowego dla osób niepełnosprawnych

- doskonalenie systemu pomocy osobom niepełnosprawnym;

Zadania

1. Praca  socjalna  na  rzecz  środowisk  niepełnosprawnych ze 

szczególnym uwzględnieniem umożliwienia  poradnictwa w tym i prawnego. 

Zwiększenie  dostępu  osób  niepełnosprawnych  do  katalogu  świadczeń  z 

pomocy  społecznej  takich  jak:  zasiłki  stałe,  usługi  opiekuńcze  oraz  do 

świadczeń  rodzinnych  głównie  świadczeń  pielęgnacyjnych  i  zasiłków 

pielęgnacyjnych.  Działalność  pracownika  socjalnego  ukierunkowana  będzie 

również  na  pomoc  osobom  niepełnosprawnym  w  załatwianiu  spraw 

urzędowych, które najczęściej stanowią ogromny problem z uwagi na bariery 

budowlane a tym samym ograniczają dostęp i możliwość załatwienia swoich 

spraw.

2. Utworzenie przy Ośrodku Pomocy Społecznej – Informacji dla Osób
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   Niepełnosprawnych. Udostępnienie  osobom niepełnosprawnym  informacji  

na  temat  instytucji  działających  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  wraz  

z  udostępnieniem  bazy  teleadresowej;  udostępnienie  informacji  

o uprawnieniach osób niepełnosprawnych, w szczególności o likwidacji barier 

funkcjonalnych,  turnusach  rehabilitacyjnych,  uprawnieniach  w  podróży, 

edukacji, zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, Karcie 

Praw  Osób  Niepełnosprawnych.  Do  dyspozycji  osób  niepełnosprawnych, 

będzie  pośrednictwo  w  uzyskaniu  poradnictwa  prawnego  oraz  pomoc  

w procedurach załatwiania formalności. 

6. POMOC NA RZECZ RODZIN Z PROBLEMAMI

    OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYMI 

6.1 Definicja i diagnoza problemu

Znaczącą  część  podopiecznych  OPS  stanowią  rodziny  z  trudnościami 

opiekuńczo – wychowawczymi, ten problem stał się przyczyną skorzystania w 2007 

roku z pomocy finansowej OPS 1727 rodzin.

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 

(bezrobocie, rozpad związku małżeńskiego,  zgon współmałżonka),

- problemy  w  pełnieniu  ról  rodzicielskich,  małżeńskich,  zawodowych 

wyrażające  się  m.  in.  w  postaci  niedojrzałości  emocjonalnej,  problemach  

we współżyciu z ludźmi, trudnościach adaptacyjnych, niezaradności w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego,

- problemy wychowawcze w środowisku rodzinnym, szkolnym ujawniające się 

w  postaci  zachowań  buntowniczych,  agresywnych,  konfliktowych,  łamania  przez 

dzieci i młodzież panujących obyczajów, norm i wartości.
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6.2 Społeczne  skutki  bezradności  w  sprawach  opiekuńczo-

wychowawczych.

Środowisko rodzinne jest pierwszym środowiskiem wychowawczym w życiu 

dziecka. Tu nawiązuje ono pierwsze kontakty z innymi ludźmi i zdobywa pierwsze 

doświadczenia  z  dziedziny  współżycia  społecznego.  Na  środowisko  rodzinne 

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

materialne  i  zdrowotne,  stopień  wykształcenia  rodziców  i  ogólna  struktura 

środowiska.  Zaburzona  struktura  rodziny,  często  spotykana  wśród 

świadczeniobiorców Ośrodka,  niekorzystnie  wpływa  na  sytuację  dziecka,  na jego 

więź z rodziną. Rodziny podopiecznych Ośrodka odznaczają się często zaburzoną 

strukturą w postaci:

 Problemów opiekuńczo - wychowawczymi. 

 nieustabilizowanych formalnie i społecznie związków, 

 rozkładem pożycia małżeńskiego, 

 częstymi zmianami partnerów, 

 występuje w nich przemoc skierowana na partnera lub dzieci. 

W  rodzinach  zaburzonych  rodzicom  brakuje  umiejętności  tworzenia 

właściwego  klimatu  życia  rodzinnego,  rozładowywania  napięć  powstałych  poza 

domem,  właściwych  wzorców  komunikacji  i  dawania  rodzinie  poczucia 

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

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

gdyż  same  nie  posiadają  właściwych  wzorców.  W  wielu  sytuacjach  dzieci 

pochodzące z tych  rodzin pozostawione są same sobie,  większość wolnego czasu 

spędzają wśród rówieśników na podwórku, częściej pojawiają się u nich problemy 

w szkole (mniej czasu poświęcają przygotowywaniu się do lekcji, przeżywają więcej 

porażek  szkolnych,  w  efekcie  czego  rezygnują  z  podejmowania  wysiłku  

w zdobywaniu wiedzy).  W takiej  sytuacji rodzice nie pomagają lecz podwyższają 

wymagania w stosunku do ocen i zachowania dziecka lub też w ogóle przestają się 

nim interesować. Dzieci, odrzucane przez środowisko rodzinne, szukają akceptacji 

wśród rówieśników, łączą się w grupy subkulturowe, zaczynają wagarować, uciekać 

z domu i popadać w konflikt z prawem.

Problemy  opiekuńczo  –  wychowawcze,  przemoc  w  rodzinie,  konflikty 

międzypokoleniowe  wielokrotnie  są  przyczyną  umieszczania  dzieci  i  młodzieży  
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w  placówkach  opiekuńczo  –  wychowawczych  lub  resocjalizacyjnych,  

a dla dorosłych ofiar rodzinnej przemocy, są powodem szukania schronienia i porad 

w placówkach i organizacjach pomocowych.

Na  pytanie  zawarte  w  ankiecie  o  przyczyny  występowania  negatywnych 

zjawisk  u  dzieci  i  młodzieży   respondenci  z  Gminy  Walim  jako  najistotniejszą 

podają spożywanie alkoholu ( 56%), jako druga – zaniedbania wychowawcze ( 42%) 

oraz przemoc w rodzinie ( 39%).

 6.3 Strategia pomocy.

Cel strategiczny.

Wiodącą  myślą  strategii  pomocy  rodzinie  z  problemami  opiekuńczo  –  

wychowawczymi  jest  konieczność  systemowego  podejścia  do  pracy  z  rodziną  

i kompleksowego oddziaływania na nią.

Rodzina  jest  dynamiczną,  społeczną  całością,  jej  elementy  są  ze  sobą  

w  interakcji  i  we  wzajemnej  zależności.  Należy  więc  założyć,  że  nie  wystarczy 

zajmować  się  tylko  dziećmi  w  celu  poprawienia  ich  funkcjonowania,  lecz  całą 

rodziną,  która  potrzebuje  wszechstronnej  diagnozy  i  pomocy.  Mając  na  uwadze 

dobro dziecka i rodziny należy kierować się zasadami:

-  pomoc  powinna być  wczesna  i  mieć  charakter  profilaktyczny,  ochronny  

i  aktywizujący  jednostkę  lub  rodzinę  do  poszukiwania  samodzielnych 

rozwiązań,

- opieka i pomoc powinny być zorganizowane w środowisku bliskim dziecku; 

w  rodzinie,  w  szkole,  tak,  aby  umożliwiały  mu  wzrastanie  i  rozwój  

w naturalnych warunkach rodzinnych, kulturowych i społecznych,

- w  przypadku  udzielenia  pomocy  zakłada  się  stopniowe  zmniejszanie  

jej intensywności, zmianę charakteru pomocy z intencyjnej na stymulującą  

i wspierającą.

Występujące  i  dominujące  w  rodzinach  dysfunkcje  wyznaczają  kierunki 

pomocy na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi.
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Cele szczegółowe

1.  Działania z zakresu pracy socjalnej: 

- Specjalizacja pracowników socjalnych

- Rozwój pracy zespołowej

- Warunkowanie pomocy przez zawieranie kontraktów.

- Uzupełnianie profesjonalnych usług wolontariatem.

2. Działania  z  zakresu  budowania  sieci  współpracy  z  instytucjami  

i organizacjami pozarządowymi

- Doskonalenie  systemu  informowania  o  możliwościach  uzyskania 

pomocy przez osoby potrzebujące.

- Budowanie sieci współpracy z instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi działającymi na rzecz ofiar przemocy i wsparcia 

rodzin z problemami opiekuńczo –wychowawczymi.

-  Specjalizacja  pracowników socjalnych, która  pozwoli  na  bardziej 

kompleksową  i  profesjonalną  pomoc  w  rozwiązywaniu  problemów  rodzin  

z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi.  W chwili obecnej oprócz pomocy 

udzielanej przez pracowników socjalnych specjalistycznej pomocy udziela terapeuta 

rodzinny w Walimiu.  Możliwe jest również skierowanie rodziny do Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu na bezpłatne konsultacje z psychologiem, 

pedagogiem, prawnikiem.

