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WSTĘP

Polityka społeczna gminy Siemień, której adresatem jest społeczność zamieszkała na

terenie  gminy  określona  została  dokumentem  pod  nazwą  „Strategia  Rozwiązywania

Problemów Społecznych w Gminie Siemień na lata 2020-2030”.

Społeczność to skupisko ludzi i instytucji, w obrębie, których jednostki i grupy mają

możliwość  wykonania  wszelkich  życiowych  działań,  zrealizowania  zróżnicowanych  form

indywidualnej  aktywności  życiowej,  tj.  nauka,  praca,  rozrywka  i  wypoczynek,  kontakty

społeczne, zainteresowania itp.

Istotą funkcjonowania społeczności jest jej zdolność stawiania i realizowania celów

oraz  zaspokajania  potrzeb  w  taki  sposób,  by  zapewnić  przeżycie  i  samorealizację  jej

członków.

Aby jakaś społeczność była funkcjonalną z punktu widzenia oczekiwań jej członków

musi posiadać:

- pewne formy organizacyjne na użytek zróżnicowanych funkcji oraz

- sieć  wyspecjalizowanych  instytucji,  umożliwiających  wyjście  naprzeciw

potrzebom swych członków.

Każda  społeczność  wypracowuje  także  właściwe  dla  siebie  systemy  wsparcia

uruchamiane w wypadku pojawienia się problemów społecznych lub wówczas, gdy jednostka

lub grupa znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, której przezwyciężenie wykracza poza jej

własne środki, możliwości i uprawnienia. W sferze działań socjalnych celem głównym jest

zatem dbałość o to, by jednostki i rodziny (zwłaszcza żyjące w trudnych warunkach) miały

dostęp  do  systemu  wsparcia  społecznego  i  zasobów  społecznych,  umożliwiających

osiągnięcie potencjału koniecznego do samodzielnego funkcjonowania. 

Zasoby społeczne mogą być zarówno bardzo namacalnymi w swej istocie – pieniądze,

mieszkanie,  żywność,  opieka  domowa  i  instytucjonalna,  transport,  odzież,  jak  również

walorami niematerialnymi,  takimi jak wiedza,  odwaga, pomysłowość,  inicjatywa,  zachęta,

humanizm,  miłość  itp.  Na  zasoby  składają  się  zatem zarówno  konkretne  jednostki  z  ich

osobowościami  i  materialnymi walorami  oraz ich najbliższe społeczne  otoczenie (rodzina,

przyjaciele,  znajomi,  sąsiedzi),  jak  też  formalne  i  nieformalne  grupy,  organizacje,

stowarzyszenia, instytucje, a także to co dała ludziom natura (przyroda, kopaliny).

Pod pojęciem bezpieczeństwa  socjalnego  jednostki  lub  grupy rozumie  się  na  ogół

możliwość i gwarancje zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych.
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Tym  samym  społeczność  dąży  do  zbudowania  w  miarę  spójnego  i  skutecznego

systemu instytucjonalnej  ochrony bezpieczeństwa swych obywateli,  by dać im możliwość

i gwarancję zaspokojenia różnorodnych potrzeb, dążeń, aspiracji i oczekiwań pojedynczych

ludzi i grup.

To zaś, co zostanie uznane za potrzeby podstawowe jednostek i grup oraz kryteria ich

hierarchizacji  jest  zawsze  wpisane  w  tło  historyczne,  kulturowe,  ustrojowe  i  warunki

ekonomiczne konkretnego społeczeństwa, konkretnej zbiorowości.

Podstawą polityki społecznej w gminie Siemień jest strategia, która określa misję, cele

i kierunki działania.

„Strategię  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  w  Gminie  Siemień  na  lata

2020-2030” przygotowali pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemieniu

przy współpracy z reprezentantami środowisk społecznych, gospodarczych i samorządowych.
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1. CEL I PROCES TWORZENIA STRATEGII

Strategia  rozwiązywania  problemów  społecznych  powstała  w  celu  określenia

i  usystematyzowania  kierunków  działań,  których  podjęcie  jest  konieczne  z  uwagi  na

zapewnienie stałego i zharmonizowanego rozwoju w gminie Siemień poprzez aktywny udział

mieszkańców w proces  tworzenia  dokumentu  oraz  późniejszej  realizacji  założeń  strategii.

Przygotowanie  a  w  konsekwencji  przyjęcie  strategii  pozwoli  na  realizację  zadań

obejmujących  eliminację  zjawiska  wykluczenia  społecznego  i  ponowną  integrację  osób

zmarginalizowanych z resztą społeczności. 

