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I. Wstęp 

 

Jednym z podstawowych narzędzi realizacji lokalnej polityki społecznej jest strategia rozwiązywania 

problemów społecznych. Termin strategii funkcjonuje w obszarze społecznym już od kilkunastu lat. 

Jak definiują autorzy Słownika Socjologicznego (K. Olechnicki i P. Załęski): „Strategia to zaplanowany i 

często realizowany w praktyce sposób osiągania jakiegoś wyznaczonego celu”, ale również „teoria, a 

także metody i techniki rozwiązywania określonych problemów badawczych”. Wagę strategii jako 

narzędzia rozwiązywania problemów społecznych podkreślił również ustawodawca, zobowiązując w 

ustawie o pomocy społecznej wszystkie szczeble administracji samorządowej do opracowania takiego 

dokumentu. 

Obowiązek jej opracowania wynika wprost z art. 16 b i art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182), które w ramach zadań własnych 

gminy/miasta przewidują „opracowanie i realizację 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”. Ustawodawca określił również, iż dokument ten powinien zawierać, w szczególności: 

„diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym strategią oraz określenie celów 

strategicznych projektowanych zmian, kierunków niezbędnych działań, sposobu realizacji strategii oraz 

jej ram finansowych, a także wskaźników realizacji działań”.  

Umiejscowienie obowiązku opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych  

w ustawie o pomocy społecznej skutkuje często błędną interpretacją, iż winna ona zawierać jedynie 

treści związane z niwelowaniem problemów klientów pomocy społecznej. Kompleksowa i prawidłowo 

zbudowana strategia rozwiązywania problemów społecznych winna obejmować wszystkie obszary 

polityki społecznej, które mogą przyczynić się do lepszego funkcjonowania społeczności lokalnej,  

a w konsekwencji poprawy warunków życia mieszkańców danej jednostki administracyjnej.  

Aby strategia mogła odzwierciedlać oczekiwania mieszkańców koniecznym jest włączenie do prac nad 

dokumentem jak najszerszego grona ich przedstawicieli, a także reprezentantów wszystkich instytucji 

społecznych funkcjonujących w mieście. 

W oparciu o uzyskane informacje i materiały, przygotowany został dla Gminy Odrzywół dokument, 

który pozwoli na: 

Stopniową realizację celów polityki społecznej na poziomie lokalnym. 

Racjonalizację lokalnej polityki społecznej.  

Wskazanie obszarów, które w najbliższym czasie powinny stać się przedmiotem szczególnej troski 

władz samorządowych. 
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Odrzywół dzieli się na dwie główne części: 

opisową i wdrożeniową. 

Do części opisowej należą rozdziały: 

Procedura tworzenia strategii 

Społeczno-gospodarcze uwarunkowania strategii 

Diagnoza sytuacji społecznej wraz z wnioskami końcowymi 

Na część wdrożeniową składają się rozdziały: 

Analiza SWOT 

Cele Strategii 

Harmonogram 

System wdrażania Strategii 

Monitoring 
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II. Procedura tworzenia strategii 

 

II.1. Uwarunkowania prawno-systemowe 

 

Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika, o czym już 

napisano, wprost z art. 17. ust. 1 pkt 1) ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 

z 2013r. poz. 182, z późn. zm.).  

Ustawa o pomocy społecznej określa: 

Zadania w zakresie pomocy społecznej. 

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich przydzielania. 

Organizacje pomocy społecznej. 

Zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej. 

Podczas opracowywania Strategii opierano się na aktach prawnych dających podstawy  

do różnych działań w sferze polityki społecznej: 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.)  

– określająca zadania w zakresie pomocy społecznej (Art.17), rodzaje świadczeń z pomocy społecznej 

oraz zasady i tryb ich udzielania, organizację pomocy społecznej oraz zasady i tryb postępowania 

kontrolnego w zakresie pomocy społecznej. 

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

 (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) – określająca zadania państwa w zakresie promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, w szczególności  

w zakresie prac społecznie użytecznych, tworzenia punktów informacyjno – konsultacyjnych  

i działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2013 r. 

poz.135, z późn. zm.) – określająca zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz 

pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków, zadania administracji publicznej w 

zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zasady finansowania wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej oraz zadania w zakresie postępowania adopcyjnego. 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) – regulująca status prawny 

oraz prawa i uprawnienia osób niepełnosprawnych. 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 

2010 Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) – regulująca m.in. zasady prowadzenia działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych oraz współpracy organów 

administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, uzyskiwania przez organizacje pozarządowe 

statusu organizacji pożytku publicznego oraz funkcjonowania organizacji pożytku publicznego oraz 

warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz korzystania z tych świadczeń. 
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Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 

887, z późn. zm.) – określająca zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady 

postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i zasady postępowania wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie. 

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

(tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356, z późn. zm.) – określająca m.in. zasady działania 

 i kompetencje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działania związane z 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zasady sprzedaży napojów alkoholowych oraz 

postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu. 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 124,  

z późn. zm.) – określająca m.in. zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, 

zadania i uprawnienia organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz 

innych podmiotów w zakresie przeciwdziałania naruszeniom prawa dotyczącego obrotu, wytwarzania, 

przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii oraz 

kary za nieprzestrzeganie przepisów ustawy  

i określonych rozporządzeń. 

Oprócz wspomnianych aktów prawnych przy realizacji strategii może zachodzić potrzeba odwołania się 

również do ustaw i aktów wykonawczych z zakresu ochrony zdrowia, oświaty i edukacji publicznej, 

budownictwa socjalnego. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych odnosi się nie tylko do rzeczywistych wyzwań 

mieszkańców w sferze społecznej, ale także uwzględnia kontekst innych dokumentów strategicznych 

regulujących działania w przedmiotowym obszarze na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz 

europejskim. Dokumenty te tworzą warunki do podejmowania działań opartych na zasadzie 

pomocniczości państwa przy wykorzystaniu zasobów tkwiących w środowiskach lokalnych oraz 

pobudzania aktywności grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.  

Przedłożony materiał został opracowany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Odrzywole. 

Perspektywa czasowa obowiązywania niniejszego dokumentu została skomunikowana z głównymi 

dokumentami strategicznymi wpływającymi na rozwiązywanie lokalnych problemów, wyznaczającymi 

działania i stwarzającymi możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne do 2020 roku: 
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Lp. Nazwa dokumentu Nawiązanie Strategii do zapisów dokumentu 

POZIOM EUROPEJSKI 

1. 

Europa 2020 –  

Strategia na rzecz 

inteligentnego  

i zrównoważonego 

rozwoju 

sprzyjającego 

włączeniu 

społecznemu 

Strategia wpisuje się w jeden z trzech powiązanych priorytetów: 

Priorytet III. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie 

gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność 

społeczną i terytorialną. Ponadto, wpływa na osiągnięcie kilku 

nadrzędnych celów Unii Europejskiej do 2020 roku: 

zwiększenie stopy zatrudnienia osób w wieku 20-64 

lata z obecnych 69% do co najmniej 75%, 

ograniczenie liczby osób przedwcześnie kończących 

naukę szkolną  

do 10% z obecnych 15% oraz zwiększenie odsetka osób w 

wieku 30-34 lata posiadających wyższe wykształcenie z 31% 

do co najmniej 40%, 

ograniczenie liczby Europejczyków żyjących poniżej 

krajowej granicy ubóstwa o 25% poprzez wydobycie z 

ubóstwa 20 mln osób. 

POZIOM KRAJOWY 

2. 

Polska 2030. 

Trzecia fala 

nowoczesności. 

Długookresowa 

Strategia Rozwoju 

Kraju 

Strategia wpisuje się w trzy obszary strategiczne, którym 

podporządkowane są cele strategiczne oraz kierunki interwencji: 

Obszar Konkurencyjności i innowacyjności gospodarki: 

Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna: Cel 3 - 

Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz 

podniesienie konkurencyjności nauki; Kapitał Ludzki: Cel 6 - Rozwój 

kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare 

state”; Obszar Równoważenia potencjału rozwojowego regionów 

Polski: Rozwój regionalny: Cel 8 - Wzmocnienie mechanizmów 

terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego 

wykorzystania potencjałów regionalnych; Obszar Efektywności i 

sprawności państwa: Kapitał społeczny: Cel 11 – Wzrost społecznego 

kapitału rozwoju. 
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3. 
Strategia Rozwoju 

Kraju 2020 

Strategia jest zbieżna z następującymi obszarami i celami: 

Obszar strategiczny: Sprawne i efektywne państwo, cel 3: 

Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych 

potrzeb i aktywności obywateli, kierunek interwencji: rozwój kapitału 

społecznego. 

Obszar strategiczny: Konkurencyjna gospodarka, cel 4: Rozwój 

kapitału ludzkiego, kierunki interwencji: zwiększenie aktywności 

zawodowej oraz poprawa jakości kapitału ludzkiego. 

Obszar strategiczny: Spójność społeczna i terytorialna, cel 1: 

Integracja społeczna, kierunki interwencji: zwiększenie aktywności 

osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 

zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej zagrożonych. 

4. 

Strategia Rozwoju 

Kapitału Ludzkiego 

2020 

Dokument jest zbieżny z celem głównym oraz następującymi celami 

szczegółowymi: 

Cel główny: Rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie 

potencjałów osób, tak aby mogły one w pełni uczestniczyć w życiu 

społecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach 

życia. 

Cel szczegółowy 1: Wzrost zatrudnienia. 

Cel szczegółowy 2: Wydłużenie okresu aktywności zawodowej  

i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania osób starszych. 

Cel szczegółowy 3: Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

Cel szczegółowy 4: Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności 

systemu opieki zdrowotnej. 

Cel szczegółowy 5: Podniesienie poziomu kompetencji oraz 

kwalifikacji obywateli. 

5. 

Strategia Rozwoju 

Kapitału 

Społecznego 

2020 

Dokument wpisuje się w następujące cele: 

Cel główny. Wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju 

społeczno‐ gospodarczym Polski. 

Cel szczegółowy 1. Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, 

kreatywności oraz komunikacji. 

Cel szczegółowy 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej  

i wpływu obywateli na życie publiczne.  

Cel szczegółowy 3. Usprawnienie procesów komunikacji społecznej  

oraz wymiany wiedzy.  

Cel szczegółowy 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału 

kulturowego i kreatywnego. 

6. Krajowa Strategia Strategia wykazuje komplementarność do: 
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Rozwoju 

Regionalnego  

2010-2020: 

Regiony, Miasta, 

Obszary wiejskie 

Cel główny: Efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych  

i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów 

rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie 

długookresowym 

Cel 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie 

marginalizacji obszarów problemowych („spójność”). 

7. 

Strategie 

sektorowe 

dotyczące 

problemów 

społecznych 

Dokument jest uzupełnieniem na poziomie lokalnym zapisów: 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie na lata  

2014-2020, 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 

lata 2011-2016, 

Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015, 

Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015, 

Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata  

2011-2015, 

Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i 

Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” 2007-2015. 

POZIOM REGIONALNY 

8. 

Strategia Rozwoju 

Województwa 

Mazowieckiego  

do roku 2020 

Strategia wpisuje się w misję oraz następujące cele strategiczne: 

Misja: Mazowsze jako najbardziej rozwinięty gospodarczo region w 

Polsce podejmuje uczestnictwo w rywalizacji z innymi rozwiniętymi 

regionami, poprzez eliminowanie dysproporcji rozwojowych, rozwój 

nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy oraz zapewnienie 

mieszkańcom Mazowsza optymalnych warunków do rozwoju 

jednostki, rodziny, jak i całej społeczności, przy jednoczesnym 

zachowaniu spójnego i zrównoważonego rozwoju. 

Cel strategiczny 1. Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa 

jakości życia mieszkańców województwa 

Cel strategiczny 3. Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i 

przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju 

POZIOM LOKALNY 
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9. 

Strategia Rozwoju 

Powiatu 

Przysuskiego 

na lata 2005 – 

2015 

Strategia jest zbieżna z następującym celami strategicznymi i 

operacyjnymi: 

CEL STRATEGICZNY 1 ROZWÓJ USŁUG PUBLICZNYCH 

CELE OPERACYJNE: 

Podniesienie jakości kształcenia na terenie powiatu 

Dostosowanie profili kształcenia do potrzeb rynku pracy 

Poprawa systemu ochrony zdrowia 

Zmniejszenie stopy bezrobocia 

Budowa systemu opieki społecznej odpowiadającego lokalnym 

potrzebom 

Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych  

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego 

Stymulacja działalności kulturalnej i sportowej 

CEL STRATEGICZNY 2 POPRAWA INFRASTRUKTURY 

DROGOWEJ I TECHNICZNEJ 

CELE OPERACYJNE: 

Poprawa dostępności komunikacyjnej 

Wsparcie budowy i modernizacji infrastruktury technicznej 

CEL STRATEGICZNY 3 AKTYWIZACJA GOSPODARCZA POWIATU 

CEL OPERACYJNY: 

3.3. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

CEL STRATEGICZNY 4 ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI 

TURYSTYCZNEJ POWIATU 

CELE OPERACYJNE: 

4.2. Podniesienie estetyki powiatu 

4.4. Wzbogacenie oferty turystycznej 

4.5. Informacja i promocja turystyczna  
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II.2. Metodyka prac nad strategią 

 

Przy opracowaniu niniejszej strategii przyjęto ekspercko-partycypacyjny model, polegający na możliwie 

szerokim udziale społeczności lokalnej oraz władz Gminy przy jednoczesnym zaangażowaniu 

ekspertów i konsultantów zewnętrznych, odpowiadających między innymi za przeprowadzenie 

warsztatów diagnostyczno-projektowych, konsultacji społecznych oraz zredagowanie końcowej wersji 

dokumentu. 

Jednocześnie, metodyka opracowania dokumentu pozwoliła zaangażować środowisko lokalne 

w budowę strategii na najważniejszych etapach, od diagnozy do wdrożenia i realizacji. 

Uzewnętrznieniem wspomnianej metody są niżej określone etapy powstawania Strategii: 

Powołanie Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Opracowanie diagnozy problemów społecznych, występujących w gminie. 

Opracowanie projektu Strategii oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych. 

Przygotowanie ostatecznej wersji Strategii, uwzględniającej rezultaty przeprowadzonych konsultacji. 
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III. Społeczno – gospodarcze uwarunkowania strategii  

III.1.1. Charakterystyka Gminy Odrzywół 

 

Gmina Odrzywół położona jest w widłach rzek Drzewiczki i Pilicy, w północnej części powiatu 
przysuskiego i w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego. Graniczy od północy  

z powiatem grójeckim, od wschodu z gminą Klwów (powiat przysuski) i powiatem radomskim,  
a od zachodu z powiatem opoczyńskim (woj. łódzkie).  

 
Rysunek 1: Mapa Gminy Odrzywół 

 

 

 

Powierzchnia gminy wynosi 9822 km2. Zamieszkuje ją 3996 osób. Gmina podzielona jest na 16 

sołectw, w skład których wchodzą 24 miejscowości: Ceteń – sołectwo, Dąbrowa – sołectwo, Kamienna 

Wola – sołectwo, Las Kamiennowolski - przysiółek w sołectwie Kamienna Wola, Kłonna – sołectwo, 

Kolonia Kłonna - wieś w sołectwie Kłonna, Janówek - przysiółek w sołectwie Kłonna, Kolonia Ossa 

 - sołectwo, Wandzinów – sołectwo, Dębowa Góra - wieś w sołectwie Wandzinów, Lipiny – sołectwo, 

Emilianów - przysiółek w sołectwie Lipiny, Badulki - przysiółek w sołectwie Lipiny, Łęgonice Małe 

 – sołectwo, Odrzywół – sołectwo, Myślakowice – sołectwo, Myślakowice Kolonia – sołectwo, Ossa  

– sołectwo, Walerianów - wieś w sołectwie Ossa, Różanna – sołectwo, Stanisławów – sołectwo, 

Wysokin – sołectwo i Jelonek – sołectwo. 

Siedziba gminy mieści się w Odrzywole w odległości 45 km na zachód od Radomia, 21 km 

 na północ od Przysuchy i 92 km na południe od Warszawy. Odrzywół jest miejscowością o bardzo 

długiej historii – niegdyś był miastem i rodową siedzibą Nałęczów-Odrzywolskich. Po raz pierwszy 

pojawił się w źródłach historycznych na początku XV w., ale kościół parafialny został tu założony już 

prawdopodobnie w wieku XIV. W 1418 r. Dobrogost Czarny z Odrzywołu, starosta radomski, otrzymał 

od króla Władysława Jagiełły przywilej założenia miasta na gruntach wsi Wysokin. Dobrogost zasłużył 

się budową mostu przez Wisłę, którym przeprawiły się wojska królewskie idące pod Grunwald. 

http://www.przysucha.psse.waw.pl/
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Odrzywół (wówczas Wysokin) jako miasto lokowany był na prawie niemieckim; otrzymał targi, 

jarmarki i łaźnię.  

W 1515 roku Dersław i Mikołaj Odrzywolscy zbudowali most na Drzewicy i uzyskali prawo pobierania 

opłat od wozów. W 1553 r. Zygmunt August pozwolił na zmianę nazwy miasta  

na Odrzywół. W tym samym czasie tutejszy kościół został przekształcony w zbór kalwiński, który 

funkcjonował do XVII w. Miasto zniszczone podczas wojen szwedzkich przeszło w 1752 r. w ręce 

Świdzińskich, którzy zabrali mieszczanom prawo propinacji (tzn. wyłączne prawo szlachcica do 

produkcji trunków, lub też obowiązek kupowania przez chłopów określonych ilości tych trunków), 

ograniczyli dostęp do lasów i pastwisk. W końcu Odrzywół wraz z przyległymi dobrami przejął Ignacy 

Świdziński, który w 1781 r. wyjednał u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przywilej królewski 

odnawiający dawne jarmarki i dodający siedem nowych
1
. Z tego okresu pochodzą pierwsze informacje 

dokumentujące osadnictwo żydowskie. W 1827 r. Odrzywół liczył 64 domy (w tym tylko dwa 

murowane) i 375 mieszkańców
2
.  

W 1858 r. miasto zostało zniszczone przez pożar, a w 1869 Odrzywół utracił prawa miejskie. 

Zamieszkiwało go wówczas (1864 r.) ok. 700 osób. Tuż przed wybuchem II wojny światowej żyło  

w nim 1336 mieszkańców, w tym ponad 50 proc. stanowiła ludność żydowska (662 os.).
3
 

Od 13 stycznia 1870 r. do 1 lipca 1954 r. przyłączony był jako wieś do gminny Ossa w powiecie 

opoczyńskim. Gmina Odrzywół jako terytorialny odpowiednik gminy Ossa powołana została 

 w 1 stycznia 1973 r. 

Należąca do gminy wieś Łęgonice Małe ma potwierdzony jeszcze starszy rodowód niż Odrzywół. Na jej 

terenie odkryto część kompleksu osadniczego wraz z cmentarzyskami z I i II w n.e. Wieś  

od 1136 r. należała do metropolii gnieźnieńskiej. Pierwszy kościół powstał tu już w XIII w., a od 1420 

r. Łęgonice były miastem. Założył je na prawie magdeburskim abp. Mikołaj Trąbka
4
. 

 

WNIOSKI WRAZ Z OPISEM DYNAMIKI: 

Gminę Odrzywół cechuje wielowiekowa, bogata tradycja kulturowa, która wraz z wykorzystaniem 

walorów przyrodniczych regionu może stać się podstawą jej dalszego rozwoju. 

III.2. Podmioty gospodarcze 

 

Gmina Odrzywół jest typową gminą wiejską, w której podstawową gałęzią gospodarki jest rolnictwo. 
Użytki rolne zajmują 61,5 proc. ogólnej powierzchni (6042 ha). 23,8 proc. gminy jest zalesiona, z 

czego tylko 306,3 ha to lasy publiczne – pozostałe stanowią własność prywatną. 

                                                 
1
F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski (red.), Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich, 

t.7, Warszawa 1888, s. 394.  
2 J. Wiśniewski, Dekanat Opoczyński, Radom 1913, s. 102.  
3 Muzeum Historii Żydów Polskich, Wirtualny Sztetl: r.http://www.sztetl.org.pl/pl/city/odrzywol/ z dn. 19.09.2014 r.   
 

4
 F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski (red.), dz. cyt., T. 15, cz.2, s. 265. 

http://www.sztetl.org.pl/pl/article/kozienice%20z%20dn.%2019.09.2014
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Wykres 1: Udział użytków rolnych i lasów w ogólnej powierzchni gminy Odrzywół 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS i GUS  

w Radomiu, 2014. 

 
Wśród gruntów rolnych nie ma jednak gleb bardzo dobrej jakości, a gleb dobrej jakości jest niewiele. 

W zdecydowanej większości są to gleby słabe – stosunkowo najlepsze warunki dla upraw stwierdzono 
w miejscowościach: Wysokin, Ceteń, Kolonia i Ossa. 

W strukturze trwałych użytków zielonych nie występują łąki i pastwiska zaliczane  

do kompleksu 1z (bardzo dobre i dobre), a zakwalifikowane jako średnie (2z), stanowią zaledwie ok. 

15 proc. Ogranicza to możliwości produkcji pasz objętościowych, tym bardziej, że postępuje proces 

ekstensyfikacji gospodarowania na łąkach i pastwiskach, co w dużym stopniu uwarunkowane jest 

sytuacją ekonomiczną. Zużycie nawozów mineralnych w gminie Odrzywół kształtuje się poniżej 

średniej wojewódzkiej i krajowej. Od kilku lat stosuje się bardzo niskie dawki nawozów - nawet przy 

uzyskiwanych aktualnie niskich plonach roślin uprawnych nie zapewnia to zrównoważonego bilansu 

nawozowego. Produkcja rolna oparta jest na uprawie zbóż i roślin okopowych oraz hodowli bydła  

i trzody chlewnej (pogłowie zwierząt gospodarskich jednak systematycznie spada). W strukturze 

zasiewów dominują żyto (74proc.) i owies. Czynnikiem ograniczającym plony jest uprawa zbóż  

po sobie. Strukturę gatunkową zbóż warunkuje jakość gleb; czynnik ten decyduje również o doborze 

roślin i plonach z ha oraz ogranicza możliwości uprawy roślin o większych wymaganiach siedliskowych. 