-  Rozwój pracy zespołowej - Pracownik socjalny wraz z konsultantem 

– w zależności od potrzeb może to być: pedagog, psycholog,  prawnik - wspólnie 

opracowują  plan  pracy  z  konkretną  rodziną  w  celu  pomocy  w  rozwiązywaniu 

sytuacji  kryzysowej  tej  rodziny.  Należy  się  spodziewać,  że  efektem takiej  pracy 

będzie  wszechstronna  i  bardziej  niż  dotychczas  skuteczna  pomoc  rodzinie  

w  odbudowywaniu  utraconych  ról,  umiejętności   i  wartości,  takich  jak:  więź 

rodzinna,  poczucie bezpieczeństwa, optymizm i wiara,  że istnieje wiele realnych 

możliwości pokonania kryzysu.

-  Warunkowanie  pomocy  przez  zawieranie  kontraktów. 

Uświadomienie  podopiecznemu,  że  to  on  jest  odpowiedzialny  za  rozwiązanie 

swojego  problemu,  a  zadaniem  wyspecjalizowanego  pracownika  socjalnego  

jest  stymulowanie  i  wspieranie  podejmowanych  przez  niego  działań.  Efektem  
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tej pracy powinno być podpisanie kontraktu dotyczącego współpracy podopiecznego 

z pracownikiem socjalnym

-  Uzupełnianie profesjonalnych usług wolontariatem we współpracy

ze  szkołami  gminnymi  i  Centrum  Kultury  i  Turystyki.  Wolontariusze  będą  się 

zajmowali  pracą  z  dziećmi   z  problemami  szkolnymi,  z  dziećmi  z  rodzin 

niewydolnych  wychowawczo  oraz  będą  podejmować  działania  na  rzecz  osób 

starszych. Taka forma pomocy da dzieciom i osobom starszym poczucie ważności, 

wartości, zainteresowania ze strony drugiej osoby.

3. Działania z zakresu budowania sieci współpracy z instytucjami 

i organizacjami pozarządowymi:

1) Doskonalenie systemu informowania o możliwościach uzyskania pomocy 

przez osoby potrzebujące.

Uruchomienie strony internetowej, na której zamieszczane byłyby informacje 

o  bieżącej  działalności  Ośrodka Pomocy Społecznej,  realizowanych  programach  

i  planach  na  przyszłość.  Stworzenie  takiej  informacji  umożliwi  m.in.  nawiązanie 

współpracy  z  innymi  instytucjami  pomocowymi,  a  być  może  wypracowanie 

wspólnych działań, zaznajomi organizacje pozarządowe z charakterem prowadzonej 

działalności.

2) Budowanie sieci współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz ofiar przemocy i wsparcia rodzin z problemami 

opiekuńczo –wychowawczymi.

- Uściślenie współpracy z sędziami rodzinnymi, kuratorami sądowymi. z Ośrodkiem 

Interwencji  Kryzysowej  w Wałbrzychu,  Fundacją  Tarkowskich  i  Caritas  Diecezji 

Wrocławskiej
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7.  UZALEŻNIENIA  I PRZEMOC DOMOWA 

7.1 Definicja i diagnoza problemu

Alkoholizm  jest  zjawiskiem  społecznym,  głęboko  zakorzenionym   

w społeczeństwie polskim. Problemy związane z piciem alkoholu dotykają nie tylko 

pijących,  ale  również  ich  najbliższych.  Coraz  częściej,  obserwując  dorosłych   

i wzorując się na ich zachowaniu, po alkohol sięgają także dzieci i młodzież, dlatego 

tak ważne jest,  aby szybko i skutecznie  docierać z pomocą do wszystkich osób,  

u których najbliżsi zauważą problem alkoholowy. 

Dotychczas  nie  znaleziono  odpowiedzi,  która  jednoznacznie  wyjaśniałaby, 

dlaczego  jedni  ludzie  piją  mniej  a  inni  więcej  oraz  dlaczego  jedni  stają  się 

alkoholikami,  choć  piją   w  sposób  podobny  do  tych,  którzy  od  alkoholu  

nie uzależnili się.

Są dwa podstawowe powody, dla których ludzie piją napoje alkoholowe:

 Wpływ obyczajów –  wspólne  picie  stanowi  bardzo popularny  sposób 

nawiązywania i umacniania kontaktów między ludźmi;

 Pragnienie szybkiego poprawienia nastroju – dzięki alkoholowi ludzie 

próbują poprawić swoje samopoczucie, wierzą, że uda im się kontrolować 

stan  własnych  uczuć  Uzależnienie  można  zdefiniować  jako  stan 

psychicznej  

albo psychicznej  i fizycznej zależności od jakiegoś środka chemicznego. 

Uzależnienie  od alkoholu  jest  to  uzależnienie  o  największym zasięgu  

i największej szkodliwości społecznej.

 Alkoholizm to  „choroba  powstająca  wskutek  nadużywania  napojów 

alkoholowych,  jedno  z  najbardziej  rozpowszechnionych  na  świecie  uzależnień; 

poważne  zagadnienie  społeczne,  leczenie  trudne,  długotrwałe.”  Uzależnienie  

od  alkoholu  obejmuje  kompleks  zjawisk  psychofizycznych,  wśród  których  picie 

alkoholu dominuje nad innymi zachowaniami mającymi wartość.

Światowa Organizacja Zdrowia używa terminu „zespół  uzależnienia od alkoholu” 

lub  „uzależnienie  od  alkoholu”.  Nadając  klasyfikację  numerową  tej  chorobie, 

wyjaśnia,  że  jest  to  zespół  składający się  z  co najmniej  trzech  z wymienionych 

poniżej objawów występujących przez jakiś czas w okresie poprzedzającego roku:
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- Silna potrzeba lub przymus picia alkoholu;

- Trudności  w  kontrolowaniu  rozpoczęcia  lub  zakończenia  picia  i  ilości 

wypijanego alkoholu;

- Wystąpienie  zespołu  abstynencyjnego  po  odstawieniu  lub  zmniejszeniu 

dawki  alkoholu,  przejawiające  się  charakterystycznymi  objawami 

alkoholowego  zespołu  abstynencyjnego  lub  przyjmowaniem  tej  samej  

(lub bardzo podobnej substancji) w celu zmniejszenia nasilenia lub uniknięcia 

objawów zespołu abstynencyjnego;

- Objawy tolerancji, takiej jak zwiększanie dawki alkoholu w celu uzyskania 

efektów, które początkowo były wywoływane przez dawki niższe;

- Narastające zaniedbywanie innych przyjemności lub zainteresowań z powodu 

picia  alkoholu;  zwiększona  ilość  czasu  poświęcona  zdobywaniu  alkoholu, 

jego piciu lub odzyskiwaniu równowagi po wypiciu alkoholu;

- Kontynuowanie  picia  pomimo  oczywistych  dowodów  na  występowanie 

szkodliwych  następstw  (  np.  uszkodzenie  wątroby  na  wskutek  picia, 

obniżenie nastroju po okresach picia dużych ilości alkoholu).

J. Melibruda pisze „Uzależnienie od alkoholu, czyli alkoholizm, jest chorobą, 

która  zaczyna  się  i  rozwija  podstępnie,  bez  świadomości  zainteresowanej  osoby. 

Polega  na  niekontrolowanym  piciu  napojów alkoholowych  i  może  doprowadzić  

do przedwczesnej śmierci”

Jeszcze  inna  definicja  mówi,  że  „Alkoholizm  jest  chorobą  polegającą  

na  kontynuacji  spożywania  alkoholu  przez  daną  osobę,  pomimo  że  powoduje   

to problemy w jakiejkolwiek dziedzinie życia”

Picie  alkoholu  związane  jest  z  trybem  życia  niesprzyjającym  zdrowiu. 

Alkohol  sprzyja  niewłaściwemu  odżywianiu  się,  co  powoduje  niedobory  białka, 

witamin,  soli  mineralnych.  Ma  wpływ  na  zachowania  niosące  w  sobie  ryzyko: 

nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pracy, prowadzenie pojazdów w stanie 

nietrzeźwym,  łamanie  prawa,  nawiązywanie  niebezpiecznych  kontaktów 

interpersonalnych  i  seksualnych.  Nadużywanie  alkoholu  powoduje  wiele  chorób 

somatycznych,  psychicznych oraz z powodu zaburzenia  funkcji psychoruchowych 

prowadzi  do  częstych  uszkodzeń  ciała,  a  w  efekcie  do  kalectwa  lub  śmierci. 

Alkoholizm pozostawia swój ślad nie tylko na alkoholiku, ale również na całej jego 

rodzinie.  Schorzenia  somatyczne  spowodowane  chronicznym  stresem,  zaburzenia 

emocjonalne, demoralizacja i zubożenie, to efekt choroby alkoholowej, jaka dotyka 

34



najbliższych uzależnionego od alkoholu Alkoholizm często nazywany jest chorobą 

rodziny,  ponieważ alkoholicy wywierają  bardzo silny wpływ na swoje otoczenie. 