Strategia  rozwiązywania  problemów  społecznych  jest  dokumentem  powstałym

w wyniku procesu społecznej partycypacji – tj. zaangażowania i udziału społeczności gminy

Siemień w problematykę związaną z integracją społeczną. Rozwiązania przyjęte w strategii,

założone cele i kierunki działania są efektem prac, dyskusji i polemik kilkudziesięciu osób

aktywnie uczestniczących w tworzeniu niniejszego dokumentu.

Okres  realizacji  strategii  ustalono  na  lata  2020  –  2030,  co  pozwoli  na  sprzężenie

działań ujętych w strategii z inicjatywami podejmowanymi w oparciu o środki pochodzące

z  Unii  Europejskiej  w  ramach  funduszy  strukturalnych,  w  szczególności  Programu

Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  i  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich.

Wzajemne powiązanie realizacji strategii z działaniami opartymi o środki zewnętrzne pozwoli

na   zapewnienie  kompleksowego wsparcia  segmentu zasobów ludzkich na  terenie  gminy,

co w efekcie przełoży się na stworzenie warunków do rozwoju całej społeczności.     

Proces wypracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych jest

procesem  uspołecznionym,  czyli  takim,  który  polega  na  aktywnym  uczestnictwie

pracowników  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Siemieniu,  mieszkańców gminy,

w  tym  przedstawicieli  lokalnych  instytucji  i  organizacji.  Zastosowane  metody  pracy

umożliwiały udział wielu osób w procesie decyzyjnym, z uwzględnieniem ich opinii. 

Strategię  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  opracowano  przyjmując

za  podstawę  wynik  konsultacji  i  współpracy  pracowników  Gminnego  Ośrodka  Pomocy

Społecznej w Siemieniu z innymi podmiotami i instytucjami. Podczas procesu powstawania

Strategii  zamieszczoną  ja  na  stronach  Urzędu  Gminy  w  Siemieniu  (www.siemien.pl)

oraz  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Siemieniu  (www.gopssiemien,pl)  w  celu

skonsultowania jej treści z mieszkańcami gminy Siemień. Ze względu na rozpowszechnianie

się wirusa COVID-19 zdecydowano przyjąć ww. formę konsultacji społecznych. 
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2. CHARAKTERYSTYKA GMINY

2.1 Podstawowe informacje o gminie

2.1.1 Położenie geograficzne

Gmina  Siemień  położona  jest  w  zachodniej  części  powiatu  parczewskiego

na  Równinie  Parczewskiej,  stanowiącej  fragment  Polesia  Lubelskiego.  Przecina  ją  szlak

komunikacyjny Lublin – Parczew – Biała Podlaska. Miejscowość Siemień – siedziba gminy

położona jest u ujścia rzek: Piskornicy i Piwonii, uchodzących do rzeki Tyśmienica (prawy

dopływ Wieprza) oraz przy 621-hektarowym stawie. 

Ogólna powierzchnia gminy wynosi 11 093 ha. W skład gminy wchodzi 21 sołectw:

Siemień, Miłków, Miłków Kolonia, Glinny Stok, Augustówka, Żminne, Jezioro, Pomyków,

Wólka  Siemieńska,  Łubka,  Wierzchowiny  Stare,  Wierzchowiny  Nowe,  Amelin,  Działyń,

Juliopol,  Sewerynówka,  Nadzieja,  Gródek  Szlachecki,  Władysławów,  Tulniki  i  Wola

Tulnicka.

Według podziału Polski na regiony klimatyczne – rolnicze wg Romera teren gminy

zaliczony jest do Regionu Wielkich Dolin do krainy chełmsko – podlaskiej. Zima jest dłuższa

niż  w  pozostałych  krainach  regionu  Wielkich  Dolin  położonych  w  części  zachodniej.
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Lato natomiast jest ciepłe i równie długie jak na całym pasie Wielkich Dolni. Wiosna i jesień

są stosunkowo krótkie, zaznaczają się dość gwałtownym spadkiem temperatury w listopadzie

i wzrostem w kwietniu. 

Przez teren gminy przepływają rzeki: Tyśmienica i Piwonia Parczewska – obie objęte

monitoringiem regionalnym.  Zasoby  wód  powierzchniowych  stanowią  rzeki:  Tyśmienica,

Piskornica,  Piwonia  Parczewska  oraz  cały  szereg  małych  bezimiennych  cieków wodnych

i  system  rowów  melioracyjnych.  Wody  płynące  zajmują  powierzchnie  51  ha,  zaś  wody

stojące  668  ha.  Wody  stojące  stanowią  kompleks  stawów  rybnych  w  Siemieniu,

Staw Bobowiska oraz jezioro o nazwie Izdebno w miejscowości Jezioro.