Na obszarze gminy Odrzywół istnieje 997 gospodarstw domowych z użytkownikiem indywidualnego 

gospodarstwa rolnego. Przeważają gospodarstwa małe, do 5 ha (ok. 59,6 proc.), gospodarstw 

powyżej 15 ha jest ok. 3,3 proc. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 7,42 ha. 
W gminie zdecydowanie przeważają podmioty gospodarcze należące do sektora prywatnego, 

jakkolwiek największe obciążenie w wydatkach gminy stanowią podmioty sektora publicznego 
(oświata, administracja i bezpieczeństwo – razem 56 proc. wydatków). Na terenie gminy nie działają 

przedsiębiorstwa państwowe, spółki gminne, komunalne ani spółki Skarbu Państwa. 

 
 

6042 

2354,5 

1501 

użytki rolne 

lasy 

pozostałe grunty 
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Tabela 1: Podmioty według sektorów własnościowych w Gminie Odrzywół 

 Podmioty wg sektorów własnościowych ogółem
5
 

Sektor Publiczny Prywatny 

Rok 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Podmioty 15 15 16 17 221 231 230 243 

Źródło:
 
Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, 2013. 

 

Własną działalność gospodarczą prowadziło w 2013 r. 174 osoby, tj. zdecydowanie mniej niż w latach 
poprzednich. 

 
Wykres 2: Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy 

Odrzywół 

 Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, 2011-2012 r.  

i danych UG Odrzywół za 2013 r. 
 

Największy udział w gospodarce gminy mają podmioty prowadzące działalność handlową  

i usługową. W 2012 r. zarejestrowanych było ponadto 44 podmioty w branży budowlanej,  

3 w przemysłowej i 13 w rolniczej. W branży handlowej przeważa forma sprzedaży detalicznej  

- są to przede wszystkim tradycyjne, niewielkie sklepy. Branża usługowa opiera się głównie  

na różnego rodzaju zakładach naprawczych (rzemieślniczych) i transportowych. Pozostałe podmioty 

działają w obszarze ochrony zdrowia (3 gabinety lekarskie), gastronomi (3 bary), edukacji (szkoła 

językowa), rachunkowości (2 biura rachunkowe), leśnictwa (3 podmioty), fryzjerstwa (2 zakłady)  

i usług weterynaryjnych (1 podmiot). Popularną branżą jest piekarnictwo. Na terenie Odrzywołu 

znajdują się 4 piekarnie i 1 w Wysokinie. Znakiem rozpoznawczym i regionalnym produktem gminy 

stały się obwarzanki wypiekane w odrzywolskich piekarniach. Cieszą się popularnością i uznaniem na 

terenie całego kraju (sprzedawane są m.in. na Rynku w Krakowie).  

Na rynku gminnym przeważają mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające nie więcej niż 10 osób – 

większość z nich to firmy jednoosobowe. Do największych podmiotów gospodarczych należą:  
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GRETEX sp. z o.o. – jedyna w gminie firma z udziałem kapitału zagranicznego, 

produkująca odzież (w tym skórzaną) na rynek polski i zagraniczny; zatrudnia średnio 52 

osoby 

TRAKT s.c. stacja Paliw Norbert Dziuba, Katarzyna Markiewicz, zatrudniająca ok. 12 

osób rocznie i prowadząca handel detaliczny oraz hurtowy paliw stałych, ciekłych i gazowych 

oraz sprzedaż detaliczną pojazdów samochodowych, części oraz akcesoriów samochodowych 

P.P.H.U DREWNOLUX M. Niemirski Sp.jawna, - działająca na rynku przemysłu 

przetwórczego drewna i zatrudniająca średnio ok. 10 osób.  

Przedsiębiorstwo wielobranżowe MACIĄGOWSKI w Odrzywole  

Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych - Obwarzanków – Bińkowski Andrzej w 

Odrzywole  

Wypieki i Sprzedaż Obwarzanków – Liziniewicz Dariusz w Odrzywole  

Firma „Obwarzanki Odrzywolskie” – Bińkowski Jan w Odrzywole  

Zakład Piekarniczy – Liwiński Józef w Odrzywole  

Zakład Cukierniczy – Chałubiński Mieczysław w Wysokinie 

W gminie znajdują się nieruchomości, które mogą być wykorzystane na działalność gospodarczą. Są to 

tereny po Spółdzielni Kółek Rolniczych i Gminnej Spółdzielni „SCH”
 6

 

 

WNIOSKI WRAZ Z OPISEM DYNAMIKI: 

Gmina Odrzywół jest gminą wiejską, której podstawą gospodarki jest rolnictwo o niewielkich 

możliwościach rozwoju z powodu słabej jakości gleb. Pozostałe podmioty to w przeważającej części 

mikroprzedsiębiorstwa. Gmina jest w posiadaniu terenów, która można wykorzystać na działalność 

gospodarczą. 

 

 

III.3. Poziom życia ludności 

 

Gmina Odrzywół wśród najliczniej w Polsce reprezentowanej grupy gmin wiejskich o średniej gęstość i 

zaludnienia w granicach 40 osób na km27. 

 

Tabela 2: Gęstość zaludnienia na 1 km2 w Gminie Odrzywół 

Gęstość zaludnienia na 1 km2 w Gminie Odrzywół 

Rok 2010 2011 2012 2013 

Lb. osób 41 41 41 40 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, 2013 

 

                                                 
6
 Jw. 

7
 Bogdan Stępień, Rozkłady średniej liczby mieszkańców gmin oraz liczby gmin w funkcji gęstości zaludnienia -

gmin wiejskich,  Instytut Analiz Regionalnych 2012: http://www.iar.pl/Aktualnosci/2012-05-
26_Demografia_GW_RSLMG_i_LM.pdf z dnia 20.11.2014 r. 

http://www.iar.pl/Aktualnosci/2012-05-26_Demografia_GW_RSLMG_i_LM.pdf%20z%20dnia%2020.11.2014
http://www.iar.pl/Aktualnosci/2012-05-26_Demografia_GW_RSLMG_i_LM.pdf%20z%20dnia%2020.11.2014
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W strukturze wiekowej, podobnie jak w pozostałej części kraju, przeważa ludność w wieku 

produkcyjnym - ok. 59,63 proc. Populacja gminy należy do społeczności starzejących się, wpisując się 

tym samym w ogólno populacyjny trend w Polsce. Znaczącym procesem jest tu stałe zmniejszanie się 

liczby ludności w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym, przy zwiększającej się liczbie osób  

w wieku poprodukcyjnym, które stanowią już ponad 20,5 proc. populacji gminy.  

 

Wykres 3 Struktura wiekowa ludności Gminy Odrzywół ogółem wg grup ekonomicznych 

Źródło: B. Stępień, Rozkłady średniej liczby mieszkańców gmin oraz liczby gmin  

w funkcji gęstości zaludnienia -gmin wiejskich, Instytut Analiz Regionalnych 2012: 

http://www.iar.pl/Aktualnosci/2012-05-26_Demografia_GW_RSLMG_i_LM.pdf z dnia 

20.11.2014 r. 

 

Powiększa się zatem liczba ludzi chorych i niepełnosprawnych. W grupie tej oprócz problemów 

dotyczących sprawności fizycznej pojawiają się też problemy związane ze zmianami psychicznymi. 

Osoby te potrzebują więcej wsparcia ze strony społeczeństwa, aby osiągnąć takie same lub zbliżone 

warunki życia jak inni. Rodzi to potrzebę rozbudowy usług socjalnych i zwiększenia zasobu usług 

opiekuńczych. Przybywa osób starszych, które mieszkają samotnie – nie mają rodziny lub ich najbliżsi 

mieszkają w znacznej odległości i często nie mogą zaopiekować się osobą starszą i niepełnosprawną. 

Gmina Odrzywół należy do grona z najmniej zamożnych gmin w Polsce. W rankingu 2479 

najbogatszych i najbiedniejszych gmin polskich Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej 

znalazła się na 2462 miejscu (dochód z podatków per capita: 420,50 zł)
8
. W roku 2012 dochody 

własne stanowiły w ogólnych dochodach budżetu gminy 22,6 proc. Udział wpływów z tytułu podatku 

dochodowego od osób fizycznych w dochodach własnych wyniósł 35,4 proc. Wszystkie wydatki 

majątkowe gminy (100 proc.) przeznaczono na cele inwestycyjne. Wydatki majątkowe inwestycyjne 

stanowiły 12,5 proc. wydatków ogółem budżetu gminy. W 2013 r. dochód gminy na mieszkańca 

ogółem wzrósł, ale jednocześnie zmniejszył się dochód własny gminy.  

 

                                                 
8
 Serwis Samorządowy PAP: http://samorzad.pap.pl/depesze/wybory_2014/135028/Ranking-najbogatszych-i-

najbiedniejszych-gmin z dnia 25.11.2014 r. 

860 os. 801 os. 792 os. 

2407 os. 2416 os. 2383 os. 

823 os. 811 os. 821 os. 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

2010 2012 2013 

Wiek przedprodukcyjny ogółem 

Wiek produkcyjny ogółem 

Wiek poprodukcyjny 

http://www.iar.pl/Aktualnosci/2012-05-26_Demografia_GW_RSLMG_i_LM.pdf%20z%20dnia%2020.11.2014
http://www.iar.pl/Aktualnosci/2012-05-26_Demografia_GW_RSLMG_i_LM.pdf%20z%20dnia%2020.11.2014
http://samorzad.pap.pl/depesze/wybory_2014/135028/Ranking-najbogatszych-i-najbiedniejszych-gmin%20z%20dnia%2025.11.2014
http://samorzad.pap.pl/depesze/wybory_2014/135028/Ranking-najbogatszych-i-najbiedniejszych-gmin%20z%20dnia%2025.11.2014
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Wykres 4: Dochody własne i dochody ogółem (w zł.) na 1 mieszkańca w latach 2010-2013 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, 2013 

 

Optymalnym wskaźnikiem poziomu życia mieszkańców jest analiza wysokości i struktury dochodów 

ludności. Średnie wynagrodzenie brutto dla powiatu przysuskiego w roku 2013 wyniosło 3142, 24 zł., 

tj. 81 proc. średniego wynagrodzenia krajowego (na przestrzeni ostatnich 3 lat obniżyło się o 1 proc.). 

Brak jednak danych GUS pozwalających na przeprowadzenia szczegółowej analizy dla Gminy 

Odrzywół. Z danych przedstawianych przez Urząd Gminy w Odrzywole wynika, że dla około 32 proc. 

gospodarstw domowych źródłem utrzymania są renty i emerytury.  

W 2013 roku najczęstszym powodem przyznawania wsparcia przez służby pomocy społecznej było 

ubóstwo. Z tego powodu pomoc otrzymało w sumie 89 rodzin, w których żyje 338 osób tj. 8,5 proc. 

mieszkańców gminy
9
. Ze środowiskowej pomocy społecznej w sumie korzysta ponad 9 proc. 

mieszkańców (372 osoby w 2013 r.)
10

. 

Biorąc pod uwagę liczbę osób korzystającą z pomocy społecznej można z dużym uproszczeniem 

przyjąć, że poziom życia ludności można określić jako szacunkowo zadowalający 

i w większości przypadków (ponad 90 proc. populacji gminy) uzyskiwane dochody są wystarczające do 

zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych. Trzeba jednak wziąć pod uwagę istnienie tendencji 

spadkowej, bezrobocie nierejestrowane i stały przyrost liczby rodzin wymagających objęcia pomocą 

społeczną. 

Obserwowane jest dość powszechne zjawisko migracji zarobkowej, co również miało wpływ na 

zmniejszenie liczby osób wymagających wsparcia finansowego. Członkowie rodzin decydują się na 

wyjazd do pracy zarówno do miast, jak i za granicę.  

Poziom wykształcenia lokalnej społeczności jest ważną przesłanką w procesie oceny umiejętności i 

radzenia sobie poszczególnych osób przede wszystkim na rynku pracy. Wykształcenie ludności jest 

bezpośrednio związane z jej cechami społeczno-zawodowymi, wpływając na aktywność zawodową 

ludności i źródła jej utrzymania. Pod względem poziomu wykształcenia najliczniejszą grupą w gminie 

                                                 
9
 Sprawozdanie z działalności GOPS w Odrzywole za rok 2013. 

10
 BDL GUS, 2013. 
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są osoby z wykształceniem podstawowym i bez wykształcenia. Studia wyższe ukończyło zaś ok. 6,7 

proc. mieszkańców. Wśród osób z wykształceniem wyższym, policealnym i średnim przeważają kobiety 

(54,8 proc.). 

 

Wykres 5: Poziom wykształcenia ludności 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych UG Odrzywół, SRPS 2008-2015 

 

WNIOSKI WRAZ Z OPISEM DYNAMIKI: 

Relatywnie udział osób z wyższym wykształceniem i średnim policealnym jest nieduży – największą 

grupę stanowią osoby z ukończonym wykształceniem podstawowym i bez wykształcenia, co może 

mieć wpływ na aktywność zawodową ludności. Najczęstszym powodem wsparcia finansowego  

z zasobów opieki społecznej jest w gminie Odrzywół ubóstwo. Wzrastający procent ludności w wieku 

poprodukcyjnym w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców rodzi potrzebę rozbudowy usług 

socjalnych i zwiększenie zasobu usług opiekuńczych w środowisku jak również korzystania w większym 

stopniu z usług instytucjonalnych. 

 

III.4. Sytuacja rodzin w gminie 

 

Uzyskanie potwierdzonych danych na temat struktury rodzin w gminie (rodziny wielodzietne, pełne, 

niepełne) na obecnym etapie prac nie jest możliwe (brak dostępu do danych). Z uzyskanych danych 

wynika, że zmniejsza się liczba zawieranych małżeństw (po wzroście w roku 2012). Wzrosła również 

liczba rozwodów (z 2 w r. 2010 do 6 w roku 2013). 
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Wykres 6: Małżeństwa zawarte w latach 2009 -2013 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, 2013. 

 

WNIOSKI WRAZ Z DYNAMIKĄ ZMIAN: 

Liczba zawartych małżeństw w roku 2013 wyraźnie spadła. Konieczne jest uzyskanie dalszych, 

niezbędnych danych do przeprowadzenia rzetelnej i wiarygodnej analizy dotyczącej struktury rodzin. 

Szczególnie interesujący może okazać się tu wpływ zarobkowych migracji zagranicznych na sytuację 

rodzin i sytuację dzieci pozostawianych w gminie pod opieką jednego z rodziców, bądź dalszych 

krewnych.  

 

III.5. Zasoby i warunki mieszkaniowe 

 

Na terenie Gminy Odrzywół w 2013 r. było 1482 budynki mieszkalne. W latach 2010-2013 przybyło 93 

budynki
11

. Są to w większości domy jednorodzinne i niewielka liczba domów wielorodzinnych. Gmina 

jest całkowicie zwodociągowana. W łazienki wyposażonych jest 85 proc. mieszkań, a w centralne 

ogrzewanie 70 proc
12

. Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania na koniec 2012 r. wyniosła 75,1 

m2..  

Przy utrzymaniu dotychczasowych tendencji, jeżeli przyrost liczby ludności (będący wypadkową 

prognozy biologicznej i migracyjnej) utrzyma się na dotychczasowym poziomie  

to przewidywana liczba nowych mieszkań zaspokoi zapotrzebowania ludności.  

Według struktury własnościowej większość mieszkań jest własnością prywatną (indywidualna 

własność hipoteczna). W posiadaniu gminy znajduje się tylko 6 lokali komunalnych
13

. 

                                                 
11

 Jw. 
12

 Dane UG w Odrzywole 
13

 Jw. 
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WNIOSKI WRAZ Z DYNAMIKĄ ZMIAN: 

III.6. Prognoza demograficzna  

 
Liczba ludności Gminy Odrzywół wynosi 3996 osób - w tym 2071mężczyzn i 1925 kobiet. Występuje 

nadreprezentacja mężczyzn (51,82 proc.) w stosunku do kobiet. Dynamika zmian w latach 2010-2012 

pokazuje utrzymywanie się tendencji do przewagi mieszkańców płci męskiej – co jest przeciwne 

ogólnokrajowemu trendowi do stale utrzymującej się, niewielkiej przewagi kobiet w populacji. 

Natomiast zgodnie z trendem ogólnokrajowym większy jest udział kobiet w grupie osób w wieku 

poprodukcyjnym (w tej grupie kobiety stanowią ok. 67,5 proc.). 

 

Wykres 7: Struktura wiekowa ludności powiatu wg płci na 31.XII.2013 r. 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, 2013 

 

Od 2005 r. liczba mieszkańców gminy stale się zmniejsza. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat liczba 

ludności zmniejszyła się o 227 osób (ok. 5,37 proc.).  

 

Wykres 8: Ogólna liczba ludności 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, 2014 

Po raz ostatni dodatni przyrost naturalny (+1) zanotowano w 1995 r. Od tego czasu utrzymuje się 

tendencja ujemna (-12 w roku 2013). 
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Wykres 9: Przyrost naturalny w wybranych latach 1995-2013 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, 2014 

 

Najliczniejszą grupą ludności są osoby w wieku 70 lat i więcej (516 osób), drugą w kolejności stanowią 

osoby w wieku 15-19 lat (373 osoby), a najmniej liczną - dzieci w wieku 5-9 lat (154 osoby). W 

przeciągu czterech lat nastąpiła na tym ostatnim miejscu znacząca zmiana; w 2009 r. najmniej liczna 

była grupa osób w wieku 30-34 lata (168 os.). Liczba ludności w tej grupie wykazuje też największy 

przyrost spośród wszystkich pozostałych – o 32,8 proc. 

 

Wykres 10: Struktura ludności wg grup wieku w latach 2009-2013 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, 2013 

 

Obserwuje się coraz bardziej dynamiczny proces starzenia się populacji. Na niekorzystną sytuację 

demograficzną mają również wpływ ruchy migracyjne. Migracje zewnętrzne do innych powiatów, 

województw i za granicę powodują stały odpływ ludności. Saldo migracji wewnętrznych 

 i zagranicznych na pobyt stały jest dla gminy ujemne i wyniosło -11,3 w roku 2013. 
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Tabela 3: Saldo migracji 

Saldo migracji 
14

 

 Saldo migracji ogółem Saldo migracji na 1000 osób ogółem 

rok 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

saldo -9 -26 -12 -45 -2,2 -6,4 -3,0 -11,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, 2013 

Zgodnie z prognozami dla powiatu przysuskiego w latach 2011–2035 łącznej liczby osób będzie stale 

ubywać. Przewiduje się, że w roku 2020 liczba ogółu mieszkańców zmaleje do 39353 osób, a w roku 

2035 do 33151 osób. Do roku 2025 przybywać będzie stale osób powyżej 65 roku życia, a grupa dzieci 

do 17 roku będzie malała. W roku 2025 liczba seniorów (65+) przekroczy 22,6 proc. populacji 

powiatu, a w roku zamykającym prognozę 27 proc. Na uwagę zasługuje fakt, że w latach prognozy nie 

będzie krótkookresowego ograniczenia tempa spadku liczebności omawianej populacji.  

Zgodnie z prognozą stale będzie się również zmniejszać populacja osób w wieku 18–59/64 lata. 

Szacuje się, że pomiędzy rokiem 2014 a 2025 roku grupa ta ulegnie redukcji o 17 proc. 

 – w sumie do roku 2035 grupa ta zmniejszy się o 28,5 proc. W latach prognozy zmianie ulegnie jej 

obciążenie ludnością w wieku nieprodukcyjnym (w szczególności osobami w wieku 60/65+), 

 a wskaźnik obciążenia demograficznego będzie wzrastał
15

.  

 

WNIOSKI WRAZ Z DYNAMIKĄ ZMIAN: 

Wskaźniki wskazują na zmianę układu liczebności grup wiekowych. Wartości górne (najliczniejsze) 

pozostają stałe w latach 2009-2013, natomiast zmiana nastąpiła na „ostatnim miejscu”. W roku 2009 

miejsce to zajmowała grupa w wieku 30-34 lata, a w roku 2013 grupa 5-9 lat. Proces starzenie się 

populacji gminy będzie się w kolejnych latach nasilać. Redukcji populacji w wieku produkcyjnym 

towarzyszyć będzie wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, co przełoży się na zmianę wskaźnika 

obciążenie demograficznego. Należy zwrócić uwagę, że w niedalekiej przyszłości znaczna grupa osób 

w wieku produkcyjnym będzie kończyć swą działalność zawodową i zasili grono seniorów.  

Z perspektywy systemu zabezpieczenia społecznego będzie to wymagało dostosowania do potrzeb tej 

grupy odpowiedniej sfery usług społecznych. Wzrost udziału osób starszych w ogólnej populacji może 

przyczynić się do zwiększenia liczby osób niepełnosprawnych. Obecnie niespełna 60 proc. 

niepełnosprawnych jest wśród osób po 55 roku życia.  

III.7. Rynek pracy  
 

Gmina Odrzywół należy do gmin zagrożonych wysokim bezrobociem. Według danych z roku 2013 
zarejestrowanych było 443 osoby bezrobotne, w tym 249 mężczyzn i 194 kobiety, tj. ok. 18 proc. osób 

w wieku produkcyjnym. Bezrobocie utrzymuje się na podobnym, wysokim poziomie  

(z tendencją wzrostową do 2012 r.) 

                                                 
14

 Jw. 
15

 opracowanie na podstawie: dane GUS w Warszawie, Prognoza dla powiatu przysuskiego: 

http://old.stat.gov.pl/gus/5840_11752_PLK_HTML.htm z dnia 14.11.2014 r. 
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Wykres 11: Osoby bezrobotne zarejestrowane w latach 2005-2013 

 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych BDL GUS za rok 2013 
 

Z wysokim bezrobociem wiąże się coraz większa sfera ubóstwa, rozwój patologicznych zjawisk 
społecznych i wzrastająca liczba rodzin charakteryzujących się bezradnością w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego (z powodu bezrobocia, niskich 

kwalifikacji zawodowych, braku umiejętności wychowawczych).  
 