Rodzina  nie  jest  w  stanie  zignorować  problemu,  jakim  jest  pijący  jej  członek.  

Jak  wspominano  wcześniej,  u  alkoholika  zostaje  upośledzona  sfera  zachowań.  

W codziennych kontaktach członkowie rodziny stykają się z zachowaniami osoby 

uzależnionej  od  alkoholu,  które  z  reguły  są  nieprzewidywalne.  Człowiek  pijący

w  sposób  uzależniony  dostarcza  wszystkim  innym  problemów  życiowych, 

finansowych  i  emocjonalnych,  co  sprawia,  że  cała  rodzina  boryka  się  z  szeroko 

rozumianym  problemem  alkoholowym.  W  rodzinie  pojawia  się  niepewność, 

zakłopotanie, gniew i lęk. O rodzinie alkoholowej mówimy wtedy, gdy chociaż jedna 

osoba w tej rodzinie pije w sposób przynoszący szkodę. Dotyczy to rodzin, których 

członkiem  jest  osoba  uzależniona  od  alkoholu.  Nazywamy  też  taką  rodzinę 

dysfunkcyjną, ponieważ funkcjonuje ona w sposób nieprawidłowy. 

Pojęcie przemocy w rodzinie obejmuje wszelkie odmiany złego traktowania 

tych członków rodziny, którzy nie są w stanie skutecznie się bronić ( A. Lipowska – 

Teutsch).

Przemoc  w  rodzinie –  to  jednorazowe  albo  powtarzające  się  umyślne 

działanie  lub  zaniechanie  naruszające  prawa,  dobra  osobiste  (osób  najbliższych  

lub innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących) w szczególności 

narażające  te  osoby  na  niebezpieczeństwo  utraty  życia,   zdrowia,  naruszające  

ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody 

na  ich  zdrowiu  fizycznym  lub  psychicznym,  a  także  wywołujące  cierpienia  

i  krzywdy  moralne  u  osób  dotkniętych  przemocą.  (Ustawa  o  przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie,  art.  2 pkt. 2). Zamierzone użycie  siły fizycznej  lub władzy 

(zagrażające lub rzeczywiste) przeciwko sobie, drugiej osobie lub przeciwko grupie 

lub społeczności, które powoduje lub jest prawdopodobne, że spowoduje obrażenia, 

śmierć,  ból  psychiczny,  zaburzenia  w  rozwoju  lub  deprywację  (Światowa 

Organizacja Zdrowia) 

Przemoc dzielimy na kategorie:

1. Skierowaną na siebie - zachowania samobójcze, samookaleczenia 

2. Interdyscyplinarną - rodzina/partner, dziecko, osoba starsza

3. Skierowaną na społeczność – znajomy, obcy
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Rozróżniamy  następujące  rodzaje  przemocy  interdyscyplinarnej:  fizyczna, 

psychiczna,  seksualna,  ekonomiczna  oraz  zbiorowej  -społeczna,  polityczna, 

ekonomiczna. 

W  2006  roku  członkowie  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych wezwali  na rozmowy motywujące do leczenia 52 osoby, a w 2007 

roku – 32 osoby. 

Punkt Konsultacyjny działający w Walimiu przy ul. Długiej 10 służy pomocą 

osobom  z  problemem  alkoholowym,  członkom  rodziny  oraz  dzieciom  z  rodzin 

alkoholowych.  Do  Punktu  mogą  również  zgłaszać  się  osoby,  których  dotyczy 

pośrednio lub bezpośrednio problem narkomanii oraz przemocy domowej. Klienci 

Punktu  mogą  skorzystać  z  porad  w  sprawie  uzależnień,  z  grupy  wsparcia  

oraz  grupy  motywującej  do  leczenia,  z  pomocy  prawnej  oraz  liczyć  na  pomoc  

w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami czy przemocą.

W  Punkcie  Konsultacyjnym  działa  telefon  zaufania,  z  którego  mogą 

korzystać osoby chcące zachować anonimowość.   W ciągu roku odbieranych jest 

około 20 takich telefonów.

Ilość przyjęć w Punkcie Konsultacyjnym przedstawia się następująco:

Klienci 2006 2007
Osoby z problemem alkoholowym 78 76
Osoby dorosłe z rodzin z problemem alkoholowym 18 17
Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 9 7
Ofiary przemocy w rodzinie 12 17
Sprawcy przemocy w rodzinie 7 13
Tabela 3.  Ilość przyjęć Punkcie Konsultacyjnym

\

Rysunek 8. Osoby korzystające z Punktu Konsultacyjnego w Walimiu 

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  2006  roku  udzielił  pomocy  finansowej  

53 rodzinom z problemem alkoholowym, a w 2007 roku – 66 rodzinom. 
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Na terenie Gminy Walim działa 6 świetlic środowiskowych. W 2006 roku  

w  zajęciach  udział  brało  98  dzieci,  a  w  2007  roku  –  102.  Świetlice  działają  

w  następujących  miejscowościach:  Walim,  Olszyniec,  Dziećmorowice,  Jugowice, 

Glinno, Niedźwiedzica.

Z powyższych danych wynika, że na terenie Gminy Walim istnieje problem 

uzależnienia  od alkoholu.  Są osoby nadużywające  alkoholu oraz pijące w sposób 

szkodliwy dla zdrowia. Gmina Walim od kilku lat prowadzi działania mające na celu 

zmniejszenie skutków społecznych z powodu nadużywania alkoholu.

Co  roku  uchwalany  jest  Program  Przeciwdziałania  i  Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  i  Rozwiązywania  Problemów 

Narkomanii. 

Dla  potrzeb  naszych  mieszkańców  utworzony  został  Punkt  Konsultacyjny 

oraz  prowadzone  są  świetlice  środowiskowe.  Głównym  założeniem  świetlic 

środowiskowych jest dobro dziecka – dlatego w świetlicach prowadzone są zajęcia 

wychowujące z  elementami  profilaktyki  i  socjoterapii.  W ciągu roku dzieci  maja 

możliwość  kształtowania  prawidłowych  postaw,  odrabiania  lekcji,  uzyskania 

wszelkiej pomocy w rozwiązywaniu trudnych spraw.

 W czasie wakacji i ferii prowadzone jest dożywianie oraz organizowane są 

wyjazdy na wycieczki profilaktyczne. 

Na pytanie zawarte w ankiecie skierowanej do mieszkańców Gminy Walim 

dotyczące znanych mieszkańcom form pomocy i wsparcia dla osób uzależnionych  

i  ich  rodzin  najczęściej  wymieniano  –  działalność  klubu  AA(  32%)   następnie 

objęcie programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ( 26%)  

i terapia uzależnień ( 19%) oraz działania grupy wsparcia ( 19%).

Na pytanie o skalę uzależnień 27% respondentów określiło ją jako wysoką, 

38% jako średnią a jedynie zdaniem 1% osób   skala uzależnień jest niska.

7.2 Strategia pomocy

Cel strategiczny 

Efektywne rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii
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Cele szczegółowe 

- profesjonalna pomoc terapeutyczno – profilaktyczna,

- racjonalna i efektywna profilaktyka problemowa,

- skuteczne przeciwdziałanie uzależnieniom,

- promocja zdrowego stylu życia.

Zadania: 

- Programy profilaktyczne w świetlicach i szkołach – programy długofalowe 

oraz teatrzyki profilaktyczne 

- Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii dla dzieci 

i młodzieży z programem pomocy psychologicznej

- Programy profilaktyczne środowiskowe

- Przygotowywanie i tworzenie zespołów interdyscyplinarnych 

- Przygotowanie programu edukacji rodziców

- Opracowanie i wydawanie ulotek promujących  zdrowy styl życia
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Rozdział III

1. PROBLEMY SPOŁECZNE GMINY WALIM

1.1 Przestępczość 

Przestępczość jest jedną z tych kwestii społecznych, która odciska dotkliwe 

piętno  na  funkcjonowaniu  każdej  lokalnej  społeczności,  w  której  ma  miejsce. 

Intensywność oraz częstotliwość, z jaką występują zdarzenia przestępcze, mogą mieć 

wpływ na formowanie się postaw i zachowań ludzi tworzących społeczność miast  

i  gmin.  Dlatego tak istotne jest  prowadzenie adekwatnych działań prewencyjnych 

oraz  operacyjnych  i  porządkowych,  zmierzających  w  kierunku  zapewniania 

bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego.  Na  terenie  Gminy  Walim  za  stan 

bezpieczeństwa  publicznego  odpowiedzialny  jest  Komisariat  Policji  

w  Głuszycy   z  Rewirem  Dzielnicowych  w  Walimiu,   Komisariat   III  Policji  

w Wałbrzychu oraz  Komisariat I Policji w Wałbrzychu. 