Gmina Siemień zalicza się do typowo rolniczych. W strukturze przyrodniczej gminy

wyróżnić  należy wysoki odsetek użytków rolnych. Powierzchnia  użytków rolnych wynosi

8  041  ha,  co  stanowi  ok.  73% powierzchni  gminy.  Grunty  pod  lasami  i  zadrzewieniami

zajmują powierzchnię 1372 ha/12,4% z czego lasy zajmują powierzchnię 1 249 ha, co daje

lesistość gminy na poziomie 12%. Dominujące typy siedliskowe lasu to las mieszany świeży,

zajmujący 68% powierzchni leśnej oraz bór mieszany świeży – 9%. 

Obszar  gminy  docelowo  jest  bogaty  i  różnorodny  w obiekty  i  obszary  chronione

prawem w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. Południowa część lewobrzeżnej doliny

Tyśmienicy o powierzchni 720 ha jest projektowana do włączenia do strefy ścisłej przyszłego

Parczewskiego  Parku  Krajobrazowego.  Obszar  ten  w  większości  stanowi  kompleks

„STAWÓW SIEMIEŃ” o powierzchni 621,48 ha, który jednocześnie ze względu na wysokie

walory  ornitologiczne  w  1998  roku  został  objęty  ochrona  prawną  w  randze  zespołu

przyrodniczo  –  krajobrazowego.  Obszar  ten  pełni  również  funkcję  terenu  o  randze

europejskiej (Krajowa Sieć Ekologiczna ECONET – Liro 1995). Stawy rybne w Siemieniu

są  największym  w  środkowo-wschodniej  Polsce  zespołem  o  takim  charakterze.

W przyrodniczo – ekonomicznej waloryzacji stawów rybnych w Polsce stawy w Siemieniu

uznane  zostały  za  obszar  szczególnie  ważny  ze  względu  na  ochronę  siedlisk  lęgowych

oraz dróg przelotowych ptaków wodno-błotnych w Europie. Pozostała część gminy prawie

w całości kwalifikuje się do otuliny przyszłego Parczewskiego Parku Krajobrazowego.

W  ramach  wartości  zabytkowych  i  kulturowych  gminy  Siemień  najwyższą  rangę

posiadają zespoły dworskie w Glinnym Stoku, Siemieniu oraz Żminnem. W ich bezpośrednim

sąsiedztwie rozwinęła się charakterystyczna zabudowa folwarczna i wiejska. 

2.1.2 Demografia
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Według  stanu  z  dnia  31  grudnia  2017  roku  (źródło  –  dane  statystyczne  GUS)

na  terenie  gminy  Siemień  zamieszkiwało  4600  osób,  czyli  13%  ludności  powiatu,

odpowiednio:  2304  kobiet  (50,1%)  i  2296  mężczyzn  (49,9%). Analiza  danych  z  lat

poprzednich pozwala na stwierdzenie tendencji spadkowej w zakresie liczby mieszkańców.

Przyczyną tej sytuacji jest wzrastająca liczba zgonów w stosunku do urodzin, a także odpływ

z obszaru gminy ludzi młodych, którzy kontynuują edukację i wchodzą w życie zawodowe

w większych  ośrodkach  miejskich  (Parczew,  Lubartów,  Lublin).  Poniższa  tabela obrazuje

spadek liczby mieszkańców na przestrzeni pięciu lat. 

Rok Liczba zamieszkałej ludności

2013 4772

2014 4712

2015 4680

2016 4661

2017 4600

2018 4735

               (Tabela obrazująca zmiany w zakresie liczby mieszkańców w latach 2013-2018)

Mając  na  uwadze  wyższy  udział  kobiet  w  ogólnej  grupie  mieszkańców  w  roku

bazowym,  należy  tą  tendencję  uznać  za  niekorzystną  z  punktu  widzenia  kształtowania

zrównoważonej  struktury  społecznej  gminy.  Działania  proponowane  w  strategii

rozwiązywania  problemów  społecznych  zostały  zaprojektowane  w  celu  zapewnienia

prawidłowego  i  zbalansowanego  rozwoju  społeczności,  w  tym  zachowania  równowagi

w zakresie udziału obu płci w ogólnej grupie mieszkańców.       