Tabela 4: Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym wg płci w Gminie Odrzywół 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg płci 

ogółem mężczyźni kobiety 

rok rok rok 

% % % 

2010 2012 2013 2010 2012 2013 2010 2012 2013 

17,4 19,0 18,6 16,8 17,8 17,8 18,1 20,7 19,7 

Źródło: Opracowanie własne 

 

WNIOSKI WRAZ Z DYNAMIKĄ ZMIAN: 

Bezrobocie jest najpoważniejszym problemem w Gminie Odrzywół. Pomimo programów 

aktywizujących opracowywanych i wdrażanych przez władze samorządowe oraz stowarzyszenia 

działające na rzecz osób bezrobotnych sytuacja na rynku pracy nie poprawia się, co generuje z jednej 

strony emigrację zarobkową mieszkańców miasta, z drugiej zaś szereg powiązanych problemów 

społecznych.  
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III.8. Ochrona zdrowia 

 

Na terenie gminy świadczeniem opieki zdrowotnej dla mieszkańców zajmuje się Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej, w którym działają 4 przychodnie: internistyczna, pediatryczna, 

stomatologiczna i neurologiczna. W sumie udzielono tu w 2013 r. 11526 porad (ok. 2,8 na 

mieszkańca). Podstawowe badania można wykonać w Odrzywole – specjalistyczne w Nowym Mieście. 

Najbliższy szpital również znajduje się w Nowym Mieście. Ponadto na terenie gminy prowadzone były 

3 prywatne praktyki lekarskie. 

Dla całej gminy dostępna jest tylko 1 apteka, w Odrzywole. 
Na terenie gminy nie są prowadzone placówki opieki żłobkowej. 

 

WNIOSKI WRAZ Z DYNAMIKĄ ZMIAN: 

Rynek usług medycznych pozostaje od wielu lat na tym samym, niewystarczającym poziomie.  

III.9. Edukacja i wychowanie 

 

Gmina jest organem prowadzącym dla 2 szkół podstawowych, 1 gimnazjum i 1 zespołu  szkół 

ponadgimnazjalnych. W szkołach podstawowych w Odrzywole i Myślakowicach uczyło się w 2014 r. 
195 uczniów, tj. o 29 proc. uczniów mniej niż cztery lata wcześniej. W szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę zatrudnionych jest 25 nauczycieli na pełnych etatach  
i 11 niepełnoetatowych. 
 

Tabela 5: Szkoły podstawowe ogółem w Gminie Odrzywół 

Szkoły podstawowe ogółem  

 ogółem uczniowie absolwenci 

rok 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2014 2010 2011 2012 2013 

Obj.os. 2 2 2 2 275 259 242 195 44 54 52 42 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych BDL GUS za rok 2013 
 

W Odrzywole mieści się Gimnazjum im. Jana Pawła II, którego uczniowie podczas egzaminów 

gimnazjalnych osiągają wyniki powyżej średniej krajowej (ponad 72 proc.). Na terenie gminy w Ossie 

Kolonii Starostwo Powiatowe w Przysusze prowadzi Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, przy którym 

działają: gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa o profilu fryzjerskim. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego  w Lipinach im. Heleny Spoczyńskiej 

kształci młodzież w profilach:  

rachunkowość i finanse,  

ekonomika i organizacja przedsiębiorstw,  

Liceum profilowane – zarządzanie informacją,  

Liceum ogólnokształcące  

Szkoła dysponuje salą gimnastyczną, 2 pracowniami komputerowymi, biblioteką multimedialną, 

stołówką, świetlicą i biblioteką oraz (jako jedyna placówka na terenie gminy) internatem.  
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W 2010 r. powstało Liceum Akademickie Korpusu Kadetów im. bp. Tadeusza Płoskiego. Szkoła 

nawiązuje do tradycji przedwojennych szkół kadetów. Prowadzi ją fundacja Patria et Miseri Cordia. 

Młodzież jest skoszarowana i realizuje rozszerzony program przedmiotów ścisłych, języków obcych, 

przedmiotów wojskowych, sztuk walki, tańca i szermierki. Szkoła mieści się w budynku Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego.  

W gminie nie ma przedszkola, ale prowadzone są 4 oddziały przedszkolne: 1 przy szkole podstawowej 

w Myślakowicach i 3 przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Odrzywole. Dysponują 

100 miejscami. 

Tabela 6: Przedszkola ogółem 

przedszkola ogółem  

 przedszkola ogółem Dzieci 

rok 2011 2013 2013 2014 2011 2013 2013 2014 

Ob./os. 4 4 4 4 74 71 80 79 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych BDL GUS za rok 2013 

 

WNIOSKI WRAZ Z DYNAMIKĄ ZMIAN: 

Liczba uczniów ulega zmniejszeniu. Spadek ten dotyczy ilości uczniów we wszystkich rodzajach szkół. 
Wynika on przede wszystkim ze spadku przyrostu naturalnego.  

III.10. Sport i rekreacja  

 

Bogactwem Gminy jest przyroda – leży w obrębie dawnych puszcz: pilickiej i opoczyńskiej. Dzisiaj ich 

pozostałości należą do Obszaru Chronionego Doliny Pilicy i Drzewiczki i Obszarów NATURA 2000. 
Doliny rzek: Drzewiczki, Pilicy i Kiełecznicy są ostoją siedliskową dla rzadkich gatunków fauny  

i flory. Znaczenie rekreacyjne mają dwa zbiorniki wodne wybudowane przez Gminę w Odrzywole  
(5,5 ha lustra wody, zlewnia rzeki Drzewiczki) i Łęgonicach Małych (3,5 ha lustra wody, zlewnia rzeki 

Kiełcznicy) oraz szlaki kajakowe. Na terenie gminy znajduje się część 33-kilometrowego, 

międzygminnego szlaku rowerowego z Nieznamierowic do Łęgonice Małe (na trasie: Jelonek  
(Gm. Odrzywół) – Lipowe Pole (Gm. Klwów) – Odrzywół – Lipiny – Myślakowice). Po drodze można 

zatrzymać się w gospodarstwie agroturystycznym (transport, nocleg, parking i wyżywienie). 

Baza noclegowa jest uboga - nie ma hoteli, ani pola namiotowego.. Gmina dysponuje jedynie 140 

miejscami w dwóch budynkach internatu działającego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Lipinach  

i miejscami w Szkole Podstawowej w Myślakowicach nad Pilicą oraz w leśniczówce w miejscowości 

Kłonna nad Drzewiczką.  

Na terenie gminy istnieją cztery zespoły działek rekreacyjnych: 

Różanna nad Kiełcznicą – 34 działki,  

Myślakowice-Kolonia nad Pilicą – 6 domków letniskowych należących do Holendrów,  

Walerianów – liczne zabudowania  

Ciąg działek rekreacyjnych – Odrzywół – Janówek I – Janówek II – Jelonek.  

Podstawowej znaczenie dla krzewienia kultury fizycznej mają szkoły, przy których działają  

3 Uczniowskie Kluby Sportowe:. 

UKS "Kadet" z siedzibą w Liceum Akademickim Korpusu Kadetów w Lipinach 
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UKS "Perła" przy Szkole Podstawowej w Odrzywole 

UKS "Gemini" przy Publicznym Gimnazjum w Odrzywole 

Przy szkołach znajdują się też wszystkie obiekty sportowe na terenie gminy – 5 boisk. Organizowane 

są tu imprezy sportowe szczebla gminnego i regionalnego, które cieszą się bardzo dużym 
zainteresowaniem lokalnej społeczności; mają najczęściej charakter międzyszkolnych zawodów, 

biegów przełajowych i festynów sportowych  
Do cyklicznych imprez sportowych w Gminie Odrzywół należą: 

biegi przełajowe z okazji Dnia Niepodległości,  

biegi przełajowe z okazji Dnia Dziecka,  

turniej piłki halowej w okresie ferii zimowych,  

turniej piłki nożnej o Puchar Wójta,  

turniej siatkówki plażowej  

 

WNIOSKI WRAZ Z DYNAMIKĄ ZMIAN: 

Obszar Chroniony Doliny Pilicy i Drzewiczki wraz Obszarem NATURA 2000, sztuczne zbiorniki wodne, 

szlaki kajakowe i 33-kilometrowy szlak rowerowy są podstawą dla stworzenia planów rozwoju gminy 

pod kątem rekreacyjnym i turystycznym.  

 

III.11. Organizacje pozarządowe 

 

Gmina Odrzywół realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego m.in. poprzez zlecania podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, w formach: 

wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności współdziałania  

tworzenia w miarę potrzeb przez organy gminy wspólnych zespołów o charakterze 

doradczym i inicjatywnym, a także określania przedmiotu ich działania, 4) współpracy i 

udzielania pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł – 

szczególnie ze środków Unii Europejskiej, poprzez informowanie organizacji pozarządowych, 

udzielania pomocy na wniosek zainteresowanej organizacji i podmiotu w zakresie wypełniania 

wniosków,  

promocji działalności organizacji pozarządowych poprzez zamieszczanie lub 

przekazywanie na wniosek organizacji lub podmiotu informacji dotyczących nowych inicjatyw 

realizowanych przez organizacje pozarządowe na stronie internetowej gminy 

pomocy w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów ponadgminnych  

i międzynarodowych poprzez udzielanie rekomendacji organizacjom i podmiotom starającym 

się o nawiązanie wyżej wymienionych kontaktów 

poradnictwa i pomocy w organizowaniu szkoleń podnoszących profesjonalizm 

działalności organizacji pozarządowych, 

udostępniania nieodpłatnie organizacjom pozarządowym pomieszczeń w budynkach 

stanowiących własność gminy, w celu realizacji zadań statutowych. 
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Na terenie gminy zarejestrowanych jest 11 organizacji pozarządowych:  

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemi Odrzywolskiej 

Celem stowarzyszenia jest rozwój kulturalno-oświatowy i ekonomiczny Gminy Odrzywół oraz 

pielęgnowanie tożsamości i tradycji historycznych. Stowarzyszenie zrealizowało we współpracy  

z Urzędem Gminy w Odrzywole następujące projekty w ramach PPWOW:  

Edukacja pozaszkolna dzieci i młodzieży (promocja zdrowego trybu życia – wyjazdy na 

basen, kolonia letnia dla dzieci i młodzieży, turniej piłki nożnej o Puchar Wójta, zajęcia 

muzyczne - młodzieżowa orkiestra dęta, wyjazdy na basen „W zdrowym ciele zdrowych duch”) 

Lekcja żywej historii w grodzie Dobrogosta Czarnego – widowisko historyczne. 

Organizacja wycieczki śladami miejsc pamięci narodowej. 

Biała niedziela – świadczenie bezpłatnych badań lekarskich dla mieszkańców Gminy 

Odrzywół. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Kamiennej Woli 

Prowadzi działalność kulturalną i oświatową polegającą na zachowaniu oraz rozwoju  

i wykorzystaniu lokalnego potencjału kulturowego. Inicjuje i wspiera przedsięwzięcia  

edukacyjne  

i kulturalne - szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży. Sukcesem Koła był m.in. wywiad i sesja 

fotograficzna dla miesięcznika Oliwia. 

Panie założyły zespół śpiewaczy “Wolunecki”. Oficjalny debiut miał miejsce podczas  

III Festiwalu Kapel, Zespołów, Śpiewaków Ludowych i Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi 

Przysuskiej, z którego przywiozły wyróżnienie. 

W grudniu 2011 roku Koło wraz z zespołem dziecięcym „Mateuski” z Myślakowic 

przygotowało widowisko folklorystyczne „Wigilia Opoczyńska”, które wiernie odtworzyło 

zwyczaje w regionie, związane z obrzędowością wigilią. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Kłonnie 

Celem stowarzyszenia jest prowadzenia działalności kulturalnej oraz inicjowanie 

przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci i młodzieży. Koło w 2011 roku 

pozyskało środki  

z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu „Aktywna organizacja – czyli KGW Integruje 

wieś”, którego celem było wzmocnienie potencjału nowopowstałej organizacji, nawiązanie 

lepszej współpracy pomiędzy sektorem NGO oraz aktywizacja lokalnej społeczności. 

Stowarzyszenie Blask 

Powstało w 2009 z inicjatywy grupy mieszkańców Gminy Odrzywół. Założyciele i członkowie 

stowarzyszenia działają na rzecz pobudzenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy Odrzywół, 

propagują odbudowę więzi w społeczności lokalnej i potrzebę aktywizacji obywatelskiej. 

Stowarzyszenie Blask realizowało m.in. w 2011 r. projekt „Letnia Akademia Piłkarska” 

współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i uczestniczyło w projekcie „Masz 

głos, masz wybór” prowadzonym przez Fundację Batorego.  Stowarzyszenie współorganizuje Noc 

http://odrzywol.ug.gov.pl/oprz/kgw_kamienna_w.htm
http://odrzywol.ug.gov.pl/oprz/kgw_klonna.htm
http://odrzywol.ug.gov.pl/oprz/blask_odrzywol.htm
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Świętojańską w Odrzywole. Występuje do organów administracji państwowej w obronie mieszkańców, 

którzy zwrócili się o pomoc do Stowarzyszenia Blask. 

 Stowarzyszenie Wiejskie Wysokina i Cetnia od 2011 r. 

Stowarzyszenie powstało w 2011 r. Było organizatorem „Sylwestra pod gwiazdami”, przygotowało stół 

z tradycyjnymi potrawami regionalnym na festiwalu folklorystycznym organizowanym przez gminę 

Odrzywół. 

Fundacja Szkół Lipińskich im. Heleny Spoczynskiej w Lipinach  

Celem fundacji jest inicjowanie działań służących poprawie warunków nauczania: doskonalenie 

procesu dydaktycznego i rozwoju psychofizycznego uczniów, wspomaganie w wyposażeniu 

technicznym i finansowym zespołu szkół, organizowanie ruchu społecznego popierającego cele 

fundacji i wspierającego czynnie jej działalność, organizowanie pomocy materialnej i innej dla uczniów 

szkoły, współdziałanie w organizacji żywienia uczniów, działanie w kierunku rozwoju wszechstronnych 

zainteresowań uczniów, podejmowanie działań na rzecz rozbudowy zespołu szkół, obiektów 

sportowych i rekreacyjnych, promocja zespołu szkół w powiecie i regionie, wspomaganie opieki 

medycznej zespołu szkół, ustanawianie nagród dla wyróżniających się pracowników i uczniów zespołu 

szkół. 

Ochotnicza Straż Pożarna Kłonna 

Ochotnicza Straż Pożarna Wysokin 

Uczniowski Klub Sportowy “Kadet” z siedzibą w Liceum Akademickim Korpusu 

Kadetów  

w Lipinach 

Uczniowski Klub Sportowy “Perła” działający przy Szkole Podstawowej w Odrzywole 

Uczniowski Klub Sportowy “Gemini” działający przy Publicznym Gimnazjum w 

Odrzywole 

WNIOSKI WRAZ Z DYNAMIKĄ ZMIAN: 

Zagwarantowane w Konstytucji prawo do zrzeszania się umożliwia mieszkańcom gminy rozwijanie 

aktywności obywatelskiej w organizacjach politycznych, społecznych, kulturalnych i gospodarczych.  

W mieście istnieją organizacje o różnej strukturze i zakresie prowadzonej działalności, dzięki której 

wiele problemów lokalnych znajduje rozwiązanie. 

 

III.12. Kultura 

 

 

Jedyną instytucją kulturalną na terenie gminy jest Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole. Jej 

zadaniem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych i kulturalnych 

mieszkańców. Biblioteka realizuje cele statutowe organizując szereg imprez kulturalnych, 

skierowanych przede wszystkim do ludzi młodych i dzieci. Placówka organizuje konkursy plastyczne, 

czytelnicze i spotkania autorskie. W ramach ścieżki czytelniczo – medialnej prowadzi lekcje 

http://odrzywol.ug.gov.pl/oprz/sw_wysokin_ceten.htm
http://www.odrzywol.eu/index.php/services/view/9/38
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biblioteczne. Wraz z Urzędem Gminy w Odrzywole organizuje coroczne „Dożynki gminne”. 

Współpracuje ze Szkołą Podstawową w Myślakowicach przy organizacji „Sobótki nad Pilicą” (cykliczna 

impreza odbywająca się 23 czerwca). Z okazji historycznych oraz literackich rocznic organizuje 

uroczyste akademie i wystawy tematyczne. Przy bibliotece działa kultywujący rodzime tradycje zespół 

folklorystyczny „Znad Drzewiczki”. W bibliotece do dyspozycji czytelników jest zbiór 12155 woluminów. 

Placówka przystosowana jest do obsługi osób niepełnosprawnych. Biblioteka zajmuje trzy 

pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy. Na etacie zatrudniona jest jedna osoba w pełnym wymiarze 

godzin.  

Do dyspozycji mieszkańców są dwie świetlice środowiskowe (w Kłonnie i Wysokinie).  

Do ich zadań należy organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych - 
aktywne wspomaganie rozwoju dziecka, rozwijanie jego zainteresowań poznawczych, umiejętności 

orientacji w otaczającej rzeczywistości oraz pobudzanie postawy kreatywnego reagowania  

na zachodzące w niej zmiany. Ważną funkcją świetlic jest także udzielanie pomocy dzieciom z rodzin 
niewydolnych wychowawczo poprzez otoczenie ich dodatkową opieką wychowawczą, dydaktyczną, 

psychologiczną i terapeutyczną.  
W 2008 roku utworzona została świetlica w Kamiennej Woli. Lokal, w którym znajduje się świetlica 

spełnia wszelkie wymagania, także związane z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Położenie przy 
drodze krajowej nr 48 ułatwia uczestnikom dojazd i komunikację. W pomieszczeniach budynku mieści 

się także Centrum Kształcenia na Odległość na Wsi.   

Na terenie gminy działają trzy zespoły muzyczne, kultywujące rodzime tradycje i propagujące 
miejscowy folklor:   

Zespół Ludowy Dziecięcy „Mateuski” przy Szkole Podstawowej w Myślakowicach - zajmuje się kulturą 
ludową regionu (m.in. pieśni i tańce regionalne oraz tradycyjne obrzędy ludowe)  

Zespół Flażoletowy  

Zespół Ludowy „Polne Kwiaty” przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w 
Odrzywole  

Kultura Ziemi Odrzywolskiej to nie tylko bogactwo ludowego folkloru (śpiewy, obrzędy, stroje  
i tańce, regionalne kulinaria), ale również zabytki kultury materialnej – świadkowie wielowiekowej 

historii regionu. Na terenie gminy znajdują się cenne stanowiska archeologiczne (w tym cmentarzyska: 

groby popielicowe i kurhany oraz ślady osadnictwa z okresu II w.p.n.e. do III w. n.e.). O przeszłości 
Ziemi Odrzywolskiej świadczy m.in. XVII-wieczny układ przestrzenny rynku w Odrzywole i pozostałości 

zabudowy miejskiej Łęgonic Małych. Do Centralnego Rejestru Konserwatora Zabytków wpisane są 
następujące obiekty: 

Kościół parafialny p.w. św. Marii Magdaleny w Łęgonicach Małych. 
Kościół modrzewiowy pw. św. Marii Magdaleny, zbudowany w latach 1765-1775 z fundacji Stanisława 

Małachowskiego, marszałka trybunału koronnego. Parafia została erygowana  

w 1521 roku. Kościół zbudowany w konstrukcji zrębowej składa się z prawie kwadratowej nawy, 
prezbiterium zamkniętego prostą ścianą i dobudowanych do niego symetrycznie i nieco krótszych: 

zakrystii i skarbczyka. Dawna dzwonnica jest obiektem o unikalnej konstrukcji. 
Neogotycki kościół parafialny p.w. św. Jadwigi i św. Stanisława w Odrzywole z XIX w. 

 – odbudowany w swoim dzisiejszym kształcie po zniszczeniach w czasie pożarów w XVII i XVIII w. 

Powstał na miejscu pierwszego, drewnianego kościoła zbudowanego w 1413 roku, którego 
fundatorem był starosta radomski Dobrogost Czarny Odrzywolski. Na ołtarzu głównym znajduje się 

obraz Matki Boskiej Bolesnej pochodzący z 1692 roku. Z tego samego wieku pochodzą płaskorzeźby 
sakralne, wczesnobarokowe epitafium marmurowe Abrahama Odrzywolskiego (1640) oraz portret 

trumienny K. Odrzywolskiej. Z XIX wieku pochodzi pasja żeliwna. 
Parterowy budynek plebanii z 1790 r. przy kościele parafialnym w Odrzywole.  

XVIII – wieczna kaplica p.w. św. Teresy w Ossie - pozostałość dworu Brykczyńskich, 

rozebranego po powstaniu styczniowym na polecenie władz carskich. Dawniej w ołtarzu 

umieszczony był obraz św. Jana, wiszący dziś na pilastrze po prawej stronie. Miejscowa 

dziedziczka na jego miejsce wstawiła obraz św. Filomeny. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1413
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dobrogost_Czarny_Odrzywolski&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/1692
http://pl.wikipedia.org/wiki/Barok
http://pl.wikipedia.org/wiki/Epitafium
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
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Istnieje też na terenie gminy szereg obiektów o znaczeniu historycznym niewpisanych do rejestru 
zabytków, w tym m.in.: 

kaplica drewniana z 1932 r. w Stanisławowie,  

młyn drewniany z XIX w. miejscowości Łęgonice Małe,  

strażnica OSP w Odrzywole,  

budynki mieszkalne w Odrzywole, przy ulicach: Kościelnej, Opoczyńskiej, Radomskiej, 

Tomaszowskiej, Warszawskiej i Placu Kilińskiego, 

figura przydrożna św. Jana Nepomucena w Odrzywole,  

figura przydrożna Chrystusa w Odrzywole,  

cmentarz powstańców styczniowych w Ossie, poległych w zwycięskiej bitwie oddziału 

powstańczego „Dzieci Warszawy” i miejscowego pułku powstańczego z oddziałami carskimi  

w dniu 10 lipca 1863 r.,  

figura św. Jana Nepomucena w Ossie, 

Z XIX w. pochodzi kapliczka Św. Marii Magdaleny stojąca na górze koło Stanisławowa. 

Zastąpiła kapliczkę wcześniejszą. Jest to prawdopodobnie miejsce dawnego kultu 

pogańskiego.  

resztki zabudowy dworskiej z końca XIX w., tzw. „Królówki” – majątek należał do 

rodziny Kobylańskich, ostatnich właścicieli min. Fabryki „Gerlach” w Drzewicy, 

cmentarz żołnierzy WP Armii „Prusy” z 1939 r. - zabitych i wymordowanych przez 

Wehrmacht 8 września 1939 r., 

drewniane chaty opoczyńskie występujące zwłaszcza w Łęgonicach Małych i Ossie. 