Na   terenie   Rewiru   Dzielnicowych   w   Walimiu   w   2007r.  odnotowano 

ogółem  55 zdarzeń przestępczych.

     Oceniając   stan    zagrożenia   przestępczości   na   terenie   działania  Rewiru 

Dzielnicowych w     Walimiu,    poddano    analizie    ilość   zdarzeń   w   wybranych 

kategoriach   przestępstw   w  2007r.  w  odniesieniu  do  roku  2006r

Kategoria przesępstwa 2006r. 2007r.
Kradzież rzeczy 35 4

Kradzież z włamaniem(ogółem) 48 22
Rozboje 3 1

Bójki i pobicia 9 -
Kradzież  pojazdów 1 -

Posiadanie narkotyków 5 -
Nietrzeźwy kierujący 23 15

inne 58 13
OGÓLNIE 182 55

Tabela 4 Kategorie przestępstw

Z  przedstawionych  w  powyżej tabeli  danych  wynika,  iż  w  2007r.  

na  terenie  działania Rewiru   Dzielnicowych  w  Walimiu  odnotowano   spadek 

przestępczości (z  182   zdarzeń  w 2006r.    do   55   w   roku  2007  ).  
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Miejscami,  w  których  najczęściej  dochodzi  do  popełniania przestępstw, 

są  tereny  rekreacyjne  w  sezonie  letnim  w  Zagórzu Śląskim  (obręb  jeziora), 

Jugowice  (obręb  Włodarza)  i  w  Walimiu  (parking  przy  sztolniach),  w  sezonie 

zimowym miejscowość    Rzeczka.   Przyczyną   w   większości   zdarzeń   było 

nadużywanie   alkoholu.  W rozbojach   w   roku   2007   odnotowano   1   zdarzenie, 

zatrzymano   sprawców,    wobec  których,  na      wniosek     tut.     jednostki,     Sąd 

Rejonowy w    Wałbrzychu     zastosował   środek zapobiegawczy   w   postaci 

tymczasowego   aresztowania.   Ponadto   w   bezpośrednim   pościgu zatrzymano 

sprawcę  pobicia,    kolejnych    ustalono   i    zatrzymano   w   toku   prowadzonych 

postępowań.    

W   roku    2007    na    terenie     gminy    Walim    zatrzymano   

15 nietrzeźwych kierujących,    postępowania   zakończyły   się   sporządzeniem 

aktów   oskarżenia.   W  kategorii  „inne” zakwalifikowano  wydarzenia,    które 

obejmują  przestępstwo    znęcania    się    nad    rodziną,   wypowiadania  gróźb 

karalnych,    znieważenia    funkcjonariuszy,    naruszenie    miru     domowego.    

Nastąpił  spadek   w stosunku do   2006 roku   z   58 zdarzeń   do 13.  

W 2007 roku przeprowadzono 55  postępowań    karnych,     które    wobec    

50   podejrzanych    zakończyły    się   aktem   oskarżenia.  Funkcjonariusze  

KP   Głuszyca   przeprowadzili   w   2007  roku   145   interwencji   domowych, 

gdzie   stwierdzono  w   17   przypadkach   przemoc   domową   i   sporządzono  tzw. 

"niebieskie karty".    Rodziny   pokrzywdzone   objęto   nadzorem   w   ramach 

kompetencji    dzielnicowego.

Miejscowość Kradzież z 
włamaniem 

Kradzież Nietrzeźwi 
kierujący 

Inne 

Walim 9 3 6
Rzeczka 2 3 2
Michałkowa 2
Glinno 2
Zagórze Śląskie 2
Jugowice 5 5 2
Olszyniec 2 2
Niedźwiedzica 1
Podlesie 
Dziećmorowice 4 1 1

Tabela 5. Miejsca popełnienia przestępstw

Z  powyższego   zestawienia   wynika,   że   29   zdarzeń    odnotowano  

w   rejonie  M-5 (Walim,   Rzeczka,   Glinno,   Michałkowa ),   26   zdarzeń   

w   rejonie  M-6  (Zagórze  Śląskie, Jugowice,  Olszyniec,  Niedźwiedzica). Okręg 

40



Dziećmorowic obsługuje Komisariat III policji w Wałbrzychu, z ich danych wynika, 

że na terenie Dziećmorowic odnotowano 6 zdarzeń. 

 

1.2 Wykroczenia  

Postępowania mandatowe

    W    2007r.  na    terenie  działania  Rewiru  Dzielnicowych w  Walimiu   nałożono 

145 mandatów   karnych   z   następujących   art.

  art.   51   par.   1,  2  kw  (zakłóceni  porządku  publicznego,  spokoju ciszy 

nocnej  albo  zgorszenie   w   miejscach    publicznych)   –   23

 art. 140, 141  kw  (nieobyczajny wybryk, używanie słów wulgarnych w miejscu 

publicznym)  -  6

 art.  46  Ustawy  o  wychowaniu  w trzeźwości  –  36

 art.  143,  144,  145   kw  ( utrudnianie   z   korzystania   z   urządzeń    służących 

do   użytku

 publiczne   niszczenie    zieleni,    zanieczyszczanie    lub    zaśmiecanie    miejsc 

publicznych   -   34

 drogowe – 32

  inne   ( np.   meldunkowe,    sanitarne,    niezachowanie    należytych   środków 

ostrożności przy   trzymaniu  zwierząt)   –   4

Postępowania wnioskowe

 art.  119   par.   1   kw   (  kradzież   rzeczy   cudzej   )   -   7

 art.  124   par.  1   kw   ( zniszczenie   mienia)   –   10

                Biorąc    pod    uwagę    osiągnięte    wyniki    w    2007   roku   zaznaczyć  

należy,   że skład  etatowy funkcjonariuszy Rewiru Dzielnicowych    w    Walimiu 

był w znacznym stopniu     ograniczony     możliwościami   kadrowymi,.    

               Zaznaczyć    należy,  że     pomimo   trudności   kadrowych funkcjonariusze 

KP   w Głuszycy  w  oparciu  o   kierunki   pracy   policji   i   społeczne  oczekiwania 

w ciągu najbliższych lat  zmierzać będą  do  poprawy   stanu   bezpieczeństwa,   ładu, 

porządku   publicznego   i ograniczenia   przestępczości.
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Tylko  7%  mieszkańców  Gminy  Walim  ocenia  stan  bezpieczeństwa  

jako  zadowalający.   48%  respondentów,  na  pytanie  o  poczucie  bezpieczeństwa 

odpowiada,  iż  raczej  czuje  się  bezpiecznie.  Nie  czuje  się  bezpiecznie  6% 

ankietowanych.

Jako najbardziej dojmujący problem dotyczący bezpieczeństwa mieszkańcy 

podają – brak patroli policji – 30%

Drugi  problemem  z  obszaru  bezpieczeństwa  ,  na  który  zwracają  uwagę 

ankietowani jest słabe oświetlenie newralgicznych punktów na terenie gminy – 23%.

1.3 Strategia pomocy 

Cel strategiczny

Poprawa stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz ograniczenie przestęp-

czości.

3. INFRASTRUKTURA MIESZKANIOWA 

3.1 Diagnoza sytuacji mieszkaniowej 

Ostatnie dane o zamieszkanych mieszkaniach i warunkach mieszkaniowych 

według  rodzajów podmiotów będących  właścicielami  mieszkań   opracowane  są  

na podstawie  wyników Narodowego Spisu Powszechnego z roku  2002 . Wynika  

z  nich,  że  na terenie  Gminy Walim było  ogółem 1892 mieszkań,  z  czego ponad 

połowa tj. 1025 należała do osób fizycznych, 762 do zasobu komunalnego gminy,  

72  do  Skarbu  Państwa,  30  do  zakładów  pracy  i  3  do  pozostałych  podmiotów.  

W mieszkaniach tych zamieszkiwały 1564 rodziny. 

Ze statystyki prowadzonej w Gminie oraz danych szacunkowych, wiadomym 

jest, że  do chwili obecnej sytuacja  mieszkaniowa zmieniła się nieznacznie. 

I tak, biorąc pod uwagę ilość mieszkań odnotować można niewielki wzrost   

w związku  z  oddaniem do  użytku  domów wybudowanych  przez  osoby fizyczne 

(szacuje się, że nie więcej niż 20). Poza tym stopniowemu zmniejszeniu ulega zasób 
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komunalny gminy na korzyść  osób fizycznych,  w związku z wykupem mieszkań 

przez dotychczasowych najemców. Zmniejszeniu na korzyść osób fizycznych uległ 

także zasób Skarbu Państwa  najpierw skomunalizowany, a potem wykupiony przez 

osoby fizyczne.

Większość lokali komunalnych znajduje się we wsi Walim, Dziećmorowice, 

Jugowice,  Zagórze  Śląskie  i  Olszyniec,  natomiast  marginalnie  w Niedźwiedzicy, 

Rzeczce,  Glinnie  i  Michałkowej.  W  miejscowościach,  gdzie  zasób  komunalny  

nie  dominuje,  typową  formą  budownictwa  jest  budownictwo  indywidualne, 

zagrodowe  -  mieszkańcy posiadają własne domy, przy czym często odziedziczone 

po rodzicach. 

Nie  wszystkie  rodziny  wynajmujące  lokale  komunalne  oraz  posiadające 

własne są w stanie utrzymywać zamieszkane lokale. Jednym z bardziej  wymiernych 

wskaźników,  które  pokazują  ten  stan   jest  ilość  wypłaconych  dodatków 

mieszkaniowych   z budżetu gminy w postaci dodatków 

Tabela 6. Dodatki mieszkaniowe

Biorąc  pod  uwagę  ilość  rodzin  spisanych  w  roku  2002  oraz  ilość 

wypłaconych dodatków mieszkaniowych w kolejnych latach wynika, że następująca 

część rodzin otrzymała takie dofinansowanie:

 w roku 2005 – 20 %, 

 w roku 2006 - 16%, 

 w roku 2007 - 18%

Wymiernym wskaźnikiem sytuacji  materialnej  jest  również  fakt  ilości  rodzin, 

które  zamieszkują  w  zasobach  komunalnych,  jakie  gwarantuje  Gmina  Walim

dla najuboższych i których nie stać na bieżące opłaty czynszowe.

Tę sytuację obrazuje poniższa tabela:

rok (stan na 31 grudnia)

Lp Wyszczególnienie Rok (stan na 31 grudnia)

2005 2006 2007
1. Liczba wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych

3760 3030 3416

2. Kwota wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych w złotych

347.918,50 371.352,90 352.842,20
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Lp. Wyszczególnienie 2005 2006 2007
1 Ilość mieszkań komunalnych  ogółem 688 670 656

3 W tym lokali socjalnych 40 40 38

4 Liczba  mieszkań  komunalnych  których  lokatorzy 

zalegają z opłatami za mieszkanie

291 356 306

5 Liczba  mieszkań  komunalnych  których  lokatorzy 

zalegają z opłatami za mieszkanie ponad 3 miesiące

151 141 154

Tabela 7. Zasób mieszkaniowy Gminy Walim

3.2 Potrzeby mieszkaniowe Gminy

Wymóg  tworzenia  warunków  do  zaspokajania  potrzeb  mieszkaniowych 

wspólnoty  samorządowej  wynikający  z   ustawy  o  ochronie  praw  lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zabezpieczają dwa 

dokumenty:

− Uchwała nr XVII/104/08 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 stycznia 2008 r.  

w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XIII/70/2007 Rady Gminy  

w Walimiu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zawierająca między 

innymi  prognozy  wielkości  oraz  stanu  zasobu  mieszkaniowego  gminy  

z  podziałem  na  lokale  socjalne  i  pozostałe  lokale  mieszkalne   w  przedziale 

czasowym  2008  –  2013,  analizę  potrzeb,  planów  remontów  i  modernizacji 

wynikających ze stanu technicznego budynków i zasady polityki czynszowej

− Uchwała XXXVIII/216/2001 Rady Gminy w Walimiu z dnia  26 listopada 

2001 r  w sprawie  zasad  wynajmu lokali  mieszkalnych  wchodzących  w skład 

mieszkaniowego  zasobu  Gminy  Zgodnie  z  zapisami  tej  Uchwały  sposób 

przyjmowania  i  rozpatrywania  wniosków  o  zawarcie  umowy  najmu  lokalu 

mieszkalnego jest jawny. Jawny jest też sposób wyboru osób, z którymi umowy 

najmu  powinny  być  zawierane.  Jawność  postępowania  ma  na  celu  realizację 

kontroli  społecznej.  Przez  zapewnienie  kontroli  społecznej  rozumie  się 

opiniowanie wniosków o przydział lokalu z zasobu komunalnego Gminy przez 

Społeczną  Komisję  Mieszkaniową.  Skład  oraz  Regulamin  pracy  Społecznej 

Komisji Mieszkaniowej określa Zarządzenie nr 61/2007 Wójta Gminy Walim  
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z dnia 30 maja 2007 r. Częstotliwość obrad Komisji uzależniona jest od ilości 

złożonych wniosków – średnio co kwartał.  Lista osób (rodzin) uprawnionych  

do  przydziału  lokalu  z  zasobu  komunalnego  gminy  jest  aktualizowana 

każdorazowo w trakcie obrad Komisji czyli raz na kwartał.

Aktualnie w gminie na przydział  lokalu z zasobu komunalnego gminy

oczekują 54 rodziny w tym:

− rodziny pełne - 22

− matki samotnie wychowujące dzieci -   7

− gospodarstwa jednoosobowe - 24

− osoby z wyrokami o eksmisję -   1

 Stan  niedoboru lokali  do zasiedlenia,  w tym również socjalnych,  znany jest 

powszechnie w związku z brakiem środków na ich budowę  i  dlatego  sytuacja  

w Gminie  Walim w tym zakresie  nie  jest  odosobniona.  Gmina  nie  buduje lokali 

komunalnych, dlatego lokale do zasiedlenia posiada jedynie z ruchu ludności. 

O tym, jak trudna jest sytuacja  w zakresie przydziału lokali, świadczy  fakt ilości 

przydzielonych mieszkań w stosunku do oczekujących na przydział  - 50 rodzin,  

co stanowi  średnią na przełomie trzech ostatnich lat. 

Wyszczególnienie Kolejne lata
2005 2006 2007

Ilość przydzielonych mieszkań 7 6 6

W tym z wyroku o eksmisję - 1 1

Tabela 8. Przydzielone mieszkania w Gminie Walim

Z powyższej analizy wynika, że zasób mieszkań socjalnych i komunalnych 

jest niewystarczający. Potwierdzają ten fakt wyniki ankiet przeprowadzonych wśród 

mieszkańców  gminy,  gdzie  20%  osób  określa  brak  lokum  mieszkalnego,  

jako lokalny problem społeczny.

3.3 Strategia pomocy 

Cel strategiczny  

Gospodarka mieszkaniowa zapewniająca mieszkańcom gminy bezpieczne zamiesz-

kiwanie
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Cele szczegółowe

- zwiększenie  ilości  mieszkań  z  zasobu  komunalnego  dla  najbardziej 

potrzebujących 

- poszukiwanie alternatywnych sposobów zaspakajania potrzeb 

- lepsze warunki mieszkaniowe rodzin wielodzietnych

Zadania :

Wybudowanie przez Gminę 50 mieszkań komunalnych i socjalnych pozwoliłoby  

na  pełne zabezpieczenie  lokalowe rodzin  oczekujących.  Po szczegółowej  analizie 

listy  osób oczekujących  na  przydział,  uzasadnionym jest  potrzeba  wybudowania  

15  mieszkań  o  powierzchni  do  20m2   dla  gospodarstw  jednoosobowych,  gdzie 

najemcą byłaby osoba starsza i samotna  oraz 35 mieszkań o powierzchni 30-40 m2 

dla pozostałych gospodarstw domowych  Powierzchnie te zabezpieczyłyby rodzinom 

minimum  mieszkaniowe,  ale  też  pozwoliłyby  na  opłacanie  czynszu.  Jednak 

ograniczona  wysokość  dochodów  Gminy  oraz  inne   priorytety  i  kontynuowane 

inwestycje  nie  pozwoliły  na  planowanie  w budżecie  Gminy  Walim na  rok  2009 

środków na budowę lokali mieszkalnych i socjalnych. 

Okres realizacji

Plany  dotyczące  zwiększenia  zasobu  komunalnego  gminy  jako  działanie 

ciągłe w horyzoncie czasowym strategii obejmuję lata kolejne tj. 2011 – 2013 

I  tak  w  roku  2011  w  budżecie  gminy  zaplanowane  zostaną  środki  

na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy 1 budynku, przy czym 

15% środków pochodzić  będzie  z  budżetu gminy,  a  pozostałe  85 % ze  środków 

budżetu Państwa i środków unijnych.
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Rozdział IV

1.OCHRONA ZDROWIA W GMINIE WALIM 

Na  terenie  Gminy  Walim  funkcjonują  dwa  niepubliczne  zakłady  opieki 

zdrowotnej, które posiadają umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia na 

świadczenia medyczne. Z opieki w tych placówkach korzysta około 3450 tys. osób.

1.1 NP  ZOZ  "NOWE  MIASTO"  Sp.z.  o.o.  Filia  w  Zagórzu 

Śląskim

-obejmuje opieką około 1150 pacjentów; zatrudnia jednego lekarza rodzinnego oraz 

jedną  pielęgniarkę  środowiskowo-rodzinną.  W  przychodni  znajduje  się:  gabinet 

lekarski,  zabiegowy,  punkt  pobrań  materiałów  do  badań  analitycznych,  punkt 

szczepień oraz wykonywania badań EKG.