 

Materiały i przedmioty dokumentujące historię gminy gromadzone są i udostępniane w Izbach 

Regionalnych, które pełnią rolę lokalnych muzeów. Izba Regionalna Tradycji Ludowych Regionu 
Opoczyńskiego w Myślakowicach posiada zbiory kultury ludowej regionu opoczyńskiego  

i nadpilicznego pochodzącej jeszcze z XIX wieku. Wśród nich są stroje ludowe zbiory starych pieśni, 
przyśpiewek ludowych, stare fotografie oraz mapy regionu. Izba zajmuje sześć pomieszczeń  

w budynku nieczynnej szkoły, gdzie każde pomieszczenie poświęcone jest innej tematyce związanej  
z życiem na wsi. Część eksponatów (maszyny rolnicze używane niegdyś do prac na roli oraz  

w gospodarstwie domowym) znajduje się również na placu przed szkołą. Izba Pamięci Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Lipinach poświęcona jest historii szkoły i jej założycielce – dr Helenie 
Spoczyńskiej prowadzącej tajne nauczanie w okresie okupacji. W sali przy internacie gromadzone są 

zdjęcia, dokumenty z życia szkoły od momentu jej powstania tj. od 1940 do chwili obecnej. 
Przy szkole podstawowej w Ossie powstała w 2007 roku Izba Pamięci ks. Jana Ziei – kapelana 

Legionów broniących Warszawy przed Armią Czerwoną w latach 1919 – 1920, kapelana sióstr 

Urszulanek Szarych, Naczelnego Kapelana Harcerstwa Polskiego do momentu rozwiązania Szarych 
Szeregów, a w czasach PRL jednego z założycieli Komitetu Obrony Robotników. W wyniku powstania 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ossie część zbiorów została wypożyczona do Muzeum 
Ordynariatu Polowego Oddziału Muzeum Historycznego miasta stołecznego Warszawy. Pozostała część 

przeniesiona została do Izby Tradycji Regionalnej w Myślakowicach. Ze względu na duże 
zainteresowanie postacią księdza Zieji jak i liczne postulaty osób zajmujących się jego spuścizną 

społeczną, duszpasterską i literacką wskazane jest stworzenie Izby Historycznej poświęconej tej 

postaci.  
 

WNIOSKI WRAZ Z DYNAMIKĄ ZMIAN: 

Jedyną instytucją kulturalną na terenie gminy jest Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole.  

Na terenie gminy znajduje się szereg obiektów zabytkowych objętych ochroną konserwatorską, które 
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stanowią zarazem pomnik historycznego dziedzictwo lokalnej społeczności i atrakcję turystyczną. 

Materiały i przedmioty dokumentujące historię gminy gromadzone są i udostępniane w Izbach 

Regionalnych, które pełnią rolę lokalnych muzeów.   

III.13. Charakterystyka systemu pomocy społecznej 

 

Zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Odrzywół wypełnia Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Podstawowym aktem prawnym, w oparciu o który Ośrodek realizuje 

swoje zadania, jest ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 roku, poz. 182), która określa zadania, formy świadczeń i zasady ich przyznawania. 

Innymi obowiązującymi aktami prawnymi są: 

ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz.182  

z późn.zm.) , 

ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2013 r., 

2013r, poz.1456 z późn. zm.) , 

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591  

z późn. zm.), 

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz.92), 

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

ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027) , 

ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.), 

ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 

2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn.zm), 

Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na 

wynagrodzenia pracowników jest zadaniem obowiązkowym gminy wynikającym z art. 17 ust 18 

ustawy o pomocy społecznej. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy 

wydatków opracowany na każdy rok finansowy. 

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz 

umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i 

rozmiar świadczenia odpowiadają okolicznościom uzasadniającym udzielenie pomocy oraz realnym 

możliwościom finansowym Ośrodka. Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń pieniężnych 

z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę  

w rodzinie nie przekracza: 

na osobę samotnie gospodarującą -542 zł, 

  na osobę w rodzinie 456 zł, przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego  

z powodów wymienionych poniżej w pkt. 1-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie 

pomocy społecznej.: 

ubóstwa, 

bezdomności, 

potrzeby ochrony macierzyństwa, 
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bezrobocia, 

niepełnosprawności, 

długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

przemocy w rodzinie , 

sieroctwa, 

 bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki 

opiekuńczo-wychowawcze, 

 trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 

 trudności w przystosowaniu  do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

 alkoholizmu lub narkomanii, 

 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

 klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej 

przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby lub z urzędu. Podstawą organizowania wszelkiej 

pomocy jest rozpoznanie potrzeb. Jest to zadanie pracownika socjalnego, osoby 

przygotowanej do udzielenia pomocy bezpośrednio w środowisku zamieszkania osoby lub 

rodziny wymagającej pomocy. Pracownik socjalny ma również obowiązek przeprowadzania 

wywiadów alimentacyjnych na zlecenie ośrodków pomocy społecznej z terenu całej Polski Dochody 

rolników szacuje się według stałej wielkości , jaką jest hektar przeliczeniowy. 

Nie jest to kryterium w pełni obiektywne. Ustala ono z góry dochód - 250 zł  

z jednego hektara przeliczeniowego, który nie musi pokrywać się z dochodem rzeczywiście 

wypracowanym. Poza tym sztywne określenie dochodu nie pozwala na uwzględnienie różnych 

niespodziewanych zdarzeń losowych. 

W ramach zadań własnych obowiązkowych i zadań zleconych GOPS w Odrzywole realizuje zasiłki 

stale (przysługujące pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy  

z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej; pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, 

niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak 

również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę  

w rodzinie), zasiłki okresowe (wypłacane z powodu długotrwałej choroby, 

niepełnosprawności, bezrobocia , b r a k u  możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień  

do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego), pomoc państwa w zakresie 

dożywiania (dożywianiem objęte były dzieci, młodzież, osoby starsze, chore, samotne  

i niepełnosprawne), skierowania do Domu Pomocy Społecznej osoby wymagające całodobowej 

opieki i ponosi odpłatność za pobyt mieszkańca,  zasiłki celowe i specjalne celowe  

(na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, 

niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,  
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a także kosztów pogrzebu), pracę socjalną, zasiłki rodzinne (w tym pielęgnacyjne, 

becikowe). dodatki mieszkaniowe, stypendia 

W 2013 r. zasiłkami stałymi objęto 12 osób na łączną kwotę 49.485 zł. (w tym środki własne: 9.897 

zł.), zasiłki okresowe otrzymało 17 osób. na kwotę 14.641 zł. Na realizację programu "Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania" wydano 27.708,00 zł. (dofinansowane z budżetu wojewody -  16 

OOOzł). Z pomocy w formie zasiłku celowego na żywność skorzystało 17 rodzin na kwotę 

2880,00zł (koszt 1 świadczenia: 169,41 zł). Pomocą celową objęto 32 rodziny ( 12.998,40 zł.) 

Odpłatność za pobyt m i e s z k a ń c ó w  g m i n y  w DPS w Lesznowoli wyniosła - 27.232,28 zł. 

Pracownicy socjalni przeprowadzili 256 wywiadów środowiskowych, przyznali i wypłacili stypendia 

dla 124 uczniów na kwotę - 33.189,60 zł. 

Głównymi problemami utrudniającym lub uniemożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie klientów 

Ośrodka jest ubóstwo, bezrobocie i niepełnosprawność. Powrót na rynek pracy klientów Ośrodka jest 

utrudniony, a często nawet niemożliwy ze względu na niski poziom wykształcenia  

i kwalifikacji (lub ich brak) oraz skutki, jakie stały się ich udziałem w związku z długotrwałym brakiem 

zatrudnienia (m.in.: niska samoocena, brak wiary w siebie i swoje możliwości, stres, bierność, brak 

motywacji, roszczeniowość).  

Należy przy tym zaznaczyć, że bezrobocie jest problemem najłatwiejszym  

do zdiagnozowania, bo z nim utożsamiają się sami klienci, potwierdzają go także dokumenty z urzędu 

pracy. Jak wynika z analizy sytuacji oraz obserwacji problem bezrobocia rzadko występuje  

w odosobnieniu, najczęściej obok niego, jako przyczyna lub skutek pojawiają się takie problemy jak: 

niepełnosprawność, niezaradność życiowa, uzależnienia, itp. Nawarstwienie problemów jest często 

zgubne w skutkach i prowadzi do degradacji osób i rodzin. 
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Wykres 12: Główne problemy klientów pomocy społecznej  

Źródło: Dane statystyczne GOPS w Odrzywole za rok 2013 

 

Długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność sprawia, że klienci Ośrodka borykają się z 

trudnościami finansowymi, związanymi z koniecznością ponoszenia wysokich kosztów leczenia oraz 

zakupu leków. 

W przypadku 17 proc. środowisk głównym problemem jest bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, która dotyczy  

w szczególności rodzin wielodzietnych i niepełnych. Rodziny te, najczęściej w związku  

z trudnościami finansowymi, brakiem możliwości zmiany sytuacji nie potrafią radzić sobie  

z trudnościami dnia codziennego. 

GOPS współpracuje z instytucjami samorządowymi i pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej, 

w szczególności: z policją, pedagogiem szkolnym, kuratorami społecznymi oraz sądowymi, 

Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy, Rodzinie Ośrodkiem Zdrowia, 

pielęgniarką środowiskową, Stowarzyszeniem Opoka, GKRPA.  

GOPS realizuje też kolejne edycje Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet VII 

Poddziałanie 7.1.1 - „Rozwój i upowszechnianie aktywne j  integracji przez ośrodki pn Nadzieja 

na lepsze jutro" (wysokość środków rozliczonych wynosi ła  - 79 748,49  zł). Projekt miał  

na celu aktywizację osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, którzy 

byli w wieku aktywności zawodowej oraz uczący się w szczególności o niskich kwalifikacjach 

zawodowych
16

. 

 

WNIOSKI WRAZ Z DYNAMIKĄ ZMIAN: 

Zadania z zakresu pomocy społecznej są realizowane przez GOPS. Dominującym problemem klientów 

Ośrodka jest ubóstwo i bezrobocie. Ich powrót na rynek pracy jest utrudniony, a często nawet 

niemożliwy ze względu na niski poziom wykształcenia i kwalifikacji (lub ich brak) oraz skutki, jakie 

stały się ich udziałem w związku z długotrwałym brakiem zatrudnienia (m.in.: niska samoocena, brak 

wiary w siebie i swoje możliwości, stres, bierność, brak motywacji, roszczeniowość). W celu pomocy 

                                                 
16

 Opracowanie na podstawie Sprawozdania z działalności GOPS w Odrzywole za rok 2013. 
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swoim klientom Ośrodek współpracuje z organizacjami pozarządowymi; realizuje też kolejne projekty  

z Programów Operacyjnych. 

III.14. Bezpieczeństwo publiczne 

 

Nad bezpieczeństwem publicznym mieszkańców miasta gminy czuwa przede wszystkim policja oraz 2 

jednostki OSP. W Odrzywole działa Komisariat Policji. Z analizy statystyki prowadzonej przez 

Komisariat wynika, że na terenie gminy nie notuje się poważnych przestępstw kryminalnych. W 2013 

r. Policja interweniowała 267 razy; odnotowano 10 kolizji drogowych. 

W okresie od stycznia do czerwca 2014 r. w 7 podstawowych kategoriach odnotowano: 11 kradzieży – 

w tym 3 przypadki nielegalnego wyrębu i kradzieży drewna, 2 pobicia, 1 przypadek naruszenia 

nietykalności cielesnej, 1 uszkodzenie mienia. 

Wśród wykroczeń zanotowano przede wszystkim wykroczenia drogowe, w tym 9 przypadków 

kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwym, jeden przypadek kierowania rowerem w stanie 

nietrzeźwym, 2 kolizje drogowe i jeden przypadek nie zachowania należytej ostrożności przy trzymaniu 

psa
17

. 

WNIOSKI WRAZ Z DYNAMIKĄ ZMIAN: 

Na terenie gminy działają: Komisariat Policji oraz 2 jednostki OSP 

III.15. Infrastruktura, transport i komunikacja 
 

Największe znaczenie dla gminy Odrzywół ma droga krajowa nr 48 (Łódź - Tomaszów Mazowiecki - 

Radom) - 12 km oraz droga wojewódzka nr 728 (Końskie - Warszawa) - 8,3 km w gminie Odrzywół. 

Ponadto gminę wewnątrz jak i z sąsiednimi gminami, powiatami i województwami łączy sieć dróg 

powiatowych i gminnych, stanowiąc dopełnienie całości układu komunikacyjnego.  

Droga krajowa nr 48 - prowadząca od międzynarodowej trasy E67 (polska numeracja: DK8) z 

Tomaszowa Mazowieckiego w kierunku wschodniej granicy Polski, która przebiega przez 

województwa: łódzkie, mazowieckie i lubelskie. Jest ważnym połączeniem dla południowego 

Mazowsza oraz zachodniej Lubelszczyzny - łączy (za pośrednictwem innych dróg) Łódź z Lublinem bez 

przejazdu przez Radom lub Warszawę, co przyspiesza znacznie przebieg trasy. Droga wojewódzka 

nr 728 - droga wojewódzka w województwie mazowieckim, łódzkim i w świętokrzyskim o długości 

158 km łącząca Grójec z DK7 w Jędrzejowie. Droga przebiega przez powiaty: grójecki, opoczyński, 

przysuski, konecki, kielecki i jędrzejowski. W gminie Odrzywół biegnie na długości 9 km. 

Łączna długość dróg powiatowych wynosi 34 km, w tym utwardzonych 21 km. Długość dróg gminnych 

wynosi 61,044 km – w tym drogi o nawierzchni twardej ulepszonej 34 km i 27 km dróg  

o nawierzchni gruntowej.  

Ruch tranzytowy przebiega przede wszystkim na trasie Radom - Tomaszów Mazowiecki oraz Grójec - 

Końskie. 
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 Opracowanie na podstawie statystyki Komisariatu Policji w Odrzywole, 2014 r. 
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Na terenie gminy znajduje się pięć mostów: trzy w Odrzywole, dwa w Wysokinie i jeden  

w Łęgonicach Małych. 

Mieszkańcy gminy mogą korzystać ze środków komunikacji publicznej. Autobusów PKS nie docierają 

jednak do wszystkich gminnych miejscowości. Komunikacja publiczna nie obsługuje Wandzinowa, 

Stanisławowa, Różanna, Dąbrowy, Myślakowic, Myślakowic Kolonii,  

Łęgonic Małych, Jelonek, Janówka, Dębowej Góry, Kolonii Kłonna, Walerianowa. 

Alternatywą dla mieszkańców są prywatni przewoźnicy. Pozwolenie na prowadzenie tego typu 

działalności na terenie gminy Odrzywół uzyskały trzy firmy: "Zbyszko-LP" - Zbigniew Wiaderny, 

"Comfort Lines sp. z o.o." i "PKS Końskie".  

Przez teren gminy nie przebiega żadna linia kolejowa. Bezpośrednie połączenia międzymiastowe 

realizowane są za pośrednictwem transportu autobusowego z przystanku  

w Odrzywole na trasach: Warszawa-Końskie-Warszawa, Warszawa-Opoczno-Warszawa i Łódź-Lublin-

Łódź. 

 

WNIOSKI WRAZ Z DYNAMIKĄ ZMIAN: 

Sieć dróg na terenie gminy jest wystarczająca, ale ich stan techniczny nie jest najlepszy. 

Niewystarczająca jest też sieć ścieżek rowerowych, biorąc pod uwagę możliwości turystyczne  

i rekreacyjne regionu. Autobusów PKS nie docierają do 12 miejscowości. Niedobór komunikacyjny 

wypełniają przewoźnicy prywatni. Połączenia międzymiastowe realizowane są również  

za pośrednictwem transportu autobusowego – przez gminę nie przebiega linia kolejowa. 

 

III.16. Ochrona środowiska 

Na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. formami ochrony przyrody są 

m.in.: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe wraz z ich otulinami, obszary 
chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody i użytki ekologiczne.  

Na obszarze Miasta Gminy Odrzywół chronionych jest 9483 ha
18

. Walory przyrodnicze chronione  

są w formie Obszaru Chronionego Doliny Pilicy i Drzewiczki i Obszarów NATURA 2000. Ochronie 

pomnikowej podlega jedno drzewo – ponad 350-letnia sosna w Ossie przy drodze krajowej nr 48. 

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w ustawa o zmianie ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), 

która zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. W nowym systemie 

gmina ma wpływ na każdy z jego elementów i dzięki temu może kształtować sposób gospodarowania 

odpadami komunalnymi na swoim terenie. 

Główne cele ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to przede wszystkim 

upowszechnienie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”, zmniejszenie 

ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez m.in. zapewnienie powstania odpowiednich 

instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.  
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 Dane BDL GUS, 2013 r. 
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Na terenie Gminy Odrzywół nowy system gospodarowania odpadami funkcjonuje od 1 lipca 2013r. - 

obejmuje wszystkie nieruchomości. Nowy system kładzie nacisk na selektywną zbiórkę odpadów, 

dlatego opłata za odpady w przypadku prowadzenia segregacji jest niższa.  

 

Tabela 7: Odpady wytworzone w ciągu roku 

Odpady wytworzone w ciągu roku 

 Ogółem Poddane odzyskowi Unieszkodliwione 

razem 

Składowane na 

składowiskach 

rok 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

t.t. 298,36 353,36 268,5 102 64,4 52,6 11,24 7,3 0,7 185 265,7 170,3 

Źródło: Odpady wytworzone w ciągu rok 

W ciągu ostatnich kilku lat sieć kanalizacyjna w gminie została znacznie rozbudowana. Obecnie jej 
długość wynosi 22,5 km. Liczba podłączeń do budynków wynosi 466 szt. Liczba mieszkańców bez 

dostępu do sieci kanalizacyjnej wynosi 2125, co stanowi prawie 54 proc. mieszkańców gminy. Na 

terenie gminy znajduje się jedna oczyszczalnia ścieków. Jest ona umiejscowiona w Odrzywole. Jest to 
automatyczny reaktor biologiczny typu ARBF. F-150. Projektowana maksymalna przepustowość 

oczyszczalni wynosi 225 m³/d. Ścieki surowe na teren oczyszczalni dopływają grawitacyjnie oraz są 
dowożone taborem asenizacyjnym. Do pompowni trafiają także odcieki ze składowiska odpadów 

stałych. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Drzewiczka. Stan techniczny oczyszczalni 

ścieków ocenia się jako dobry
19

. 

Tabela 8: Ludność korzystająca z oczyszczalni 

Ludność korzystająca z oczyszczalni  

 ogółem biologiczne 

rok 2010 2012 2013 2010 2012 2013 

b. 1350 1750 1802 1350 1750 1802 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, 2013. 

 

                                                 
19

 Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Odrzywół na lata 2009-2012 z 
uwzględnieniem lat 2013-2016 (aktualizacja), 
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WNIOSKI WRAZ Z DYNAMIKĄ ZMIAN: 

Na obszarze Gminy Odrzywół znajdują się tereny objęte. 54 proc. mieszkańców nie ma dostępu do 

kanalizacji.  od 1 lipca 2013r. wdrożono nowy system gospodarowania odpadami. 
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IV. Diagnoza sytuacji społecznej w Gminie Odrzywół 
 

IV.1 Wprowadzenie 
 

Analiza powodów przyznawania pomocy społecznej stanowi istotny element wielowymiarowej 
diagnozy sytuacji społecznej w gminie Odrzywół. Celem tej diagnozy jest identyfikacja najważniejszych 

problemów społecznych występujących w gminie.  
Analizując dane statystyczne dotyczące beneficjentów pomocy społecznej należy brać pod uwagę 

kontekst sytuacji społeczno-ekonomicznej poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego a także 

fakt, iż jedynemu klientowi pomocy społecznej wsparcie może zostać udzielone z kilku powodów. 
Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej jest uzależnione od spełnienia warunku określonego w art. 

8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej określającego wysokość kryterium dochodowego osoby lub 
rodziny przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-

15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej (Por. str. 34). 
 Źródłem danych dotyczących liczby rodzin i liczby osób w rodzinach objętych pomocą społeczną z 

powodów wymienionych w katalogu ustawowym jest ocena zasobów pomocy społecznej sporządzona 

przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na podstawie sprawozdań poszczególnych 
samorządów gminnych i powiatowych. Ocena zasobów pomocy społecznej jest szerokim zbiorem 

danych z różnych źródeł takich jak: sprawozdania resortowe MPiPS-03, dane GUS, dane własne 
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.  

 

W niniejszej analizie zastosowano przyjętą w Kalkulatorze Kosztów Zaniechania trzystopniową skalę 
nasilenie problemu na poziomach: niskim, średni i wysokim. 

 

poziom niski – pojawienie się danego problemu w gospodarstwach domowych wymaga poniesienia 

nakładów rzeczowych i osobowych po stronie gminy/powiatu, ale w ich efekcie – wraz z aktywnością 

własną członków gospodarstw domowych – udać się powinno w niedługim czasie wyeliminować 

występowanie tego problemu. Zatem, z punktu widzenia kosztów społecznych i ekonomicznych dla 

powiatu, jest to sytuacja wymagająca największej uwagi i troski wszystkich służb, bowiem szybkie 

„zaradzenie” problemowi nie będzie wymagało ponoszenia dalszych nakładów;  

 

poziom średni – określa sytuacje, w których doszło już do pewnego utrwalenia występowania 

danego problemu społecznego w gospodarstwach domowych. Tutaj praca stosownych podmiotów 

lokalnej polityki społecznej oraz nakłady na „wyprowadzenie” owych gospodarstw domowych do stanu 

pełni funkcjonowania społecznego w przestrzeni gminy/powiatu, generuje dużo wyższe koszty – 

społeczne i finansowe. Często też ta praca może przybierać jedynie charakter interwencyjny, a ryzyko 

wzrostu natężenia danego problemu w życiu członków gospodarstwa domowego jest dość wysokie i – 

co się z tym wiąże – zwiększa się prawdopodobieństwo doświadczenia przez osoby/grupy wykluczenia 

społecznego;  

 

poziom wysoki – to stan utrwalonego występowania danego problemu społecznego,  
a niejednokrotnie – współwystępowanie wielu problemów jednocześnie w tych samych 

gospodarstwach domowych. Ze społecznego punktu widzenia, dominuje wysoka izolacja społeczna 
członków gospodarstw domowych, ich wykluczenie z wielu sfer życia publicznego, a także utrata przez 

nich samodzielności funkcjonowania – ekonomicznego, zawodowego, itd. Członkowie owych 

gospodarstw domowych wymagają przewlekłego wsparcia instytucjonalnego i finansowego,  
co generuje najwyższe (i długotrwałe) nakłady finansowe po stronie gminy/powiatu, zaś szanse  

na odzyskanie samodzielności funkcjonowania bądź na spadek natężenia występujących problemów  
są niewielkie. 
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Wykres 13: Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej wg. powodu w 2013. 