Przychodnia miesięcznie udziela około 550 porad lekarskich.

W ramach działań profilaktycznych chorób układu krążenia, przychodnia wykonuje 

bezpłatnie: pomiaru ciśnienia tętniczego, poziomu cholesterolu oraz badanie EKG. 

Dokonuje się również bezpłatnego pomiaru poziomu cukru we krwi.

1.2 Niepubliczny  ZOZ  "ŚRÓDMIEŚCIE-BIAŁY  KAMIEŃ" 

Poradnia Ogólna  Walim

-obejmuje  opieką  około  2300  pacjentów,  zatrudnia  jednego  lekarza  rodzinnego, 

jedną  pielęgniarkę  środowiskowo-rodzinną  oraz  jedną  pielęgniarkę  szkolną. 

Placówka  świadczy  pełen  zakres  usług  POZ.  W  przychodni  znajduje  się  jeden 

gabinet  lekarza  rodzinnego  czynny  od  poniedziałku  do  piątku.  Jeden  raz  

w tygodniu jest możliwość skorzystania  z porady lekarza pediatry.  W przychodni 

funkcjonuje również gabinet stomatologiczny, z którego można skorzystać trzy razy 

w tygodniu. Poza tym w przychodni istnieje: gabinet EKG, zabiegowy, punkt pobrań 

materiałów do badań analitycznych. 

Przychodnia  realizuje  programy  oświatowe  i  profilaktyczne.  Tematyka 

działań:  choroby zakaźne- AIDS, WZW typu A, B i C, grypa, borelioza, gruźlica; 

choroby cywilizacyjne - miażdżyca, cukrzyca;
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Ponadto są organizowane okresowo badania wzroku oraz słuchu.

Zakres  medycyny  szkolnej  obejmuje  głównie:  badania  bilansowe,  przesiewowe, 

szczepienia  ochronne,  fluoryzację  oraz  lakierowanie  zębów.  Organizowane  są 

również w szkołach pogadanki tematyczne, jak również rozpowszechnia się plakaty 

związane z zagrożeniami, jakie niosą za sobą choroby cywilizacyjne.

Mieszkańcy naszej gminy korzystają również z usług dwóch przychodni leżących na 

terenie Wałbrzycha w bezpośrednim sąsiedztwie naszej gminy. Jest to Niepubliczny 

ZOZ Praktyka lekarza Rodzinnego Beata Hausman Wałbrzych ul. Bystrzycka 2A; 

Niepubliczny ZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Jolanta Strzelec Wałbrzych ul 86. 

Na terenie Gminy Walim wyraźnie zaznacza się brak dostępu do specjalistycznych 

usług pielęgniarskich  i  lekarskich.  Ankietowani  najczęściej  zgłaszali  brak lekarzy 

specjalistów – ginekolog, stomatolog, pediatra, kardiolog, okulista. 

1.3 Strategia pomocy 

Cel główny

Zdrowe społeczeństwo, świadome zagrożeń.

Cele szczegółowe 

- dobra opieka medyczna,

- dostępne specjalistyczne lecznictwo,

- profesjonalna profilaktyka.

Problemy 

Niewystarczający  dostęp  do  lekarzy  specjalistów,  niedostateczna  oferta 

profilaktyczno-korekcyjna, mentalność mieszkańców.

Zadania

1. Diagnoza potrzeb zdrowotnych 

2. Propagowanie zachowań pro zdrowotnych. 

3. Edukacja w kierunki prowadzenia zdrowego trybu życia. 

4. Pobudzenie  aktywności  społeczności  lokalnej  oraz  wspieranie  inicjatyw  

w dziedzinie promocji zdrowia. 

5. Wdrożenie programu pomocy osobom uzależnionym.

6. Realizacja programów specjalistycznych na terenie Gminy Walim.
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Rozdział V

1. EDUKACJA

1.1 Ogólna charakterystyka placówek  i środowiska,   w którym 

placówki  prowadzą    działalność. 

Szkoły na terenie Gminy Walim 

1.Zespól Szkół w Walimiu:

 Publiczna Szkoła Podstawowa , 58-320 Walim, ul Boczna 8

 Publiczne Gimnazjum , 58-320 Walim, ul. Boczna 8, tel/fax  074 84 57 003

2. Publiczna Szkoła Podstawowa, 58-321 Jugowice ul. Główna 3

Jednostką obsługującą szkoły pod względem finansowym na terenie Gminy Walim 

jest:  Gminny Zespół Obsługi Szkół,  ul. Boczna 8, 58-320 Walim 

Organ prowadzący szkoły:          Gmina Walim

Organ nadzoru pedagogicznego: Dolnośląskie Kuratorium Oświaty

Szkoły i przedszkola realizują swoje zadania na podstawie swoich statutów 

oraz ustawy o systemie oświaty, zawierających cele i zadania oraz kierunki działań. 

Wszelkiego  rodzaju  deficyty  w rozwoju  intelektualnym  oraz  rozwoju  sprawności 

fizycznej  są  rekompensowane  w  formie  zajęć   wyrównawczych,  prowadzonych 

przez nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych. 

Uczniowie w orzeczeniu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej są objęci 

zajęciami  indywidualnymi  w  wymiarze  zgodnym  z  właściwym  rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu 

i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

Dla  uczniów,  którzy  mają  trudności  w  nauce  organizowane  są  zajęcia 

dydaktyczno – wyrównawcze z różnych przedmiotów.

Część  z  tych  dzieci  i  młodzieży  wymaga  dodatkowych,  szczególnych  działań, 

zmierzających do zwiększenia ich szans życiowych. W tym celu organizowane będą 

różnorodne dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności,  zainteresowania, 

zamiłowania  i  uzdolnienia  dzieci  oraz  zajęcia  o  charakterze  sportowym.  Ponadto 

49



organizowane  będą  zajęcia  o  charakterze  psychologiczno  –  pedagogicznym 

wspierające rozwój ucznia.

1.2 Uczniowie 

Uczniami szkoły   podstawowej  w Walimiu i Jugowicach oraz Gimnazjum 

w Walimiu  są dzieci  zamieszkujące w następujących miejscowościach – Walim, 

Rzeczka,  Jugowice, Olszyniec i  Podlesie,  Niedźwidzica,  Glinno i  Michałkowa.

Uczniowie  gimnazjum to byli  uczniowie Szkoły Podstawowej  z Walimia  

i Szkoły Podstawowej z Jugowic.

Dowożonych  jest  około  50%  uczniów  Gimnazjum,  około  12%  uczniów 

Szkoły  Podstawowej  Walimiu,  i  90%  do  Szkoły  Podstawowej  w  Jugowicach. 

Uczniowie dojeżdżający objęci są opieką świetlicy szkolnej.

      Wszyscy uczniowie uczęszczają na jedną  zmianę. Wszystkie dzieci z terenu 

gminy  realizują  obowiązek  szkolny.  Zajęcia  rozpoczynają   się  o  godzinie  815.  

Duży odsetek uczniów  pochodzi   z rodzin dysfunkcyjnych,  słabo motywujących 

dzieci do nauki.

2006/2007 2007/2008
Szkoła Podstawowa Walim 149 146
Gimnazjum 168 151
Szkoła Podstawowa Jugowice 112 111

    Tabela 9. Liczba uczniów w szkole    

             

             2006/2007          2007/2008
Szkoła Podstawowa w Walimiu                   25               19
Szkoła Podstawowa. w Jugowicach                   22               21

Tabela 10. Liczba dzieci w oddziałach "O"

Jak  widać  liczba  uczniów   w  stosunku  do  roku  ubiegłego  nieco  spadła. 

Dotychczas nieznacznie, ale z roku na rok się obniżała. Prognozy na lata przyszłe

 nie są zbyt optymistyczne. W gminie naszej rodzi się stosunkowo niewiele dzieci  

i nadal utrzymuje się duży poziom emigracji zarobkowej młodych ludzi.
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 Jeden  uczeń  Gimnazjum nauczany  był  indywidualnie  w  domu  rodzinnym,  

a  7 dzieci nauczanych jest programem szkoły specjalnej w szkole.

 W Szkole  Podstawowej w Walimiu  dwóch uczniów, upośledzonych w stopniu 

umiarkowanym nauczanych było indywidualnie, zajęcia prowadzone były w szkole.

       W szkole Podstawowej w Jugowicach  jeden uczeń był nauczany  indywidualnie 

w domu rodzinnym, a 2 uczniów programem szkoły specjalnej w szkole.
2006/2007 2007/2008

Szkoła Podstawowa w Walimiu 7 7
Gimnazjum 8 8
Szkoła .Podstawowa w Jugowicach 7 7

Tabela 11. Liczba oddziałów

Średnia  liczba  uczniów  w  klasie  wynosiła  19,  co  jest  ilością  w  naszych 

warunkach optymalną. 