 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 r.  

 

W 2013 roku nie odnotowano beneficjentów, którzy korzystaliby z pomocy społecznej  

z powodów takich jak: narkomania, sieroctwa, przemocy w rodzinie, klęski żywiołowe oraz handel 

ludźmi. W związku z powyższym diagnoza nie obejmuje w/w problemów społecznych 

 IV.2 Ubóstwo 

 

Problem ubóstwa oraz sposoby jego ograniczania zaliczyć można do ważniejszych kwestii polityki 

społecznej w krajach należących do Unii Europejskiej. W Polsce działania zapobiegające ubóstwu oraz 

minimalizacja tego zjawiska należy między innymi do zadań organizacji i instytucji działających w 

obszarze pomocy i integracji społecznej. Problem ubóstwa jest zjawiskiem wielowymiarowym, należy 

jednak zauważyć, iż w sytuacji jego pomiaru, zakres tego pojęcia ogranicza się przede wszystkim do 

wymiaru ekonomicznego. Poprzez analizy danych możliwe jest oszacowanie różnych granic ubóstwa 

oraz liczebności ludzi ubogich.  

Granice i obszary ubóstwa określające wielkość zjawiska ubóstwa wyznaczane są zazwyczaj poprzez 

minimum socjalne, minimum egzystencji, ustawową oraz relatywną granicę ubóstwa.  

Definicje:  

Minimum socjalne – granica ostrzegająca przed ubóstwem, która wyznacza granicę niedostatku. 

Jego wartość obliczana jest przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS). Minimum to określa „taki 

poziom niskich dochodów, który pozwala ludziom normalnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa  

(w integracji z nim) i nie wpaść w ubóstwo”  
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Minimum egzystencji – jest to dolne kryterium ubóstwa wyznaczające granicę, poniżej której 

prawdopodobne jest biologiczne zagrożenie życia oraz rozwoju fizycznego i psychicznego człowieka 
(poprzez brak żywności, ubrania czy mieszkania). Wartość ta również obliczana jest przez IPiSS.  

Relatywna granica ubóstwa – kwota równa 50% średnich miesięcznych wydatków ogółu 

gospodarstw domowych w Polsce w stosunku do osiąganych dochodów.  

Ustawowa granica ubóstwa – kwota, która zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (miesięczny 
dochód netto w gospodarstwie domowym) uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia 

pieniężnego z pomocy społecznej.  
Na podstawie dostępnych danych można określić poziom współczynnika pauperyzacji określający 

przybliżony zasięg ubóstwa „ustawowego” tj. odsetek osób, korzystających z pomocy społecznej 

spełniających ustawowe kryterium dochodowe.  
 

Wykres 14: Liczba rodzin oraz liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy 
społecznej z powodu ubóstwa na przestrzeni lat 2011-2013. 

  

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 r.  

 

Najczęstszym powodem przyznawania pomocy społecznej w Gminie Odrzywół jest ubóstwo.  

W roku 2013 z powodu ubóstwa udzielono wsparcia 89 rodzinom, liczba osób w rodzinach objętych 

pomocą społeczną z powodu ubóstwa to 338. Za osobę lub rodzinę, której powodem przyznania 

pomocy było ubóstwo – uznaje się osobę lub rodzinę, w której dochód na osobę był równy lub niższy 

od kwot wymienionych w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Tak więc 

analizujemy w tym przypadku tzw. ustawową granicę ubóstwa którą stanowi liczba osób/rodzin, 

których kwota dochodów zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej uprawnia do ubiegania 

się o przyznanie świadczenia pieniężnego. Mając liczbę osób w rodzinach korzystających z pomocy 

społecznej z powodu ubóstwa można określić tzw. współczynnik pauperyzacji w Gminie Odrzywół tj. 

iloraz liczby osób w rodzinach otrzymujących świadczenia z pomocy społecznej i łącznej liczby 

mieszkańców. Współczynnik pauperyzacji w roku 2013 ukształtował się na poziomie 8,4%. 

Na przestrzeni lat 2011-2013 obserwujemy spadek liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej 

ze względy na problem ubóstwa w Gminie Odrzywół  o około 6%. 
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IV.2.1 Analiza SWOT dla problemu ubóstwa 

 

Mocne strony Szanse 

  

Słabe strony Zagrożenia 

Wysoka stopa bezrobocia 

 

 

Zwiększająca się liczba klientów pomocy 

społecznej z powodu ubóstwa 

 

Definicje poziomu natężenia problemu ubóstwa 

Definicja poziomu niskiego: 

Ubóstwo dochodowe, płytkie, wyrażające się w braku możliwości zaspokojenia bieżących potrzeb 

gospodarstwa domowego. 

Definicja poziomu  średniego: 

Utrwalone ubóstwo dochodowe, wyrażające się niskim dochodem oraz np. złymi warunkami 

mieszkaniowymi lub niedostatecznym wyposażeniem gospodarstwa domowego, ograniczoną 

konsumpcją i ograniczonym udziałem w życiu społeczności lokalnej (np. brak możliwości opłacenia 

dziecku wyjazdu na wycieczkę szkolną lub wypoczynku wakacyjnego); narażenie na zjawiska patologii 

społecznej w wymiarze indywidualnym i grupowym (rodzinnym). Brak umiejętności samodzielnej 

poprawy sytuacji. Zagrożenie wykluczeniem społecznym. 

Definicja poziomu wysokiego: 

Trwałe ubóstwo dochodowe, stała ekspozycja na zjawiska patologii społecznej w wymiarze 

indywidualnym i grupowym (rodzinnym); zagrożenie bezdomnością, złe warunki mieszkaniowe, zła 

sytuacja rodzinna, pogarszający się stan zdrowia przy niskim poziomie higieny zdrowotnej. Brak prób 

samodzielnej poprawy sytuacji. Podleganie procesom wykluczenia społecznego. 

IV. 3. Bezrobocie 

 

Do realizacji celów analizy przyjęta została definicja kwestii bezrobocia opierająca się 

na kryterium   braku  pracy w  momencie  stania  się  klientem OPS, choć niekoniecznie pozostawania 

w rejestrach powiatowych urzędów pracy przez cały okres korzystania z usług i świadczeń pomocy 

społecznej z tytułu bezrobocia. 
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Wykres 15: Liczba rodzin oraz liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy 

społecznej z powodu bezrobocia na przestrzeni lat 2011-2013. 

  

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 r.  

 

Podobnie jak w przypadku problemu ubóstwa również w Gminie Odrzywół obserwujemy spadek liczby 

osób objętych pomocą społeczną, którzy borykają się z problemem bezrobocia (spadek  

o 16%) 

 

IV.3.1 Analiza SWOT dla problemu bezrobocia 

 

Mocne strony Szanse 
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przez osoby bezrobotne, 

Współpraca służb ops z pup 

Poradnictwo zawodowe 

Możliwości wsparcia osób bezrobotnych w ramach 

nowej perspektywy finansowej UE 

Rozwijanie ekonomii społecznej 

Słabe strony Zagrożenia 
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rynku pracy 

 

Mała mobilność osób w wieku produkcyjnym 
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Definicje poziomu natężenia problemu bezrobocia 

Definicja poziomu niskiego: 

Osoba bezrobotna, czyli niepracująca, aktywnie poszukująca zatrudnienia w ciągu ostatniego miesiąca 

oraz gotowa podjąć pracę w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Nie występuje efekt zniechęcenia 

bezskutecznym poszukiwaniem zatrudnienia. 
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Definicja poziomu średniego: 

Osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna stosująca głównie bierne 

metody poszukiwania zatrudnienia. Osoba bezrobotna średniookresowo. Osoba doświadczająca 

„pułapki bezrobocia”. 
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Definicja poziomu wysokiego: 

Osoba pozostająca bez pracy długookresowo, zniechęcona poszukiwaniem zatrudnienia. Nie pracuje 

od co najmniej dwóch lat. Nie współpracuje ze służbami zatrudnienia. Osoba o niskim poziomie 

zatrudnialności. Osoba doświadczająca „pułapki bierności”. 

 

IV.4. Niepełnosprawność 
 

Niepełnosprawność jest zjawiskiem, które może prowadzić do wykluczenia społecznego, dlatego 

aktywne i skuteczne wspieranie osób niepełnosprawnych stanowi ogromne wyzwanie  

dla lokalnych samorządów. Niepełnosprawność jest problemem złożonym, który można rozpatrywać  

w aspekcie zawodowym, społecznym i zdrowotnym. 

Wykres 16: Liczba rodzin oraz liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy 
społecznej z powodu niepełnosprawności na przestrzeni lat 2011-2013 w Gminie 

Odrzywół. 

  

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 r.  

 

Problem niepełnosprawności wśród beneficjentów pomocy społecznej w Gminie Odrzywół  

w latach 2011-2013 corocznie wykazuje tendencję do pogłębiania się tego problemu. W analizowanym 
okresie odnotowujemy wzrost klientów pomocy społecznej dotkniętych tym problemem o około 10%.  

IV.4.1 Analiza SWOT dla problemu niepełnosprawności 
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 stacjonarnej, usługi opiekuńcze 
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Definicje poziomu natężenia problemu niepełnosprawności 

Definicja poziomu niskiego: 
Osoba wymagająca niewielkiego, okresowego wsparcia w wybranych czynnościach wykraczających 
poza podstawowe aktywności dnia codziennego, lub terapii/rehabilitacji w niewielkim wymiarze 

czasowym. Może samodzielnie, bądź z niewielkim wsparciem uczestniczyć w życiu społecznym. 
Definicja poziomu średniego: 
 
Osoba wymagająca codziennego wsparcia w miejscu zamieszkania w postaci usług opiekuńczych 
(gospodarczych i pielęgnacyjnych), lub codziennej terapii/rehabilitacji. Wymaga wsparcia,  

by uczestniczyć w życiu społecznym. 
Definicja poziomu wysokiego: 
 
Osoba wymagająca stałego wsparcia w miejscu zamieszkania w większości podstawowych czynności 

dnia codziennego, lub codziennej intensywnej terapii/rehabilitacji. Jest w stanie uczestniczyć w życiu 

społecznym jedynie przy pomocy innej osoby. Spełnia kryteria pozwalające na skierowanie  
do placówki całodobowego pobytu. 

IV.5 Długotrwała i ciężka choroba 
Osoby długotrwale lub ciężko chore – zgodnie z przyjętą definicją – to te, które z powodu wieku lub 
choroby i związanych z nimi trudnościami życiowymi wymagają pomocy innych osób, a są jej 
pozbawione.  
 

Wykres 17: Liczba rodzin oraz liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy 

społecznej z powodu długotrwałej i ciężkiej choroby na przestrzeni lat 2011-2013. 

  

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 r.  

 

Na przestrzeni lat 2011-2013 obserwujemy znaczący spadek liczby rodzin zmagających się  

z długotrwałą lub ciężką choroba potrzebujących wsparcia pomocy społecznej.  

IV.5.1. Analiza SWOT dla problemu dla problemu długotrwałej i ciężkiej choroby 
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Wydłużenie się średniego czasu trwania życia. Podejmowanie działań na rzecz wsparcia 

społecznego seniorów. 

Funkcjonowanie programów rządowych w 

zakresie wsparcia seniorów 

Możliwości wsparcia osób starszych w ramach 

nowej perspektywy finansowej UE 

 

Słabe strony Zagrożenia 

Marginalizowanie problemów osób starszych 

Ograniczony dostęp do domów pomocy 

społecznej 

Zagrożenie ubóstwem osób starszych 

Niedostateczna integracja międzypokoleniowa 

 

Zwiększająca się liczba klientów pomocy 

społecznej z powodu ubóstwa 

 

 

Definicje poziomu natężenia problemu długotrwałej i ciężkiej choroby 

Definicja poziomu niskiego: 
 
Osoba, która czasowo, ze względu na stan zdrowia, wymaga niewielkiego, okresowego wsparcia 

w wybranych czynnościach wykraczających poza podstawowe aktywności dnia codziennego. Może 

samodzielnie, bądź z niewielkim wsparciem uczestniczyć w życiu społecznym. 

Definicja poziomu średniego: 
 
 
Osoba, która czasowo, ze względu na stan zdrowia, wymaga codziennego lub prawie codziennego 

wsparcia w postaci usług opiekuńczych (gospodarczych i pielęgnacyjnych). Wymaga wsparcia, by 

uczestniczyć w życiu społecznym. 

Definicja poziomu wysokiego: 
 
Osoba, która czasowo, ze względu na stan zdrowia, wymaga stałego wsparcia w większości 

podstawowych czynności dnia codziennego. Jest w stanie uczestniczyć w życiu społecznym jedynie 

przy pomocy innej osoby. 
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IV.6. Potrzeba ochrony macierzyństwa 

 

Tabela 9: Potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym wielodzietności 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA W TYM: WIELODZIETNOŚĆ 

Liczba rodzin Liczba rodzin 

Lata poprzednie 
2013 

Lata poprzednie 
2013 

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2012 

1 0 1 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W 2013 zaledwie jedna rodzina korzystała w Gminie Odrzywół z pomocy ze względu na potrzebę 

ochrony macierzyństwa. Z tego wynika, że ten akurat problem nie doskwiera społeczności w większym 

stopniu, chociaż i jeden przypadek powinien być traktowany z powagą i troską. 

 

IV.6.1 Analiza SWOT dla potrzeby ochrony macierzyństwa 

 

Mocne strony Szanse 

Aktywność służb społecznych w reagowaniu na 

problemy rodziny 

Poradnictwo rodzinne 

Współpraca interdyscyplinarna w obszarze 

wsparcia rodzin 

Praca asystentów rodziny 

Funkcjonowanie ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej 

Funkcjonowanie lokalnych programów wsparcia 

rodzin 

Rozwijanie asystentury rodzinnej 

Słabe strony Zagrożenia 

Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura 

wsparcia narodzin 

 

Zwiększająca się liczba klientów pomocy 

społecznej z powodu potrzeby macierzyństwa 

Zagrożenie ubóstwem rodzin wielodzietnych 

 

IV.7.Bezradność 

 

W projekcie Kalkulatora Kosztów Zaniechania przyjęto, iż bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oznacza następujące grupy problemów 
(według źródła ich pochodzenia): 

1. problemy wynikające z postawy/zachowań rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych; 
2. problemy wynikające z postawy/działań rodziców w sprawach prowadzenia gospodarstwa 

domowego; 
3. problemy wynikające z postawy/zachowań dzieci. 
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Wykres 18: Liczba rodzin oraz liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy 

społecznej z powodu bezradności na przestrzeni lat 2011-2013. 

  

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 r.  

 

Na podstawie danych z lat 2011-2013 obserwujemy tendencję rosnącą w zakresie występowania 

problemu bezradności. Liczby rodzin objętych pomocą społeczna z powodu bezradności na przestrzeni 

lat 2011-2013 wzrosła o 62%. To są znów bardzo niepokojące wskaźniki i powinny dawać do myślenia 

wszystkim: społeczności, rodzinom, pedagogom i przedstawicielom instytucji publicznych.  

IV.7.1 Analiza SWOT dla problemu bezradności 

 

Mocne strony Szanse 

Współpraca interdyscyplinarna w obszarze 

wsparcia osób borykających się z problemem 

bezradności 

Działania zapobiegające dysfunkcją rodziny 

Programy osłonowe i profilaktyczne 

Praca asystenta rodziny 

Rozwijanie poradnictwa rodzinnego 

Rozwijanie pracy asystentów rodziny 

Odciążenie od zadań administracyjnych 

pracowników socjalnych 

Słabe strony Zagrożenia 

Niedostatecznie rozwinięta się wsparcia rodzin 

Zbyt duże obciążenie pracowników socjalnych 

zadaniami administracyjnymi 

Występowanie zjawiska wyuczonej bezradności  

 

Występowanie problemu bezradności  

w rodzinach „wieloproblemowych” 

Zagrożenie ubóstwem rodzin 

 

Definicje poziomu natężenia problemu bezradności 

Definicja poziomu niskiego: 
 
Rodzina z dzieckiem, w której zaburzone są funkcje rodziny, np. zaniedbywanie niektórych potrzeb 

dziecka(-ci), złe gospodarowanie budżetem domowym czy prowadzenia gospodarstwa domowego. 
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Podejmuje współpracę/wykazuje aktywność/aktywnie przeciwdziała. Wymaga niewielkiego wsparcia 

ze strony służb społecznych. 

Definicja poziomu średniego: 
 
Rodzina z dzieckiem, w której występuje niesamodzielność w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych o utrwalonych złych nawykach zarówno w sferze prowadzenia gospodarstwa 

domowego, jak i w kwestii wychowywania dzieci, relacji między członkami rodziny. Wymagająca 

znacznego wsparcia ze strony innych osób w przezwyciężaniu napotkanych problemów opiekuńczo-

wychowawczych. Pomoc osób trzecich pozwala na usamodzielnienie rodziny. 

 

Definicja poziomu wysokiego: 
 
Rodzina z dzieckiem, w której występuje wiele problemów opiekuńczo-wychowawczych, w bardzo 

dużym stopniu niesamodzielna, wymagająca bardzo dużo pomocy ze strony osób trzecich), często pod 

nadzorem kuratora sądowego. Zagrożenie przejęcia dziecka(-ci) przez instytucje pieczy zastępczej.  

Nie podejmuje współpracy. 

IV.8. Alkoholizm 

 

Problemy alkoholizmu zostały zdefiniowane jako zespół zjawisk psychicznych  

lub somatycznych wynikających z działania środków odurzających lub substancji psychotropowych  

na organizm ludzki, charakteryzujący się zmianą zachowania lub innymi reakcjami psychofizycznymi 
i koniecznością używania stale lub okresowo tych środków lub substancji w celu doznania ich wpływu 

na psychikę lub dla uniknięcia następstw wywołanych ich brakiem. 
 

Wykres 19: Liczba rodzin oraz liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej 

z powodu alkoholizmu na przestrzeni lat 2011-2013. 

 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 r.  
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W 2013 roku w Gminie Odrzywół pomocą społeczną ze względu na występowanie problemu 

alkoholizmu objętych było dziewięć osób i dwie rodziny. Biorąc pod uwagę obyczajowość i problemy 

społeczności, nie są to wielkości alarmujące, choć potoczna obserwacja może budzić zastanowienie.   
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IV.8.1 Analiza SWOT dla problemu alkoholizmu 

Mocne strony Szanse 

Funkcjonowanie gminnych komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

Odpowiednio przygotowane kadry do pracy z 

osobami uzależnionymi 

Funkcjonowanie organizacji pozarządowych w 

obszarze wsparcia osób z problemem 

uzależnienia. 

Funkcjonowanie programów profilaktycznych 

Traktowanie uzależnień jako problemu 

społecznego 

Zainteresowanie fachowców różnych dziedzin 

współpracą na rzecz  przeciwdziałania 

uzaleznieniom 

Słabe strony Zagrożenia 

Niska efektywność wykorzystywania środków z 

tzw. „korkowego” 

Przyzwolenie społeczne na picie alkoholu również 

przez osoby nieletnie. 

 

Zbyt łatwa dostępność do alkoholu 

Słabo zdiagnozowany obszar uzależnienia od 

narkomani 

 

 

Definicje poziomu natężenia problemów alkoholizmu  

Definicja poziomu niskiego: 
Okresowe używanie środków psychoaktywnych lub alkoholu. Wzrost tolerancji i ochoty na używki. Nie 

występują skumulowane szkody, ale mogą mieć miejsce zdarzenia, które skutkują określonymi 

konsekwencjami zdrowotnymi, społecznymi, itp. (szczególnie w odniesieniu do młodzieży). Osoba 

potrafi pełnić określone role społeczne. 

Definicja poziomu średniego: 
 
Nadużywanie środków psychoaktywnych i alkoholu. Występują trudności z pełnieniem określonych ról 

społecznych, zagrożenie stabilności zawodowej. Zaniedbywanie rodziny, konflikty domowe, 

pogłębiające się uzależnienie psychiczne i fizyczne, pojawiające się szkody zdrowotne. Wymagający 

sporego zaangażowania służb, terapeuty. Osoba traci role społeczne. 

Definicja poziomu wysokiego:  
 
Uzależnienie od środków psychoaktywnych lub alkoholu. Picie lub branie stanowią dominujący wymiar 

funkcjonowania jednostki i skutkuje niemożnością wypełniania podstawowych ról społecznych. 

Zalecana terapia stacjonarna lub ambulatoryjna. Może występować zerwanie więzi społecznych 

 

Główne powody przyznawania pomocy społecznej w gminie Odrzywół 

Najczęstszym powodem przyznawania pomocy społecznej w gminie Odrzywół jest ubóstwo.  

W roku 2013 z powodu ubóstwa udzielono wsparcia 89 rodzinom, liczba osób w rodzinach objętych 

pomocą społeczną z powodu ubóstwa to 338. 
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Kolejnym powodem udzielania pomocy społecznej w gminie Odrzywół jest bezrobocie. Liczba rodzin 

korzystających z pomocy społecznej ze względu na ten problem w 2013 roku wyniosła 37 liczba osób 

w rodzinach borykających się z tym problemem wyniosła 139. Niewątpliwie zjawisko ubóstwa jest 

ściśle skorelowane z problemem bezrobocia.  

Na podstawie analizy danych statystycznych dotyczących klientów pomocy społecznej w gminie 

Odrzywół po problemie ubóstwa i bezrobocia najczęstszymi powodami korzystania z pomocy 

społecznej są: niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. 