Z  uwagi  na  wzrastającą  liczbę  problemów   wychowawczych,  wynikających 

głównie  z  zaniedbań  środowiskowych,  niewielka  ilość   uczniów  w  oddziałach 

klasowych  jest  jedyną  szansą  prawidłowego  procesu  wychowawczego.  

To  podstawowy  warunek  indywidualnego  podejścia  do  ucznia.  Większa  liczba  

w  oddziałach  klasowych,  nie  pozwoliłaby  również  na  właściwe  motywowanie 

uczniów  do  nauki,   a  bardzo  często  szkoła  w  tym  zakresie  nie  może   liczyć  

na wsparcie ze strony domu rodzinnego.

  W roku szkolnym 2007/2008 obowiązek szkolny z  terenu Dziećmorowic  

i Starego Julianowa realizowało 97 uczniów z czego w :

 Szkole Podstawowej  Nr 31  w Wałbrzychu                 - 51 uczniów

 Gimnazjum Nr 2    w Wałbrzychu                      -13 uczniów

 Gimnazjum  w Jedlinie Zdroju           -14 uczniów

Opieką i  wychowaniem przedszkolnym objętych  było  3 dzieci  w oddziale 

przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 31 w Wałbrzychu.

1.3 Nauczyciele i inni pracownicy placówek oświatowych .

2006/2007 2007/2008
Szkoła Podstawowa w Walimiu 14,5 14,7
Gimnazjum w Walimiu 16,5 15,5
Szkoła Podstawowa w Jugowicach 13,02 11,56
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Tabela 12. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty

            Stan kadry pedagogicznej Zespołu Szkół w Walimiu jest stabilny. Pracę 

dydaktyczną,  wychowawczą  i  opiekuńczą  prowadzi  w  tym  roku  27  nauczycieli,

w tym 2 pedagogów szkolnych (zatrudnionych na ½ etatu), nauczyciel bibliotekarz 

i wychowawca świetlicy. Dodatkowo 5 nauczycieli zatrudnionych jest w niepełnym 

wymiarze  czasu  pracy.  W  gimnazjum  jest  6  nauczycieli  dyplomowanych.  

Jeden  nauczyciel  w  gimnazjum  jest  nauczycielem  kontraktowym.  Pozostali  

są nauczycielami mianowanymi. 

W Szkole  Podstawowej  5  nauczycieli  jest  dyplomowanych,  1  nauczyciel  

jest  stażystą,  a  pozostali  są  mianowani  –  12,  5  nauczycieli  zatrudnionych  

jest na niepełnym etacie, 12 osób na pełnym etacie, w tym jedna  uzupełnia etat  

w  gimnazjum,  1  nauczyciel    uzupełnia  ½  etatu  gimnazjalnego  i  1  nauczyciel 

uzupełnia etat gimnazjalny.

W Szkole Podstawowej w Jugowicach  prace dydaktyczną, wychowawczą  

i opiekuńczą prowadzi 9 nauczycieli,  w tym 1 pedagog szkolny zatrudniony na ½ 

etatu,  nauczyciel  bibliotekarz  zatrudniony  na ½ etatu i wychowawca świetlicy.  

W szkole Podstawowej 3 nauczycieli  odbywa staż na nauczyciela dyplomowanego,

1 nauczyciel jest stażystą, pozostali nauczyciele to  nauczyciele mianowani.

W  związku  z  dużą  patologią  rodzin  i  problemami  wychowawczymi, 

zachodzi konieczność  zatrudnienia psychologa w wymiarze co najmniej na ½ etatu. 

Dotychczasowe starania,  o pozyskanie  osoby z  odpowiednimi  kwalifikacjami,  nie 

przyniosły jednak pożądanych efektów. 

 Niemal wszyscy zatrudnieni nauczyciele posiadają kwalifikacje do nauczania 

2-3  przedmiotów,  co  daje  pewność  zatrudnienia  i  gwarantuje  stabilność  procesu 

dydaktycznego. 

1.4 Działania  w  zakresie  wyrównywania  szans  dla  dzieci 

wiejskich 

W trosce o ucznia z własnej inicjatywy Zespół Szkół w Walimiu podejmuje 

działania  o  pozyskanie  dodatkowych  funduszy  na  uatrakcyjnienie  zajęć  

oraz polepszenie bazy materiałowej szkoły. Najznaczniejsze fundusze w wysokości 
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115000 zł. pozyskano na realizację  Projektu SMOK Trójgłowy – Szkolny Program 

Rozwojowy. Dzięki tym środkom udało się, w sposób bardzo znaczący, poszerzyć 

ofertę  szkoły,  głównie  w  zakresie  zajęć  dodatkowych,  wyrównujących  szansę 

edukacyjne  dzieci  wiejskich  oraz  poszerzające  ich  zainteresowania  i  wspierające 

talenty.           

           Szkoła  Podstawowa podejmuje wiele działań na rzecz zaspokojenia szeroko 

rozumianych  potrzeb dzieci.  Prowadzi   żywienie  dla  uczniów. Organizuje zajęcia 

podczas ferii zimowych. Istniejąca przy szkole świetlica środowiskowa,  dwa razy 

w tygodniu, zapewnia opiekę w godzinach popołudniowych dzieciom wywodzącym 

się z rodzin dotkniętych bezrobociem, ubóstwem, a niekiedy patologią społeczną.  

 W Publicznej Szkole Podstawowej  50 dzieci korzysta z obiadów, które opłacane są 

przez OPS w Walimiu, 5 dzieci opłaca sobie obiady prywatnie.  Ponadto  wszyscy 

uczniowie naszej szkoły, tj. 160 dzieci,   piją codziennie  mleko. 

Dyrekcja  szkoły  i  jej  pracownicy  są    świadomi  ,  że  współpraca  dwóch 

najważniejszych środowisk wychowawczych, domu i szkoły jest podstawą tworzenia 

optymalnych  warunków dla  właściwego  rozwoju  dziecka.  Właściwa  współpraca  

z rodzicami okazuje się bardzo często wielką pomocą w likwidowaniu trudności  

w nauce i zachowaniu dziecka, odnoszonych sukcesów.

Nie zawsze szkoła  ma wpływ na postawy rodziców. .Mimo wielu starań  

ze  strony  pedagogów  istnieją  trudności,  by  przekonać  rodziców,  jak  ważna  

jest dla dziecka ich pomoc.

Szkoła realizuje  programy profilaktyczne  i   wychowawcze.  Część programów 

finansowana jest  przez  Wójta Gminy Walim ze środków pochodzących z opłat  

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z Gminnym 

Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

1.5    Strategia pomocy 

Cel strategiczny

Podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców oraz zapewnienia  

optymalnych warunków kształcenia, opieki i wychowywania dzieci i młodzieży  

w gminie
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Cele szczegółowe

- Nawiązywanie współpracy z innymi środowiskami i  regionami w kraju  

i za granicą,

- Wzrost uczestnictwa dzieci w wychowywaniu przedszkolnym,

- Wyrównanie  szans  edukacyjnych,  ze  szczególnym  uwzględnieniem 

młodzieży wiejskiej,

- Rozbudowanie  funkcji  szkoły  w  zakresie  integracji  środowisk  i  grup,  

a także środowisk zaniedbanych i marginalizowanych.

 Zadania

Powyższe cele będą możliwe do osiągnięcia  poprzez działania w zakresie:

- Wspierania  rozwoju  edukacyjnego  najmłodszych  dzieci,  upowszechniania 

wychowania edukacyjnego zwłaszcza na terenach wiejskich;

- Eliminowania  barier   utrudniających  uczniom  przechodzenie  na  wyższy 

poziom edukacji;

- Optymalnego wykorzystywania i wzmacniania istniejącego potencjału szkół  

i środowiska lokalnego;

- Poprawy dostępu do infrastruktury edukacyjnej, społecznej, teleinformatycznej, 

kulturalnej;

- Doposażenie  szkół  i  placówek  kształcących  uczniów  niepełnosprawnych  

w środki dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny;

- Objęcie   uczniów  uzdolnionych  działaniami  umożliwiającymi  rozwój 

zamiłowań i talentów.
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Rozdział VI 

ANALIZA SWOT 

Analiza  Swot   jest  istotnym  etapem  procesu  planowania  strategicznego. 

Stanowi  ona  punkt  wyjścia  dla  określenia  celów  strategicznych  oraz  projektów 

socjalnych. W poniższej analizie odniesiono się wyłącznie do kwestii społecznych.