Niepełnosprawność jest zjawiskiem, które może prowadzić do wykluczenia społecznego, dlatego 

aktywne i skuteczne wspieranie osób niepełnosprawnych stanowi ogromne wyzwanie dla lokalnych 

samorządów. Niepełnosprawność jest problemem złożonym, który można rozpatrywać w aspekcie 

zawodowym, społecznym i zdrowotnym. Źródła niewydolności i bezradności, to m.in. niekorzystna 

sytuacja materialna rodziny (brak środków materialnych, trudne warunki mieszkaniowe), problemy 

zdrowotne, obecne w rodzinie uzależnienia, przemoc, ale także niekorzystne wzorce życia rodzinnego 

czy brak kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i wychowywania dzieci. 

Bezradnością szczególnie zagrożone mogą być rodziny niepełne i wielodzietne, gdyż w takich 

okolicznościach szczególnie trudno jest wywiązywać się z wszystkich obowiązków rodzinnych. 

W 2013 roku nie odnotowano beneficjentów, którzy korzystali by z pomocy społecznej  

z powodów takich jak: narkomania, sieroctwa, przemocy w rodzinie klęski żywiołowe oraz handel 

ludźmi.  
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V. Analiza SWOT. 

 

Każda organizacja, bez względu na charakter jaki przyjmuje jej działalność, musi dokonywać analizy 

swojego potencjału, aby jak najbardziej precyzyjnie określić swoje silne i słabe strony oraz szanse 

rozwojowe i zagrożenia. Także Jednostki Samorządu Terytorialnego powinny nieustannie analizować 

swoją sytuację, aby jak najlepiej działać dla realizacji zakładanych celów przy wykorzystaniu własnego 

potencjału i wpływu czynników zewnętrznych.  

Wiedza o tym jak funkcjonuje organizacja, próba antycypacji jej przyszłych działań pozwala  

na budowanie planów, które optymalnie wykorzystają jej potencjał. 

Analiza SWOT to jedna z popularnych i podstawowych technik analitycznych. Służy do porządkowania 

informacji o organizacji. Jest stosowana jako uniwersalne narzędzie w etapach analizy strategicznej. 

SWOT polega na uporządkowaniu posiadanych informacji o organizacji i jej rzeczywistości na cztery 

grupy: 

S (strengths)  – mocne strony: atuty, zalety 

W (weaknesses)  – słabe strony: słabości, bariery, wady 

O (opportunities)  – szanse: szanse na korzystne zmiany 

T (threats)   – zagrożenia: niebezpieczeństwo zmian niekorzystnych 

 

Mocne strony i słabe strony oznaczają czynniki wewnętrzne. Szanse i zagrożenia to czynniki 

zewnętrzne wpływające na organizację. Wiedza o organizacji jej atutach i ograniczeniach oraz 

potencjalnych szansach i zagrożeniach pozwala na jak najskuteczniejsze nią zarządzanie. Z jednej 

strony daje możliwość zmaksymalizowania pojawiających się szans, z drugiej pozwala ograniczyć 

potencjalne straty.  

Celem niniejszego opracowania jest zatem ukazanie walorów i zalet Gminy Odrzywół oraz 

opracowanie sposobu skutecznego ich wykorzystania w dalszym rozwoju Gminy, w kontekście 

realizacji spójnej polityki społecznej samorządu. 
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ANALIZA SWOT 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Dogodne połączenia 

komunikacyjne Gminy Odrzywół poprzez 

lokalizację przy drodze krajowej nr 48, 

przebiegającej przez województwa: 

łódzkie, mazowieckie, lubelskie, łączącej 

(za pośrednictwem innych dróg) Łódź z 

Lublinem; 

Dogodna lokalizacja instytucji 

publicznych działających w sferze 

społecznej; 

Wysokie kompetencje i 

kwalifikacje kadry instytucji społecznych 

w gminie; 

Prężnie działający, 

wykorzystujący środki  

z UE Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Gminie Odrzywół; 

Szeroki zakres podstawowej 

opieki zdrowotnej; 

Kultura ludowa pielęgnowana 

przez lokalnych mieszkańców (Izba 

Regionalna  

w Myślakowicach); 

Bogate zasoby naturalne i 

przyrodnicze, (Obszar Chronionego 

Doliny Pilicy  

i Drzewiczki i Obszary NATURA 2000) 

Obiekty turystyczne: dwa 

zbiorniki wodne wybudowane w 

Odrzywole i Łęgonicach Małych i szlaki 

kajakowe; 

Cyklicznie organizowane imprezy 

folklorystyczne – Dożynki Gminne, 

Sobótki nad Pilicą, Sobótki nad 

Wysoka stopa bezrobocia; 

Niski stopień rozwoju 

gospodarczego; 

Niski poziom dochodów własnych 

Gminy; 

Znaczny odsetek osób 

pracujących  

w rolnictwie; 

Starzejąca się społeczność 

lokalna (stosunkowo wysoki wskaźnik 

obciążenia ludności w wieku 

produkcyjnym);  

Ujemny przyrost naturalny; 

Ujemne saldo migracji 

społeczeństwa; 

Niewielka ilość i słaba aktywność 

organizacji pozarządowych działających  

w sferze społecznej; 

Nasilający się problem 

uzależnienia od alkoholu; 

Brak systemowych, 

długotrwałych rozwiązań w zakresie 

wsparcia rodzin; 

Niewystarczająca liczba placówek 

opieki przedszkolnej; 

Brak żłobków, umożliwiających 

szybszy powrót do pracy matek małych 

dzieci  

 niemowląt; 

Brak infrastruktury u systemu 

opieki nad osobami starszymi, 

niepełnosprawnymi  

i bezdomnymi; 

Niski poziom działań 

inwestycyjnych Gminy; 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_lubelskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lublin
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Drzewiczką, festiwale folklorystyczne i 

widowiska historyczne; 

Bogata historia i tradycja gminy; 

Realizowanych programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych; 

Integracja i zacieśnianie więzi 

społecznych mieszkańców i lokalnych 

władz przez organizację imprez 

gminnych; 

Cenne walory przyrodniczo-

krajobrazowe  

oraz turystyczne gminy; 

Wysoki wskaźnik lesistości 

gminy; 

Dobry dostęp do Internetu;  

Odpowiednia dostępność szkół 

podstawowych i gimnazjalnych; 

Zadowalające wskaźniki 

mieszkaniowe wskazujące na brak 

przeludnienia; 

Posterunek Policji w Odrzywole; 

Działalność ludowych zespołów na terenie gminy 

(Mateuski, Polne Kwiaty, Znad Drzewiczki); 

Dobrze funkcjonująca OSP. 

Brak specjalistycznej opieki 

medycznej; 

Wysoki wskaźnik liczby osób 

przypadających na 1 przychodnię; 

Wzrastający udział ubóstwa i 

bezrobocia  

w identyfikacji problemów społecznych; 

Roszczeniowe postawy klientów 

pomocy społecznej oraz uzależnienie od 

otrzymywanego wsparcia; 

Brak podmiotów ekonomii 

społecznej działających na terenie 

gminy; 

Brak infrastruktury stacjonarnej 

skierowanej  

do osób bezdomnych, 

niepełnosprawnych; 

Niewystarczająca infrastruktura 

turystyczna (baza hotelowa, ścieżki 

rowerowe itp.); 

Brak obiektu Centrum Kultury 

zapewniającego ofertę adekwatną do 

potrzeb kulturalnych dzieci i młodzieży; 

Brak klubu dziecięcego na 

terenie gminy; 

Niska liczba podejmowanych 

inicjatyw;  

przez mieszkańców; 

Ograniczone możliwości 

znalezienia zatrudnienia na lokalnym 

rynku pracy przez kończącą edukację 

młodzież. 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Dostępność i możliwość 

pozyskania środków zewnętrznych na 

realizację działań w sferze społecznej i 

Patologiczne skutki 

długofalowego bezrobocia oraz mało 

skuteczne formy walki z bezrobociem; 
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infrastrukturalnej; w tym przede 

wszystkim dotacji z UE; 

Rozwój organizacji pożytku 

publicznego działających na terenie 

gminy na rzecz lokalnej społeczności; 

Wzrost społecznej akceptacji 

osób niepełnosprawnych; 

Zmiany odbioru społecznego 

osób uzależnionych: traktowanie 

uzależnień  

w kategoriach problemu społecznego i  

moda na zdrowy styl życia;  

Pozytywne zmiany odbioru 

społecznego osób starszych: 

podmiotowe traktowanie osób starszych i 

wspieranie działań mających na celu 

aktywne uczestnictwo w życiu 

społecznym; 

Wzrost poziomu wykształcenia 

mieszkańców; 

Rozwój wolontariatu i wzrost; 

podejmowanych inicjatyw lokalnych  

przez społeczność; 

Nieustanne podnoszenie 

kompetencji; 

i kwalifikacji publicznych służb 

społecznych; 

Wzrost poziomu świadomości 

dotyczącej przyczyn bezdomności, 

uzależnień biedy itp.;  

Zwiększony nacisk na naukę 

przedsiębiorczości od wczesnych lat 

życia; 

Zmiana stylów życia 

ukierunkowanie na zdrowie i rozwój 

wewnętrzny; 

Wzrost świadomości zdrowotnej  

wśród mieszkańców gminy; 

Starzenie się społeczeństwa; 

Emigracja zarobkowa młodych i 

dobrze wykształconych ludzi; 

Przedłużający się kryzys 

gospodarczy, niestabilność polityczna 

przy wschodniej granicy Polski, 

katastrofy naturalne; 

Niestabilna polityka podatkowa 

państwa; 

Podwyższający się wskaźnik 

obciążenia demograficznego; 

Brak stabilności systemu 

prawnego dotyczącego pomocy 

społecznej; 

Rozpad więzi społecznych i zanik 

kontroli społecznej; 

Obniżanie się wieku inicjacji 

alkoholowej  

i narkotykowej; 

Postępujące zjawisko 

dziedziczenia bezrobocia; 

Niewystarczające dofinansowanie 

systemu pomocy społecznej; 

Przekazywanie nowych zadań  

do pomocy społecznej bez 

zabezpieczenia  

na ten cel środków; 

Wzrastające koszty życia rodzin; 

Zbyt małe uprawnienia 

pracownika 

socjalnego do działania podczas 

interwencji; 

Negatywne nastawienie 

społeczne  

do osób zagrożonych marginalizacją, 

zwłaszcza osób uzależnionych. 
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Prospołeczna, prorodzinna polityka państwa. 
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VI. Cele.  

VI.1. Cel główny i cele szczegółowe Strategii. 
 

 

Cel główny 

Zintegrowany system wsparcia odpowiadający na potrzeby mieszkańców Gminy Odrzywół 

 

 

 

 

 

Cel 1 

Aktywizacja i integracja 

grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel 2 

Rozwój systemu wsparcia 

rodziny ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i 

młodzieży 

 

 

 

 

 

Cel 3 

Budowa partnerstwa na 

rzecz budowy kapitału 

społecznego i rozwoju 

przedsiębiorczości lokalnej 
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Misja Gminy Odrzywół została zdefiniowana następująco:  

 

 

Misja 

Tworzenie mieszkańcom i przedsiębiorcom warunków niezbędnych do 

pełnego rozwoju, zaspokajania potrzeb i realizację własnego potencjału 

poprzez inwestycje, przeciwdziałanie patologiom społecznym  

i przeciwdziałanie wykluczeniom 

 

 

Wizja Gminy Odrzywół:  

 

 

Wizja 

Gmina Odrzywół  

miejsce przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom, umożliwiające wysoki 

poziom życia i rozwoju, otwarta na świat i inicjatywy społeczne. 

 

 

Cel główny: 

 

 

Cel główny: 

Zintegrowany system wsparcia odpowiadający na potrzeby mieszkańców 

Gminy Odrzywół 

 

.
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Cele szczegółowe: 

 

 

Cel 1: Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Cel ten osiągnięty będzie m.in. poprzez aktywizację osób bezrobotnych oraz działania ukierunkowanie 

na włączenie społeczne grup zagrożonych wykluczeniem, w tym osób uzależnionych, starszych 

 i niepełnosprawnych. 

 

Cel 2: Rozwój systemu wsparcia rodziny ze szczególnym uwzględnieniem dzieci  

i młodzieży 

Cel ten osiągnięty zostanie poprzez działania ukierunkowane m.in. na wsparcie dzieci i młodzieży 

 w kształceniu oraz wszechstronnym rozwoju, pomoc rodzinie w prawidłowym wykonywaniu funkcji 

opiekuńczo wychowawczych oraz profilaktykę społeczną i promocję zdrowego stylu życia. 

 

Cel 3: Budowa partnerstwa na rzecz budowy kapitału społecznego i rozwoju 

przedsiębiorczości lokalnej 

Cel ten osiągnięty zostanie poprzez działania ukierunkowane na pobudzenie aktywności obywatelskiej 

mieszkańców, zaangażowanie sektora pozarządowego w realizację zadań społecznych oraz stworzenie 

korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i potencjalnych inwestorów. 
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VI.2. Działania, produkty, wskaźniki. 

Cel nr 1 – Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Działanie: 
Rodzaj  

działania: 
Produkt: Wskaźnik pomiaru celu: 

Wspieranie 

systemu aktywizacji 

osób bezrobotnych 

jako forma 

ograniczania 

ubóstwa 

aktywizujące, 

interwencyjne, 

prewencyjne 

Organizacja punktu aktywizacji 

bezrobotnych (doradztwo zawodowe, kursy, 

przekwalifikowania zawodowe, staże); 

Platforma wymiany informacji i współpracy z 

Powiatowym Urzędem Pracy (współpraca w zakresie 

upowszechniania ofert pracy, informacji o 

dostępnych miejscach pracy, usługach poradnictwa 

zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu 

zawodowym dorosłych i stażach oraz organizacji 

robót publicznych, prac interwencyjnych i 

zatrudnienia socjalnego) 

Podpisywanie kontraktów socjalnych z 

osobami bezrobotnymi; 

Opracowywanie i realizowanie projektów 

służących aktywizacji osób bezrobotnych (m.in. 

osób powyżej 50 r.ż.); 

Opracowywanie i wdrażanie projektów 

ukierunkowanych na aktywizację osób 

bezrobotnych, 

 Liczba godzin doradztwa 

Liczba osób, które 

ukończyły kursy zawodowe, 

przekwalifikowanie zawodowe, 

staże zawodowe, 

Liczba upublicznionych 

informacji dotyczących możliwości 

aktywizacji zawodowej, 

Liczba osób zatrudnionych 

w ramach wykonywania robót 

publicznych, prac interwencyjnych 

i zatrudnienia socjalnego, 

Liczba podpisanych 

kontraktów socjalnych, 

Liczba opracowanych 

programów aktywizacji 

zawodowej, 

Liczba projektów 

ukierunkowanych na aktywizację 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Odrzywół na lata 2015-2020 
 

 

 

69 

Tworzenie Indywidualnych Planów 

Działania, w szczególności dla osób długotrwale 

bezrobotnych i osób pozostających bez pracy 

powyżej 50 r.ż. 

 

osób bezrobotnych 

Liczba Indywidualnych 

Planów Działania 

Liczba zorganizowanych 

zajęć dla osób starszych i 

niepełnosprawnych (w tym 

imprezy, spotkania integracyjne, 

warsztaty międzypokoleniowe) 

Liczba osób starszych i 

niepełnosprawnych objętych 

regularną opieką 

Liczba podopiecznych 

Zakładu Opiekuńczo – 

Pielęgnacyjnego, 

Liczba klas o charakterze 

integracyjnym, 

Liczba zlikwidowanych 

barier architektonicznych, 

Liczba inwestycji 

infrastrukturalnych  

Liczba osób 

niepełnosprawnych zatrudnionych 

w oparciu o pracę chronioną, 

Liczba porad dla osób 

Opracowanie systemu 
wsparcia i włączenia 

społecznego grup 

zagrożonych wykluczeniem,  
w tym osób uzależnionych, 

starszych i 
niepełnosprawnych 

  

aktywizujące, 

interwencyjne, 

prewencyjne 

Opracowanie oferty kulturalnej i 

rekreacyjnej dla osób starszych i niepełnosprawnych 

Stworzenie systemu opieki nad osobą 

starszą i niepełnosprawną, obejmujących 

zapewnienie pomocy w zaspokajaniu codziennych 

potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz kontakt z 

otoczeniem; 

Otwarcie Zakładu Opiekuńczo-

Pielęgnacyjnego; 

Kształcenie integracyjne w gminie (np. 

utworzenie klas integracyjnych); 

Współpraca z PFRON-em w zakresie 

rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych, m.in. przy likwidacji barier 

architektonicznych, zapewnieniu dostępu do 

rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego  

Nawiązywanie współpracy z lokalnymi 

przedsiębiorcami w celu tworzenia miejsc pracy 

chronionej dla osób niepełnosprawnych; 
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Akcje charytatywne na rzecz osób 

potrzebujących w celu zapewnienia dostępu do 

żywności, wyposażenia w podręczniki i pomoce 

szkolne oraz odzież; 

Otwarcie Poradni Leczenia Uzależnień 

stworzenie punktu bezpłatnego poradnictwa dla 

osób uzależnionych; 

Programy dla osób wychodzących z 

uzależnień; 

Punkt informacji, poradnictwa (w tym 

poradnictwa prawnego) i interwencji w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

Likwidowanie barier architektonicznych 

utrudniających osobom niepełnosprawnym 

poruszanie się i funkcjonowanie  

w społeczności lokalnej; 

Budowa mieszkań komunalnych; 

Stworzenie sytemu wsparcia dla osób 

bezdomnych; 

Zorganizowanie warsztatów terapii 

zajęciowej. 

 

uzależnionych 

Liczba zorganizowanych 

akcji charytatywnych, 

Liczba opracowanych i 

wdrożonych programów 

Liczba mieszkań 

komunalnych 

Liczba przeprowadzonych 

warsztatów terapii zajęciowej 

Liczba osób bezdomnych 
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Cel nr 2 – Rozwój systemu wsparcia rodziny ze szczególnym uwzględnieniem dzieci  

i młodzieży 

Działanie: 
Rodzaj 

działania: 
Produkt: Wskaźnik pomiaru celu: 

Wspieranie dzieci i 

młodzieży w kształceniu 

oraz wszechstronnym 

rozwoju 

 

aktywizujące, 

interwencyjne, 

prewencyjne 

Alternatywne formy spędzania czasu wolnego, 

m.in. rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i 

pozaszkolnych, w tym sportowo-rekreacyjnych i 

kulturalnych, organizowanie wypoczynku; 

Infrastrukturalna baza sportowa oraz świetlice 

w każdym sołectwie,  

Aktywizacja młodzieży i zachęcanie do udziału  

w adekwatnych do ich potrzeb zajęciach kulturalnych 

artystycznych; 

Zwiększenie dostępności zgodnie z 

zapotrzebowaniem opieki przedszkolnej w gminie 

poprzez utworzenie nowych grup, oddziałów lub 

punktów przedszkolnych; 

Utworzenie żłobka lub klubu „Maluch” dla 

dzieci do lat 3 zapewniającego kilkugodzinną opiekę; 

Zapewnienie wszystkim dzieciom możliwości 

skorzystania z posiłków oraz poprawa warunków 

lokalowych stołówek szkolnych; 

Stworzenie platformy współpracy z 

przedsiębiorcami w celu organizacji praktyk przez 

Liczba zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i 

młodzieży, 

Liczba świetlic dla dzieci i młodzieży, 

Liczba obiektów infrastruktury sportowej, 

Liczba grup, oddziałów lub punktów 

przedszkolnych, 

Liczba usług opiekuńczych świadczonych 

dla dzieci do lat 3, 

Liczba wydanych posiłków w szkołach, 

Liczba prac modernizacyjnych i 

remontowych 

Liczba praktyk odbytych przez uczniów 

szkół zawodowych, 

Liczba placówek wsparcia dziennego, 

Liczba programów socjoterapeutycznych, 

Liczba uczniów objętych systemem 

stypendialnym, 

Liczba zajęć ukierunkowanych na naukę 

przedsiębiorczości, 

Liczba materiałów dydaktycznych i 
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uczniów szkoły zawodowej; 

Utworzenie w gminie placówek wsparcia 

dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym realizującej 

program socjoterapeutyczny; 

Stworzenie atrakcyjnej oferty zajęć 

pozalekcyjnych dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych; 

Stworzenie systemu stypendialnego dla 

uczniów osiągających ponad przeciętne wyniki w 

nauce, sporcie lub uzdolnionych artystycznie; 

Zapewnienie praktycznego wykorzystania TIK 

w edukacji szkolnej, połączone ze wzmacnianiem 

kompetencji 

 zawodowych w tym zakresie nauczycieli; 

Doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i 

materiały dydaktyczne, umożliwiające realizację 

podstawy programowej kształcenia w zakresie 

przedsiębiorczości; 

 

sprzętu wykorzystywanego w celach 

edukacyjnych, 

Liczba ukończonych kursów 

doszkalających przez nauczycieli 

Liczba asystentów rodzin i rodzin 

wspierających, 

Liczba godzin doradztwa, 

Liczba ukończonych kursów, 

Liczba zorganizowanych imprez, 

Liczba wypłaconych świadczeń 

pieniężnych 

Liczb opracowanych i wdrożonych 

innowacji, 

Liczba upublicznionych informacji temat 

świadczeń pomocowych oferowanych w 

gminie, 

Liczba udzielonych świadczeń 

pomocowych, 

Liczba stworzonych i wdrożonych 

systemów, 

Liczba grup wsparcia, 

Liczba mieszkań chronionych, 

Liczba przeprowadzonych interwencji, 

Liczba działań podjętych w ramach 
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opracowanych w wdrożonych programów 

Liczba udzielonych porad w ramach 

podstawowej opieki zdrowotnej 

Liczba udzielonych porad przez lekarzy – 

specjalistów 

Liczba porad i badań przeprowadzanych 

w ramach wdrożonych programów 

zdrowotnych 

Liczba porad i badań przeprowadzonych 

w ramach programów profilaktyczno – 

edukacyjnych w placówkach oświatowych 

Liczba przeprowadzonych kampanii 

informacyjnych 

Liczb 

przekwalifikowanych 

pracowników, 

Liczba opracowanych i 

wdrożonych programów 

zdrowotnych, 

Liczba osób które 

skorzystały z rehabilitacji 

medycznej 

Liczba badań 

profilaktycznych 
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ukierunkowanych na rozpoznanie 

w regionie specyficznych 

jednostek chorobowych, a w 

szczególności: układu krążenia, 

chorób onkologicznych, układu 

oddechowego i trawiennego, 

chorób psychicznych; 

Liczba opracowanych i 

wdrożonych programów 

zdrowotnych; 

Liczba patroli i wizyt 

Policji w miejscach publicznych 

oraz szczególnego zagrożenia; 

Liczba przeprowadzonych 

inwestycji ukierunkowanych na 

wybudowanie i modernizacja 

infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej i sportowej. 
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Pomoc rodzinie w 

prawidłowym wykonywaniu 

funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych 

 

aktywizujące, 

interwencyjne, 

prewencyjne 

Zatrudnienie asystentów rodziny oraz w razie 

potrzeby ustanawianie rodzin wspierających dla rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, 

Szkolenia/doradztwo oraz grupy wsparcia dla 

rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych, 

Udzielanie wsparcia rodzinom znajdującym się w 

trudnej sytuacji materialnej z systemu pomocy 

społecznej  

oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych; 

Zwiększenie dostępności dla rodzin oraz osób 

samotnie wychowujących dzieci wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego i socjalnego (większa 

liczba punktów/godzin wsparcia); 

Mieszkania komunalne i socjalne dla najbardziej 

potrzebujących – zapobieganie tworzeniu „obszarów 

wykluczenia społecznego” na terenie gminy; 

Stworzenie możliwości skorzystania z 

bezpłatnego poradnictwa prawnego i pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z 

zapotrzebowaniem; 

Opracowywanie nowych/innowacyjnych form 

pomocy i profilaktyki społecznej służących włączaniu 
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społecznemu osób wykluczonych lub zagrożonych 

marginalizacją; 

Opracowanie systemu upowszechniającego 

informacje o aktualnej ofercie i formach świadczeń 

pomocowych oferowanych w gminie; 

Wdrożenie zintegrowanego systemu 

informatycznego w pomocy społecznej; 

Stworzenie grup wsparcia dla rodzin, w tym w 

szczególności dla osób współuzależnionych; 

Powstanie mieszkań chronionych dla osób doświadczających 

przemocy w rodzinie; 

Stworzenie systemu interwencji kryzysowej dla rodzin 

doświadczających przemocy w rodzinie; 

Opracowanie i realizacja kompleksowego programu wspierania 

rodziny; 

Organizowanie rodzinnych imprez integracyjnych takich jak 

rodzinne festyny środowiskowe, pikniki, festiwale rodzinne, 

turnieje i zawody sportowe. 
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Profilaktyka społeczna 

oraz promocja zdrowego 

stylu życia 
 

aktywizujące, 

prewencyjne 

integracyjne 

Zwiększenie dostępności do służby zdrowia, 

w tym usług specjalistycznych na terenie gminy.  

Podejmowanie działań wynikających z 

rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia 

mieszkańców,  

w tym opracowywanie i realizowanie programów 

zdrowotnych; 

Opracowywanie i realizowanie programów 

profilaktyczno-edukacyjnych w placówkach 

oświatowych, 

Podejmowanie w gminie (zwłaszcza w 

szkołach) przedsięwzięć edukacyjno-

informacyjnych, poświęconych przestępczości i jej 

skutkom (akcje, kampanie); 

Programy przekwalifikowania pracowników 

długotrwale pracujących w warunkach negatywnie 

wpływających na zdrowie, przygotowujące do 

kontynuowania pracy na innych stanowiskach o 

mniejszym obciążeniu dla zdrowia; 

Programy zdrowotne dla osób zagrożonych 

przerwaniem aktywności zawodowej ze względów 

zdrowotnych; 

Programy rehabilitacji medycznej, 

ułatwiających powroty do pracy oraz 
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umożliwiających wydłużenie aktywności 

zawodowej; 

Programy zdrowotnych w zakresie 

identyfikowanych w regionie specyficznych 

jednostek chorobowych, a w szczególności: układu 

krążenia, chorób onkologicznych, układu 

oddechowego i trawiennego, chorób psychicznych; 

Programy zdrowotne zapobiegające 

chorobom cywilizacyjnym, upowszechniające 

aktywny i zdrowy trybu życia; 

Przedsięwzięcia/imprezy lokalne mające na 

celu zaznajomienie mieszkańców z czynnikami 

szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami; 

Patrole i wizyty Policji w miejscach 

publicznych oraz miejscach szczególnego 

zagrożenia; 

Wybudowanie i modernizacja infrastruktury 

turystyczno-rekreacyjnej i sportowej, służącej 

aktywnemu wypoczynkowi na terenie gminy.  
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Cel nr 3 –  Budowa partnerstwa na rzecz budowy kapitału społecznego i rozwoju przedsiębiorczości lokalnej  

Działanie: 
Rodzaj 

działania: 
Produkt: Wskaźnik pomiaru celu: 

Pobudzenie aktywności 

obywatelskiej mieszkańców 
oraz zaangażowanie 

sektora pozarządowego w 

realizację zadań 
społecznych 

 

integracyjne, 

prewencyjne, 

aktywizujące 

Platforma wspierająca i promująca 

działalność organizacji pozarządowych; 

System wsparcia finansowego dla sektora 

organizacji pozarządowych stworzony na podstawie 

opracowanego corocznie programu współpracy; 

System wsparcia organizacji pozarządowych 

(np. udostępnienie lokali, pomocy w nawiązaniu 

współpracy ponadgminnej oraz w pozyskiwaniu 

środków finansowych innych niż budżet gminy); 

System wsparcia wolontariatu (pozyskiwanie 

wolontariuszy do udziału w realizacji zadań 

dotyczących rozwiązywania problemów społecznych); 

Platforma integrująca lokalną społeczność i 

wspierająca aktywność obywatelską, 

Organizacja wydarzeń gminnych 

ukierunkowanych na budowę dobra wspólnego np. 

akcja sprzątania gminy oraz mini granty dla 

aktywnych; 

Wyznaczanie i aranżowanie przestrzeni 

publicznych, gdzie mogą być realizowane wydarzenia 

kulturalne o różnej skali, sprzyjające integracji 

Liczba organizacji 

pozarządowych, 

Liczba dotacji 

przekazanych na działalność 

organizacji pozarządowych 

Liczba projektów 

zrealizowanych przez 

organizacje pozarządowe 

Liczba lokali 

udostępnionych na działalność 

organizacji pozarządowych, 

Liczba wolontariuszy 

działających na terenie Gminy 

Liczba oddolnych 

inicjatyw społecznych 

Liczba zorganizowanych 

imprez i wydarzeń gminnych 

ukierunkowanych na tworzenie 

dobra wspólnego, 

Liczba inicjatyw 

zorganizowanych wspólnie 
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społeczności lokalnej; 

Utworzenie narzędzia (platforma 

internetowa) do stałej wymiany informacji pomiędzy 

instytucjami społecznymi działającymi w gminie i 

regionie; 

Modernizacja lub budowa nowej bazy 

lokalowej, służącej rozszerzeniu oferowanych usług 

społecznych; 

System monitorowania bezpieczeństwa 

socjalnego mieszkańców gminy poprzez ścisłą 

współpracę z różnymi instytucjami działającymi w 

sferze społecznej itd; 

System wsparcia rozwoju sektora ekonomii 

społecznej poprzez tworzenie spółdzielni socjalnych 

i/lub Klubu Integracji Społecznej; 

System wsparcia dla zajęć dodatkowych dla 

różnych grup wiekowych np. rękodzielnictwo, 

malarstwo, fotografia, gra na instrumentach, taniec 

towarzyski, fryzjerstwo, wizaż i inne. 

 

przez JST i organizacje 

pozarządowe, 

Liczba 

przeprowadzonych prac 

remontowych i 

modernizacyjnych 

Liczba utworzonych 

platform internetowych, 

Liczba raportów i analiz 

dotyczących społeczności 

lokalnej, 

Liczba spółdzielni 

socjalnych, 

Liczba Klubów 

Integracji Społecznej, 

Liczba godzin 

przeprowadzonych zajęć 

dodatkowych dla różnych grup 

wiekowych, 

Liczba 

przeprowadzonych inwestycji, 

Liczba przyznanych ulg 

i zwolnień podatkowych, 

Liczba udzielonych 
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dotacji na uruchomienie 

działalności gospodarczej, 

Liczba zajęć 

edukacyjnych, 

Liczba 

przeprowadzonych akcji 

promocyjnych, 

Liczba zorganizowanych 

imprez, 

Liczba Projektów 

Turystycznych zorganizowanych 

wspólnie z sąsiednimi Gmina 
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Stworzenie korzystnych 

warunków dla rozwoju 

przedsiębiorczości i 

potencjalnych inwestorów 

 

integracyjne, 

prewencyjne, 

aktywizujące 

Inwestycje ukierunkowane na tworzenie i 

uzbrajanie nowych terenów w celu przyciągnięcia 

inwestorów i ,w konsekwencji, tworzenia nowych 

miejsc pracy; 

System wsparcia mikro i małej 

przedsiębiorczości, m.in. poprzez zagwarantowanie ulg 

i zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców; 

Dotacje na uruchomienie działalności 

gospodarczej; 

Działania edukacyjne kreujących lokalnych 

liderów i postawy przedsiębiorczej; 

Inwestycje w infrastrukturę Gminy: remont 

dróg gminnych, budowę przydrożnych chodników, 

przejść dla pieszych, oświetlenia-zapewnienie 

przedsiębiorcom możliwości komunikacji i transportu 

oraz ułatwienie prowadzenia własnego biznesu m. in.; 

Modernizacja budynków użyteczności 

publicznej, rozbudowa zaplecza infrastrukturalnego i 

organizacyjnego - stałe zwiększanie atrakcyjności 

inwestycyjnej Gminy m.in.; 

Promocja turystycznych i rekreacyjnych 

walorów Gminy; 

Promocja lokalnej historii i legend, 

zaadaptowanie ich do współczesnych czasów; 
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VII. Harmonogram. 

 

Cel i działanie 
Okres 

realizacji 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 Realizatorzy 

Cel nr 1 – Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym  

Wspieranie systemu aktywizacji osób bezrobotnych jako 

forma ograniczania ubóstwa 

Np. 1-

roczny 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

GOPS,  

PUP, 

Budowa infrastruktury lokalnej sprzyjającej 

rozwojowi turystyki i agroturystyki: ścieżek 

rowerowych, bezpiecznych ciągów komunikacyjnych, 

punktów widokowych itp.; 

Stworzenie nowych oraz promocja już 

istniejących imprez cyklicznych w celu integracji 

społeczności lokalnej; 

Nawiązanie współpracy z sąsiednimi gminami i 

realizacja wspólnych projektów/działań turystycznych. 
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NGO. 

Opracowanie systemu wsparcia i włączenia 

społecznego grup zagrożonych wykluczeniem,  

w tym osób uzależnionych, starszych i 
niepełnosprawnych 

 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

 

Cel nr 2 – Rozwój systemu wsparcia rodziny ze szczególnym uwzględnieniem dzieci  

i młodzieży 

Wspieranie dzieci i młodzieży w kształceniu oraz 

wszechstronnym rozwoju 

- 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

  

  

 

Pomoc rodzinie w prawidłowym wykonywaniu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych 

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

Profilaktyka społeczna oraz promocja zdrowego stylu 
życia 

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

Cel nr 3 –  Budowa partnerstwa na rzecz budowy kapitału społecznego i rozwoju przedsiębiorczości lokalnej 

Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców 

oraz zaangażowanie sektora pozarządowego w realizację 

zadań społecznych 

- 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

  

  

Stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju 

przedsiębiorczości i potencjalnych inwestorów 

 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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VIII. System wdrażania strategii. 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym 

cele i programy działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad aktualnością  

i podnoszeniem jakości realizacji zaplanowanych w nim zadań. Ważnym elementem decydującym  

o skuteczności realizacji jego założeń jest skuteczny i przemyślany system wdrażania. Proces ten jest 

złożonym przedsięwzięciem, które wymaga dobrego przygotowania informacyjnego i stałej 

komunikacji z otoczeniem opierającej się o pozyskiwanie obiektywnej informacji o jego przebiegu, 

skutkach i publicznym odbiorze. 

Aby narzędzie jakim jest SRPS mogło określane być mianem skutecznego – musi być logistycznie 

wdrażane w otoczenie. Nie jest możliwym bowiem aby wdrażanie dokumentu uwieńczone zostało 

sukcesem bez wcześniejszego podziału prac ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczenia osoby na 

miejsce lidera, która będzie pracowała nad komunikacją i motywacją oraz kształtowała system 

pomocy w realizacji zapisów. W procesie wdrażania dokumentu uwzględnić należy również udział 

zewnętrznych partnerów społeczno-gospodarczych. 

Ważnym elementem wdrażana strategii jest zabezpieczenie jej realizacji pod względem finansowym 

oraz zapewnienie jej zewnętrznego wsparcia finansowego. Poziom zabezpieczenia zależy m.in. od 

takich czynników jak:  

wielkości środków przeznaczonych przez budżet państwa,  
wielkość środków przeznaczonych przez Unię Europejską na wsparcie rozwoju społecznego  

w Polsce,  

zasad podziału środków unijnych pomiędzy poszczególne województwa w ramach Narodowego Planu 
Rozwoju 2007-2013,  

grantów z krajów wysoko rozwiniętych i pożyczki Banku Światowego,  
potencjału absorpcyjnego poszczególnych organizacji społecznych i instytucji,  

zdolności przygotowanie i realizacji konkretnych projektów dla Gminy Odrzywół w sferze społecznej,  

budowy partnerstwa podmiotów uczestniczących w unijnych programach i procesie wdrażania 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,  

rezerwy w budżecie Gminy środków na promocję i przygotowanie projektów rozwojowych. 

Kolejnym elementem niezbędnym do wdrażania w życie podstawowych założeń strategii jest 

społeczna akceptacja oraz identyfikacja mieszkańców z wypracowanymi celami. Elementy te dają 

szansę władzy lokalnej na przejście z poziomu administrowania do poziomu zarządzania polityką 

społeczną. W tym zakresie niezbędny jest udział lokalnej społeczności w określaniu potrzeb, 

problemów i jak również celów działań podejmowanych na okoliczność uaktualniania i wdrażania 

strategii. 

Każdą strategię powinna charakteryzować jedna główna cecha – elastyczność na etapie jej wdrażania. 

Oznacza to, że cele i zadania zawarte w strategii powinny być stale monitorowane  

i weryfikowane w zależności od szybko zmieniającego się otoczenia zewnętrznego, jak również 

zasobów gminy i potrzeb jej mieszkańców. Jest to podstawowy element procesu wdrażania planu 

strategicznego  

Wprawdzie strategia jest dokumentem „żywym” i wprowadzanie zmian w jej zapisach jest nie tylko 

możliwe – w niektórych sytuacjach wręcz konieczne, to jednak należy pamiętać, że zmiany te nie 
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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. 
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IX. Monitoring.  

 

Kluczowe znaczenie dla oceny podejmowanych działań ma ich monitoring. Funkcję instytucji 

monitorującej wdrażanie Strategii pełni Rada Gminy. Do zadań Rady Gminy należy:  

Akceptację rocznych sprawozdań z realizacji Strategii przygotowanych przez Zespół ds. Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych, w szczególności osiągnięcia celów strategicznych  

i operacyjnych.  

Analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści dokumentu strategicznego. 

Aktualizację Strategii. 

Uwzględnienie zadań zaplanowanych do realizacji przy przyjmowaniu budżetu Miasta oraz wieloletnich 

planów inwestycyjnych lub innych dokumentów strategicznych. 

Monitoring stanowi zbiór czynności kontrolnych polegających na porównaniu stanów rzeczywistych  

z danymi, orzekaniu o ich odchyleniach i formułowaniu zaleceń minimalizujących te odchylenia. 

Monitorowanie można zdefiniować jako proces systematycznego zbierania oraz analizowania 

ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanych projektów i realizacji całego programu  

w aspekcie finansowym i rzeczowym, mającym na celu zapewnienie zgodności realizacji projektów  

z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami programu. Metodologia prowadzenia działań 

monitorujących opiera się na sprawozdaniach, wizytach na miejscu realizacji projektów, raportach  

z realizacji założonych zadań. 

Ewaluacja ma na celu poprawę jakości, skuteczności i spójności realizacji Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w odniesieniu do konkretnych problemów społecznych z jednoczesnym 

uwzględnieniem celu głównego dokumentu i właściwego prawodawstwa lokalnego, krajowego  

i wspólnotowego. 

W celu sprawnego wdrożenia zapisów Strategii ważne jest, aby umożliwić społeczności lokalnej udział 

w procesie jej tworzenia i realizacji. W związku z tym, władze samorządowe muszą znaleźć skuteczną 

metodę komunikacji społecznej, czyli przekazywania danych do otoczenia. Ma ona zapewnić 

powszechny dostęp do bieżących informacji na temat prowadzonych przedsięwzięć, o zakresie  

i wymiarze pomocy pozyskanej zewnętrznej dla poszczególnych projektów oraz rezultatach działań na 

poziomie konkretnych obszarów problemowych oraz całego Miasta. 
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SPIS WYKRESÓW 
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Wykres 2: Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 16 

Wykres 3 Struktura wiekowa ludności Gminy Odrzywół ogółem wg grup ekonomicznych 18 

Wykres 4: Dochody i wydatki powiatu w zł. na 1 mieszkańca w latach 2010-2013 19 

Wykres 5: Poziom wykształcenia ludności 20 

Wykres 6: Małżeństwa zawarte w latach 2009 -2013. 21 

Wykres 7: Struktura wiekowa ludności powiatu wg płci na 31.XII.2013 r. 22 

Wykres 8: Ogólna liczba ludności 22 

Wykres 9: Przyrost naturalny w wybranych latach 1995-2013 24 

Wykres 10: Struktura ludności wg grup wieku w latach 2009-2013 24 

Wykres 11: Osoby bezrobotne zarejestrowane w latach 2005-2013 26 

Wykres 12: Główne problemy klientów pomocy społecznej  37 

Wykres 13: Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej wg. powodu w 2013. 44 

Wykres 14: Liczba rodzin oraz liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z powodu 

ubóstwa na przestrzeni lat 2011-2013. 45 

Wykres 15: Liczba rodzin oraz liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z powodu 

bezrobocia na przestrzeni lat 2011-2013. 47 

Wykres 16: Liczba rodzin oraz liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z powodu  

niepełnosprawności na przestrzeni lat 2011-2013. 49 

Wykres 17: Liczba rodzin oraz liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z powodu 

długotrwała i ciężka choroba na przestrzeni lat 2011-2013. 51 

Wykres 18: Liczba rodzin oraz liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z powodu 

bezradności na przestrzeni lat 2011-2013. 55 

Wykres 19: Liczba rodzin oraz liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z powodu 

trudność w przystosowaniu do życia po opuszczeni zakładu karnego na przestrzeni lat 2011-2013.

 Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
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Wyniki Ankiety – Gmina Odrzywół 

 

Tabela 1. Które problemy społeczne dostrzegane są w gminie? 

Wyszczególnienie ogółem kobiety mężczyźni 

Bezdomność 10,6% 10,4% 11,1% 

Ubóstwo 15,3% 16,4% 11,1% 

Bezrobocie 89,4% 89,6% 88,9% 

Alkoholizm lub narkomania 68,2% 65,7% 77,8% 

Sieroctwo 4,7% 6,0% 0,0% 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzeniu gospodarstwa domowego 
47,1% 46,3% 50,0% 

Niepełnosprawność 47,1% 53,7% 22,2% 

Długotrwała lub ciężka choroba 44,7% 47,8% 33,3% 

Trudności w integracji cudzoziemców 0,0% 0,0% 0,0% 

Braki w ochronie macierzyństwa lub wielodzietności 4,7% 6,0% 0,0% 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 16,5% 17,9% 11,1% 

Zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe 38,8% 35,8% 50,0% 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego 
1,2% 1,5% 0,0% 

Handel ludźmi 4,7% 6,0% 0,0% 

Przemoc w rodzinie 55,3% 50,7% 72,2% 

Inne  0,0% 0,0% 0,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych. 

 

W powyższym zestawieniu wyraźnie wyróżnia się wręcz alarmujący wskaźnik, dotyczący bezrobocia. 

Ten problem dostrzega blisko 90% przebadanych mieszkańców, zarówno kobiet jak  

i mężczyzn. Ich opinie na ten temat są bardzo zbliżone z minimalną (0,7%) przewagą opinii kobiet. 

Alkoholizm, w tych badaniach, co prawda zestawiony z narkomanią, ale zapewne dominujący 

stanowi kolejny problem najmocniej dostrzegany w gminie (68,2% wskazań ogółem) z ponad 10% 

przewagą wskazań mężczyzn w stosunku do opinii kobiet, co by oznaczało, że mężczyźni mocniej 

dostrzegają ten problem. Zastanawiającym jest, że tak wysoki procent, bo ponad połowa badanych 

osób, dostrzega przemoc w rodzinie, a więc jest to problem, który jest mocno identyfikowany  

w doświadczeniach badanych osób, szczególnie mężczyzn, bo aż 72,2% z nich tak uważa. W parze  
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z nią, aczkolwiek na nieco niższym poziomie procentowym (47,1% ogółem) sytuuje się bezradność  

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Zestawiając  

w niniejszym badaniu dosyć wysokie wskazania co do przemocy w rodzinie i bezradności  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych można dojść do wnioski, iż w opinii respondentów 

społeczność lokalną cechuje brak umiejętności rozwiązywania różnych życiowych problemów, a jeśli 

się czyni w tym kierunku jakieś działania to głównie przy pomocy użycia siły. Niepełnosprawność 

oraz długotrwała lub ciężka choroba to kolejne problemy może już nie tak dotkliwie odczuwane, 

ale również dostrzegane, szczególnie przez kobiety (53,7% badanych kobiet zauważa 

niepełnosprawność a 47,8 % długotrwałą lub ciężką chorobę. W tych przypadkach spostrzegawczość 

mężczyzn nieco słabnie na rzecz kobiet, które zapewne przez socjalizację do roli matki, opiekunki 

cechują się większą wrażliwością, a odpowiedzialność za pomaganie jest w pewnym sensie 

„wymuszana” społecznie. Mimo tych wielu dotkliwych problemów, zajmujących czołowe miejsce  

w opiniach respondentów nie generują one wysokiego poziomu ubóstwa (co często ma miejsce  

w różnych społecznościach, w których brak jest pracy na podobnym poziomie). Ubóstwo postrzegane 

jest na poziomie 16,4% przez kobiety i 11,1% przez mężczyzn. 