Przedstawione poniżej czynniki obejmują:

 Siły -wewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na sytuację społeczną,

 słabości  -  wewnętrzne  uwarunkowania  o  negatywnym  wpływie  na  sytuację 

społeczną,

 szanse-zewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na realizację celów,

 zagrożenia-zewnętrzne  uwarunkowania  o  negatywnym  wpływie  na  realizację 

celów

Mocne strony Słabe strony

- bogactwo, różnorodność i wysoka 
jakość zasobów przyrodniczych, 
krajobrazowych oraz zabytków

- wzrost przedsiębiorczości lokalnej 
społeczności

- bogata oferta edukacyjna
- promowanie gminy poprzez imprezy 

lokalne i ponadlokalne
- rozwój infrastruktury w zakresie 

pomocy społecznej – realizacja 
nowych zadań

- dostępność terenów do rozwoju 
budownictwa

- bliskość Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej

- dostateczny dostęp do jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej 

- profesjonalnie przygotowana wobec 
problemów ludzi starszych  kadra 
pomocy społecznej 

- dobrze przygotowana kadra do pracy 

- wysoki poziom bezrobocia 
rejestrowanego

- brak nowych miejsc pracy
- narastający problem uzależnień
- niewystarczające zasoby w zakresie 

profilaktyki i ochrony zdrowia
- niewystarczający zasób mieszkań 

socjalnych i komunalnych
- niewystarczająca współpraca jednostek 

samorządowych z organizacjami 
samorządowymi

- bariery architektoniczne, 
psychologiczne 
i społeczne osób niepełnosprawne

- brak skutecznych form aktywizacji 
osób długotrwale bezrobotnych

- wzrost liczby osób starszych
- marginalizacja problemów osób 

starszych
- niski poziom życia osób w podeszłym 

wieku
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z osobami uzależnionymi 
(przeszkoleni członkowie komisji )

- Istnienie bazy lokalowej do działań 
wspierających leczenie odwykowe 
(punkt konsultacyjny )

- świetlice terapeutyczne na terenie 
gminy

- prawidłowe wykorzystywanie 
środków pochodzących z zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu

- współpraca oraz stały przepływ 
informacji pomiędzy instytucjami 
samorządowymi a organizacjami 
pozarządowymi  działającymi w 
obszarze uzależnień

- dobrze wyposażone pracownie 
komputerowe szkołach

- możliwość kształcenia dorosłych
- edukacja przedszkolna 5- latków
- pozyskiwanie środków zewnętrznych 

na działalność edukacyjną

- niewystarczająca infrastruktura 
dla osób starszych

- niewystarczająca świadomość 
społeczna w zakresie roli samorządu

- migracja młodych mieszkańców
- występowanie zjawiska dziedziczenie 

bezrobocia
- wysokie bezrobocie długotrwałe
- brak lokalnych przedsięwzięć wartych 

upowszechnienia
- brak  miejsc pobytu dla ofiar przemocy 

na terenie gminy
- brak zaangażowania rodziców w 

działania profilaktyczne i prewencyjne 
( nieznajomość problemu )

- brak pełnowymiarowej sali 
gimnastycznej

- liczna grupa dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych i niewydolnych 
wychowawczo

Szanse Zagrożenia

- spadający wskaźnik bezrobocia na 
terenie gminy

- wzrost znaczenia wykształcenia jako 
wartości

- wzrost mobilności zawodowej i 
geograficznej

- racjonalne rozdzielanie środków 
publicznych

- prowadzenie szkolnych programów 
profilaktycznych

- wzrost społecznej akceptacji dla osób 
niepełnosprawnych

- likwidowanie barier 
architektonicznych

- koordynacja działań podmiotów na 
rzecz osób starszych

- podmiotowe traktowanie osób 
starszych

- pozyskiwanie środków z Unii 
Europejskiej

- współpraca fachowców różnych 
dziedzin  na rzecz przeciwdziałania 
uzależnieniom

- traktowanie uzależnienia w 
kategoriach problemu społecznego

- ograniczanie dostępności alkoholu
- istnienie systemu wsparcia dla osób i 

rodzin wymagających specjalistycznej 

- istnienie zjawiska nielegalnego 
zatrudnienia

- występowanie zagrożeń 
funkcjonowania rodziny: uzależnienia, 
rozpad więzi rodzinnych, bezrobocie, 
przemoc w rodzinie, ubóstwo, 
emigracja 

- marginalizacja i alienacja grup i osób
- rozwój zjawiska wykluczenia 

społecznego w grupach długotrwale 
bezrobotnych

- niewystarczające środki publiczne na 
opiekę nad matką i dzieckiem

- mała dostępność kształcenia 
ustawicznego dla osób z terenów 
wiejskich

- brak miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych

- brak działań upowszechniających 
problematykę  niepełnosprawności w 
celu kształtowania pozytywnych 
postaw

- istnienie negatywnego stereotypu 
człowieka starego

- duża liczba osób uzależnionych na 
terenie gminy

- bliskość aglomeracji wałbrzyskiej 
powodująca większą dostępność 
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pomocy
- zmniejszenie liczby przestępstw

narkotyków  i środków odurzających
- dziedziczenie nałogów 
- mało precyzyjne prawo dotyczące 

kierowania osób uzależnionych 
na leczenie odwykowe

- Kontakt uczniów szkoły z narkotykami 

i alkoholem poza szkołą
- Brak wzorców ze strony środowiska 

rodzinnego i rówieśniczego
- Zachowania agresywne oraz 

wandalizm wśród młodzieży
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ZAKOŃCZENIE 

Strategia  w  zakresie  polityki  społecznej  określa  misję  dla  instytucji 

działających w obszarze polityki społecznej, wyznacza cele strategiczne i działania, 

których realizacja powinna w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu 

problemów społecznych i zminimalizować skutki kwestii społecznych. 

Problemy społeczne, jakie stoją przed lokalnymi instytucjami realizującymi 

działania z zakresu polityki społecznej, wymagają szerokiej współpracy administracji 

publicznej i organizacji pozarządowych. Tylko współpraca między partnerami daje 

szansę  na  realizację  podstawowego  zadania  jakim  jest  umożliwienie  osobom  

i  rodzinom  przezwyciężenie  ich  trudnych,  czasem   wręcz  krytycznych  sytuacji 

życiowych. 

Strategia w zakresie polityki społecznej ma charakter wieloletni i wyznacza 

kierunki rozwoju działań pomocowych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które 

mają  na  celu  wyjście  osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  z  kręgu 

świadczeniobiorców  z  pomocy  społecznej.  Wskazuje  też  nowe  formy  pomocy  

oraz  różnorodne  formy  aktywności  lokalnej  konieczne  dla  budowania  spójnego 

systemu  wsparcia  społecznego.  Realizacja  przyjętej  strategii  umożliwi  racjonalne 

wykorzystanie  potencjału  wszystkich  partnerów  w  celu  rozwiązania  wielu 

problemów  społecznych,  w  tym  przeciwdziałania  biedzie  i  wykluczeniu 

społecznemu. 

Strategia  będzie  podlegała  ewaluacji.  Kluczowe znaczenie  dla  strategii  ma 

systematyczna realizacja i monitoring przyjętego harmonogramu działań. Strategia  

i  wynikające  z  niej  programy  są  otwarte  i  elastyczne.  Podlegają  okresowym 

weryfikacjom i niezbędnym modyfikacjom. Działania te wynikają ze zmieniającej 

się  rzeczywistości  społeczno-ekonomicznej,  pogłębiania  diagnozy  potrzeb  

oraz zmieniających się wymogów prawnych. 

Strategia jest dokumentem „żywym” i wprowadzanie zmian w jej zapisach 

jest  nie  tylko  możliwe  –  w  niektórych  sytuacjach,  ale  wręcz  konieczne.  Należy 

jednak  pamiętać,  że  zmiany  te  nie  powinny  dotyczyć  zasadniczych  kierunków 

strategii.  Najczęściej,  ze  względu  na  zmieniające  się  uwarunkowania  zarówno 

wewnątrz gminy jak i w jej otoczeniu, modyfikacjom poddajemy zapisy w części 

operacyjnej  strategii.  Jednak  najlepszą  metodą  na  wprowadzenie  zmian  
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w  dokumencie  strategii  jest  jej  weryfikacja  w  społecznym  procesie  zbliżonym  

do  tego  procesu,  jaki  towarzyszył  tworzeniu  strategii,  powtarzanym  w  cyklach 

pięcioletnich. Weryfikacja ta, w uspołecznionym procesie, z wykorzystaniem ankiet 

oraz   udziałem mieszkańców,   służyć  będzie  ocenie  realizacji  oraz  uaktualnieniu 

zapisów strategii, zwłaszcza jej niezrealizowanej części. W czasie weryfikacji mogą 

powstawać  zupełnie  nowe  cele  szczegółowe  i  projekty  dotyczące  tych  aspektów 

życia  w  gminie,   których  w  dniu  dzisiejszym  uczestnicy  nie  byli  w  stanie 

przewidzieć. Pamiętać jednak należy o konsekwentnym dążeniu do poprawy jakości 

życia  mieszkańców   oraz  celach  strategicznych  i  szczegółowych,  te  bowiem 

elementy strategii zmianom i modyfikacjom nie powinny być poddawane.
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