 

Wykres 1. Problemy społeczne dostrzegane przez mieszkańców w gminie Odrzywół 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych. 
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Tabela2. Bardzo ważne do rozwiązania problemy społeczne w gminie 

Wyszczególnienie ogółem kobiety mężczyźni 

Bezdomność 12,9% 13,4% 11,1% 

Ubóstwo 17,6% 17,9% 16,7% 

Bezrobocie 92,9% 92,5% 94,4% 

Alkoholizm lub narkomania 63,5% 62,7% 66,7% 

Sieroctwo 14,1% 17,9% 0,0% 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzeniu gospodarstwa domowego 
32,9% 35,8% 22,2% 

Niepełnosprawność 24,7% 28,4% 11,1% 

Długotrwała lub ciężka choroba 28,2% 28,4% 27,8% 

Trudności w integracji cudzoziemców 2,4% 3,0% 0,0% 

Braki w ochronie macierzyństwa lub wielodzietności 11,8% 14,9% 0,0% 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 15,3% 17,9% 5,6% 

Zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe 17,6% 20,9% 5,6% 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego 
4,7% 6,0% 0,0% 

Handel ludźmi 11,8% 11,9% 11,1% 

Przemoc w rodzinie 54,1% 55,2% 50,0% 

Inne  1,2% 1,5% 0,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych 

 

Symetrycznie do dostrzeganych problemów przedstawia się potrzeba konieczności ich rozwiązywania. 

Bezsprzecznie natychmiastowej interwencji ze strony instytucji do tego powołanych, organizacji, 

środowisk aktywizujących itp.., wymaga problem bezrobocia w gminie (92,9 % ogółem opinii), a za 

mim alkoholizmu lub markomanii (63,5% ogółem), który jak można przypuszczać  

na podstawie wielu badań, jest często wynikiem braku aktywności zawodowej. Kolejny palący problem 

do rozwiązania to przemoc w rodzinie – 54,1% wskazań. Warto tutaj zauważyć, iż jak wynikało  

z poprzedniej tabeli wskazań na pyt. 1., ten problem dostrzegało co prawda  aż 72,2% mężczyzn, ale 

już o wiele mniej z nich, bo ponad 20%, potraktowało go jako ważny problem do rozwiązania.  

W przypadku kobiet zaznaczyła się, choć już nie tak widocznie, odmienna tendencja – prawie 5% 

więcej badanych kobiet (w stosunku do wskazań dostrzegania tego problemu przez nie w pyt.1.), 

potraktowało sprawę przemocy jako bardzo ważny problem do rozwiązania. Wynika to zapewne  

z tego, iż mężczyźni jako główni sprawcy przemocy, choć ją dostrzegają niekoniecznie czują lub też 
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chcą czuć się za nią odpowiedzialni, tym bardziej iż wszelkie oczekiwania co do zmian postaw w tym 

zakresie dotyczą głównie ich samych. Podobna prawidłowość, ale nieco łagodniej zarysowuje się  

w stosunku do alkoholizmu i narkomanii. Więcej mężczyzn dostrzega problem niż widzi potrzebę jego 

rozwiązania, natomiast kobiety i w tym przypadku są bardziej konsekwentne (podobna ilość bo 65,7% 

z nich ten problem dostrzega jak również - 62,7% widzi potrzebę jego rozwiązania). 

 

Wykres 2. Najważniejsze do rozwiązania problemy społeczne w gminie Odrzywół 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych 
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Tabela 3. Instytucje wskazane jako mocno zaangażowane na rzecz rozwiązywania 

problemów społecznych 

 

Wyszczególnienie ogółem kobiety mężczyźni 

Agencja zatrudnienia 8,2% 9,0% 5,6% 

Biblioteka publiczna 14,1% 11,9% 22,2% 

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 8,2% 9,0% 5,6% 

Dom kultury 9,4% 7,5% 16,7% 

Dom Pomocy Społecznej 14,1% 13,4% 16,7% 

Dzienny Dom Pomocy 10,6% 13,4% 0,0% 

Fundacja  14,1% 16,4% 5,6% 

Grupa nieformalna 12,9% 11,9% 16,7% 

Klub Pracy 11,8% 11,9% 11,1% 

Noclegownia 10,6% 13,4% 0,0% 

Ochotniczy Hufiec Pracy 9,4% 10,4% 5,6% 

Organizacja kościelna (lub innych związków 

wyznaniowych) 
12,9% 13,4% 11,1% 

Ośrodek interwencji kryzysowej 12,9% 13,4% 11,1% 

Ośrodek opiekuńczy (dla dzieci, osób starszych) 15,3% 14,9% 16,7% 

Ośrodek Pomocy Społecznej 89,4% 86,6% 100,0% 

Ośrodek sportu i rekreacji 12,9% 11,9% 16,7% 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 16,5% 14,9% 22,2% 

Placówka specjalistycznego poradnictwa (np. rodzinnego) 17,6% 19,4% 11,1% 

Policja 84,7% 82,1% 94,4% 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 34,1% 34,3% 33,3% 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 58,8% 61,2% 50,0% 

Pracodawcy, przedsiębiorcy 21,2% 22,4% 16,7% 

Przedszkole 18,8% 19,4% 16,7% 

Przychodnia opieki zdrowotnej 31,8% 34,3% 22,2% 

Przychodnia specjalistyczna 14,1% 14,9% 11,1% 

Schronisko młodzieżowe 11,8% 13,4% 5,6% 
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Spółdzielnia socjalna  14,1% 16,4% 5,6% 

Stowarzyszenie 12,9% 13,4% 11,1% 

Straż miejska 10,6% 10,4% 11,1% 

Szkoła gimnazjalna 31,8% 29,9% 38,9% 

Szkoła podstawowa 32,9% 31,3% 38,9% 

Szkoła ponadgimnazjalna (szkoła zawodowa, liceum, 

technikum, szkoły dla dorosłych- kształcenie ustawiczne) 
22,4% 22,4% 22,2% 

Szkoły specjalne różnego szczebla 14,1% 14,9% 11,1% 

Środowiskowy Dom Samopomocy 12,9% 13,4% 11,1% 

Świetlica socjoterapeutyczna 14,1% 14,9% 11,1% 

Urząd Pracy 17,6% 17,9% 16,7% 

Żłobek 15,3% 16,4% 11,1% 

Inne  7,1% 6,0% 11,1% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych 

 

Wśród wymienionych w tabeli instytucji mocno zaangażowanych w rozwiązywanie problemów 

społecznych na terenie gminy na pierwsze miejsce wysuwa się według opinii respondentów Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Prawie 90% badanych jest tego zdania, a w przypadku mężczyzn nawet 100% 

tak uważa. Duży udział w minimalizowaniu problemów lokalnych ma również policja (84,7% wskazań 

ogółem z ponad 10% przewagą opinii wśród mężczyzn), zapewne z uwagi na rodzaj występujących 

problemów, wśród których, jak wykazały wcześniejsze analizy odpowiedzi, dużą grupę stanowi 

alkoholizm i przemoc w rodzinie. Są to zjawiska, które najczęściej wymagają interwencji policji.  

Te wysokie wskazania, dotyczące OPS i policji, świadczyć mogą również o dobrej, wzajemnej 

współpracy tych podmiotów instytucjonalnych. Nie do zbagatelizowania jest również rola 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, tak przynajmniej sądzi ponad połowa badanych, w tym 

głównie kobiet ( 61,2%). Nie najgorzej wywiązują się z tego zadania również: Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna (34,1% wskazań), przychodnia opieki zdrowotnej (31,8% 

wskazań), której rola jest bardziej doceniana przez kobiety, a nawet szkoły, szczególnie podstawowa 

(32,9%) i gimnazjalna (32,8%). Wśród opinii mężczyzn i kobiet na ten temat nie ma zasadniczych 

rozbieżności. Zaangażowanie pozostałych, wymienionych pomiotów (mn.: Środowiskowy Dom 

Samopomocy, świetlica socjoterapeutyczna, stowarzyszenia, spółdzielnia socjalna, przychodnia 

specjalistyczna, fundacje, Klub Pracy,  organizacje kościelne), oceniane jest na zbliżonym poziomie  

w granicach 10% -  15%. Nieco lepiej od nich wypada Urząd Pracy (17,6% wskazań), ale i tak, jak 

na instytucję powołaną do minimalizacji zjawiska bezrobocia, dotkliwie odczuwanego w gminie można 

byłoby mieć wobec niego większe oczekiwania. 
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Wykres 3. Instytucje wskazane jako mocno zaangażowane na rzecz rozwiązywania 

problemów społecznych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych 

 

 

Tabela 4. Osoby wyrażające chęć zaangażowania się w działania mające na celu 

rozwiązywanie problemów społecznych poprzez: 

 

Wyszczególnienie 
zasadnicze 

zawodowe 
średnie wyższe 

ogólna liczba chęci zaangażowania 55,0% 25,6% 35,0% 

forma działania:  

praca wolontariusza 35,0% 16,3% 20,0% 

grupy nieformalne (grupa min. 3 osób chcąca podjąć 

określone 

działania) 

5,0% 

0,0% 5,0% 

pomoc w prowadzeniu klubów osiedlowych, świetlic, 

itp. 
20,0% 2,3% 5,0% 
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działalność w lokalnej organizacji pozarządowej 5,0% 7,0% 10,0% 

Inne  0,0% 0,0% 0,0% 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych 

 

 

Powyższe zestawienie wyraźnie pokazuje, iż zdecydowanie częściej osoby z wykształceniem 

zawodowym (55,0%) angażują się w działania mające na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów 

społecznych. Sporo jest też osób z wykształceniem wyższym (35,0%), ale one rzadziej realizują to 

poprzez pracę w wolontariacie. 

 

Wykres 4. Osoby wyrażające chęć zaangażowania się w działania mające na celu 

rozwiązywanie problemów społecznych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych 

 

 

 

 

Osoby wyrażające chęć zaangażowania w działania mające na celu rozwiązywanie problemów 

społecznych to przeważnie kobiety, zajmujące się pracą wolontariusza. Tak sadzi nieco ponad 20% 

badanych. Grupy nieformalne nie zajmują tutaj jakiegoś znaczącego miejsca, lepiej w tym względzie 

wypadają lokalne organizacje pozarządowe a nawet kluby osiedlowe czy świetlice. To poprzez pracę  

w nich można lepiej wpływać na rzeczywistość społeczną i rozwiązywanie pojawiających się w niej 

problemów. 
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Wykres 5. Osoby wyrażające chęć zaangażowania się w działania mające na celu 

rozwiązywanie problemów społecznych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych 

 

 

Tabela 5. Płeć 

Wyszczególnienie ogółem 

kobieta 78,8% 

mężczyzna 21,2% 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych 

 

Tabela 6. Wykształcenie   

Wyszczególnienie ogółem kobiety mężczyźni 

podstawowe 2,4% 3,0% 0,0% 

gimnazjalne 0,0% 0,0% 0,0% 

zasadnicze zawodowe 23,5% 17,9% 44,4% 

średnie 50,6% 55,2% 33,3% 

wyższe 23,5% 23,9% 22, 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych 
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Tabela 7. Aktywność zawodowa     

Wyszczególnienie ogółem kobiety mężczyźni 

własna działalność gospodarcza 3,5% 3,0% 5,6% 

zatrudniony/a u pracodawcy 41,2% 34,3% 66,7% 

pracujący/a w rolnictwie 17,6% 20,9% 5,6% 

Uczeń/student 3,5% 4,5% 0,0% 

Emeryt/rencista 2,4% 3,0% 0,0% 

Bezrobotny 31,8% 34,3% 22,2% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych 

 

Respondentami w przeprowadzonych badaniach były głównie kobiety. Stanowiły one znaczącą grupę 

78,8% w stosunku do wszystkich respondentów. Ponad połowa badanych deklarowała wykształcenie 

średnie i były to głównie również kobiety. W badaniach wzięła udział identyczna ilość osób z 

wykształceniem zawodowym jak i wyższym (po 23,5%), przy czym z wykształceniem zawodowym 

było dwukrotnie więcej mężczyzn niż z wyższym. Niewielu, bo zaledwie 3,5% respondentów prowadzi 

własną działalność gospodarczą i są to głównie mężczyźni. Najczęściej badani zatrudnieni są u 

pracodawcy (41,2%), ale jest wśród nich spora grupa bezrobotnych (31,8%), w tym głównie kobiet. 

Tabele wg wykształcenia 

Tab. 8. Które problemy społeczne dostrzegane są w 

gminie? 
   

 

Wyszczególnienie 
zasadnicze 

zawodowe 
średnie wyższe 

Bezdomność 10,0% 16,3% 0,0% 

Ubóstwo 15,0% 14,0% 20,0% 

Bezrobocie 85,0% 90,7% 100,0% 

Alkoholizm lub narkomania 60,0% 67,4% 85,0% 

Sieroctwo 5,0% 7,0% 0,0% 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzeniu gospodarstwa domowego 
60,0% 51,2% 30,0% 

Niepełnosprawność 35,0% 44,2% 70,0% 

Długotrwała lub ciężka choroba 30,0% 44,2% 60,0% 
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Trudności w integracji cudzoziemców 0,0% 0,0% 0,0% 

Braki w ochronie macierzyństwa lub wielodzietności 5,0% 4,7% 5,0% 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 5,0% 16,3% 25,0% 

Zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe 35,0% 34,9% 55,0% 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego 
0,0% 2,3% 0,0% 

Handel ludźmi 0,0% 7,0% 5,0% 

Przemoc w rodzinie 55,0% 58,1% 55,0% 

Inne  0,0% 0,0% 0,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych 

 

Te same kwestie zaprezentowane wcześniej przez pryzmat płci zostały przebadane z punktu widzenia 

poziomu wykształcenia respondentów. Już wstępna analiza zestawień w tabelach przywołuje pewne 

analogie. Podobnie jak w poprzednich zestawieniach tak i teraz na czołówkę najbardziej 

dostrzeganych problemów wysuwają się: bezrobocie, alkoholizm lub narkomania, przemoc w rodzinie, 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego.  

W przypadku bezrobocia i alkoholizmu rysuje się pewna prawidłowość – im wyższe wykształcenie 

badanych osób, tym ich świadomość występowania tychże problemów w środowisku lokalnym jest 

również wyższa. Wszystkie osoby z wykształceniem wyższym dostrzegają problem bezrobocia, nieco 

mniej osób z wykształceniem średnim (90,7%) go dostrzega, a jeszcze mniej z wykształceniem 

zawodowym (85,0%), ale i tak są to wysokie wskaźniki. Podobna tendencja spadkowa, związana  

z wykształceniem (trzeba zaznaczyć, że nieznaczna, paro procentowa) rysuje się w kontekście 

alkoholizmu lub narkomanii. Natomiast wykształcenie nie ma większego znaczenia w dostrzeganiu 

przez badanych przemocy w rodzinie. Tutaj liczba wskazań utrzymuje się na podobnym poziomie 

procentowym (55,0 % - 58, 1 %). Sytuacja się nieco odwraca, kiedy pytamy o bezradność  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Najbardziej 

dostrzegają ją osoby z wykształceniem zawodowym (i zapewne ona najbardziej ich dotyczy), bo aż 

60,0%, następnie z wykształceniem średnim (51,2%), a najmniej z wykształceniem wyższym. Tych 

ostatnich jest o połowa mniej niż z wykształceniem zawodowym. Wartą omówienia jest również 

kwestia dostrzegania różnych problemów przez osoby z wykształceniem wyższym. I tak 20% osób  

z tym wykształceniem dostrzega problem ubóstwa (a więc więcej niż osób z niższym wykształceniem), 

przy jednoczesnym niezauważaniu problemu bezdomności, co z kolei jest widoczne dla osób ze 

średnim i zawodowym wykształceniem. 
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Wykres 6. Problemy społeczne dostrzegane w gminie Odrzywół. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych 
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Tabela 9. Bardzo ważne do rozwiązania problemy społeczne w gminie 

Wyszczególnienie 
zasadnicze 

zawodowe 
średnie wyższe 

Bezdomność 10,0% 11,6% 20,0% 

Ubóstwo 20,0% 14,0% 25,0% 

Bezrobocie 90,0% 93,0% 100,0% 

Alkoholizm lub narkomania 55,0% 62,8% 80,0% 

Sieroctwo 20,0% 14,0% 5,0% 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i prowadzeniu gospodarstwa domowego 
45,0% 32,6% 20,0% 

Niepełnosprawność 30,0% 20,9% 25,0% 

Długotrwała lub ciężka choroba 40,0% 18,6% 35,0% 

Trudności w integracji cudzoziemców 0,0% 4,7% 0,0% 

Braki w ochronie macierzyństwa lub wielodzietności 15,0% 14,0% 5,0% 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 25,0% 11,6% 15,0% 

Zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe 25,0% 11,6% 20,0% 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego 
0,0% 4,7% 5,0% 

Handel ludźmi 15,0% 9,3% 10,0% 

Przemoc w rodzinie 55,0% 51,2% 60,0% 

Inne  0,0% 2,3% 0,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych 

 

Bardzo konsekwentne w stosunku do poprzedniego pytania są odpowiedzi respondentów wszystkich 

kategorii zawodowych na kolejne pytanie. Zazwyczaj ci, którzy dostrzegają problem społeczny w 

gminie widzą również potrzebę jego rozwiązania i odwrotnie. Stąd narzucają się te same 

prawidłowości w interpretacji danych wskazań, które miały miejsce poprzednio. Dotyczy to zarówno 

bezrobocia, alkoholizmu lub narkomanii, przemocy w rodzinie, jak również ubóstwa. Inaczej 

przedstawia się problem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, jest on zdecydowanie częściej dostrzegany przez respondentów wszystkich 

kategorii zawodowych niż postrzegany jako palący problem do rozwiązania. 
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Tabela 10. Instytucje wskazane jako mocno zaangażowane na rzecz rozwiązywania 

problemów społecznych  

 

Wyszczególnienie 
zasadnicze 

zawodowe 
średnie wyższe 

Agencja zatrudnienia 10,0% 7,0% 5,0% 

Biblioteka publiczna 15,0% 9,3% 25,0% 

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 15,0% 4,7% 5,0% 

Dom kultury 15,0% 4,7% 10,0% 

Dom Pomocy Społecznej 30,0% 7,0% 10,0% 

Dzienny Dom Pomocy 20,0% 7,0% 5,0% 

Fundacja  30,0% 9,3% 5,0% 

Grupa nieformalna 20,0% 4,7% 15,0% 

Klub Pracy 20,0% 4,7% 10,0% 

Noclegownia 20,0% 7,0% 5,0% 

Ochotniczy Hufiec Pracy 15,0% 2,3% 10,0% 

Organizacja kościelna (lub innych związków 

wyznaniowych) 
30,0% 4,7% 5,0% 

Ośrodek interwencji kryzysowej 25,0% 4,7% 15,0% 

Ośrodek opiekuńczy (dla dzieci, osób starszych) 35,0% 4,7% 15,0% 

Ośrodek Pomocy Społecznej 85,0% 95,3% 85,0% 

Ośrodek sportu i rekreacji 25,0% 4,7% 15,0% 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 15,0% 14,0% 20,0% 

Placówka specjalistycznego poradnictwa (np. 

rodzinnego) 
30,0% 7,0% 25,0% 

Policja 60,0% 97,7% 85,0% 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 45,0% 27,9% 35,0% 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 65,0% 53,5% 65,0% 

Pracodawcy, przedsiębiorcy 20,0% 20,9% 25,0% 

Przedszkole 25,0% 11,6% 25,0% 

Przychodnia opieki zdrowotnej 40,0% 30,2% 30,0% 

Przychodnia specjalistyczna 30,0% 9,3% 10,0% 
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Schronisko młodzieżowe 20,0% 9,3% 10,0% 

Spółdzielnia socjalna  30,0% 7,0% 10,0% 

Stowarzyszenie 25,0% 7,0% 10,0% 

Straż miejska 15,0% 7,0% 15,0% 

Szkoła gimnazjalna 45,0% 18,6% 45,0% 

Szkoła podstawowa 45,0% 20,9% 45,0% 

Szkoła ponadgimnazjalna (szkoła zawodowa, liceum, 

technikum, szkoły dla dorosłych- kształcenie 

ustawiczne) 

30,0% 14,0% 30,0% 

Szkoły specjalne różnego szczebla 25,0% 11,6% 10,0% 

Środowiskowy Dom Samopomocy 20,0% 9,3% 10,0% 

Świetlica socjoterapeutyczna 25,0% 9,3% 15,0% 

Urząd Pracy 25,0% 14,0% 15,0% 

Żłobek 30,0% 9,3% 15,0% 

Inne  10,0% 2,3% 10,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych 

 

Bardzo wysokie notowania w opinii osób badanych uzyskała policja, jako mocno zaangażowana 

instytucja w rozwiązywanie problemów społecznych. Należy jednak zaznaczyć, 

iż w skuteczność działań policji bardziej wierzą osoby ze średnim wykształceniem (97,7%) niż osoby 

deklarujące wykształcenie zawodowe (tych jest o ponad 1/3 mniej). Biorąc pod uwagę specyfikę pracy 

policji, obszar i rodzaj działań jakimi się zajmuje te opinie mogą budzić pewien niepokój, warte są 

zastanowienia i głębszej analizy. W drugiej kolejności respondenci wskazywali na OPS, znów 

najmocniej akcentowały to osoby z wykształceniem średnim 95,3%, natomiast te z wyższym  

i zawodowym stanowiły po 85,0%). PCPR to również instytucja, która w dużym stopniu angażuje się 

w rozwiązywanie problemów społecznych. Takiego zdania jest 65,0% badanych z wykształceniem 

zawodowym i tyleż samo z wyższym. Rolę szkół docenia 45,0% osób z wykształceniem wyższym jak  

i zawodowym. Osoby średnio wykształcone dwukrotnie rzadziej myślą w ten sposób.  
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Wykres 7. Instytucje wskazane jako mocno zaangażowane na rzecz rozwiązywania 

problemów społecznych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych 
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