Rok Kobiety Mężczyźni
2013 2394 2378
2014 2361 2351
2015 2350 2330
2016 2345 2316
2017 2304 2296 
2018 2404 2274

                   
                         (Tabela obrazująca strukturę ludności gminy Siemień wg płci w latach 2014-2018) 

61%  mieszkańców  gminy Siemień  jest  w  wieku  produkcyjnym,  17,1% w wieku

przedprodukcyjnym, a 22% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
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Średni wiek mieszkańców wynosi 41,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku

mieszkańców województwa lubelskiego, jak i do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

Gmina Siemień posiada ujemny przyrost  naturalny wynoszący – 22. Odpowiada to

przyrostowi naturalnemu -4,73 na 1000 mieszkańców gminy Siemień. W 2018 roku urodziło

się 45 dzieci. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych

do  liczby  zgonów  wynosi  0,78  i  jest  znacznie  mniejszy  od  średniej  dla  województwa,

jak i znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

Rok Liczba urodzeń Liczba zgonów
2014 58 57
2015 49 80
2016 37 63
2017 47 69
2018 45 63

   (Tabela obrazująca liczbę urodzeń i zgonów w gminie Siemień w latach 2014-2018)

W  stosunku  do  roku  bazowego  (2013)  liczba  mieszkańców  spadła  o  172  osoby.

W 2017 roku zarejestrowano 29 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 45 wymeldowań,

w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Siemień -16. W tym samym

roku 3 osoby zameldowały się z zagranicy oraz nie zarejestrowano wymeldowań za granicę -

daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

2.1.3 Działalność gospodarcza

Ogółem w systemie REGON zarejestrowanych jest na dzień 31 grudnia 2017 r. 203

jednostki  z  terenu  gminy  Siemień.  W  latach  poprzednich  statystyka  ta  przedstawiała  się

następująco:
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Rok Liczba zarejestrowanych

przedsiębiorców:

2013 182

2014 175

2015 206

2016 202

2017 203



 
 (Tabela obrazująca kształtowanie się liczby przedsiębiorców na terenie gminy Siemień w latach 2013-2017)

Główny  przedmiot  działalności  lokalnych  przedsiębiorców  stanowią:  produkcja,  handel

i usługi jest to podstawowe źródło utrzymania większości mieszkańców gminy. 

Tylko  kilku  przedsiębiorców  zatrudnia  pracowników,  większość  podmiotów

funkcjonuje w formie firm jednoosobowych – osób prowadzących działalność gospodarczą.

Fakt zarejestrowania podmiotu na terenie gminy nie przekłada się bezpośrednio na wzrost

stopy życiowej mieszkańców, bowiem jedynie część z nich prowadzi działalność w miejscu

rejestracji,  zaś  zdecydowana większość funkcjonuje  w dużych miastach.  Przedmiotem ich

działalności jest zazwyczaj handel, drobne usługi remontowo-budowlane. 

2.1.4 Edukacja i oświata

Baza szkolna w gminie Siemień składa się z czterech szkół podstawowych, czterech

oddziałów przedszkolnych. Szkoły wyposażone są w nowoczesne pracownie komputerowe,

przedmiotowe, biblioteki i świetlice. Dowóz uczniów do szkół jest dobrze zorganizowany.

Dzięki  wyremontowanym  drogom  gminnym  łatwo  jest  dotrzeć  do  miejsca  zamieszkania

dzieci. 

W  wyniku  poszukiwania  alternatywnych  form  edukacji  gmina  osiągnęła  wysoki

wskaźnik upowszechniania edukacji elementarnej. 

Na terenie gminy Siemień znajdują się następujące placówki:

1. Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siemieniu

2. Szkoła Podstawowa w Gródku Szlacheckim

3. Szkoła Podstawowa im Henryka Sienkiewicza w Juliopolu

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorze

W skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Siemieniu wchodzi szkoła podstawowa i przedszkole, do których uczęszcza 210 uczniów,
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nauczanych  przez  28  wysoko  wykwalifikowanych  nauczycieli,  w  znacznej  większości

posiadających stopień nauczyciela dyplomowanego. Uczniowie korzystają nie tylko z pięknie

odnowionych,  przestronnych  sal  lekcyjnych,  ale  także  z  sali  komputerowej,  biblioteki,

stołówki, siłowni, hali gimnastycznej i nowego placu zabaw.

Uczniowie  biorą  udział  w  zawodach  sportowych,  konkursach  plastycznych,

recytatorskich  i  literackich  oraz  o  tematyce  ekologicznej  na  szczeblu  wojewódzkim

i  ogólnopolskim.  Na podkreślenie  zasługuje  dwukrotne  zdobycie  tytułu laureata  konkursu

przedmiotowego z historii  organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie, a także

laureata Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego i Biologicznego „Olimpus” i „Galileo”.

Tradycją  szkoły  jest  organizowany corocznie  Dzień Patrona  oraz  współpraca  ze  szkołami

noszącymi imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Szkoła cieszy się dobrą opinią w środowisku, organizuje zawody, konkursy, festyny

i wycieczki szkolne.

Rok szkolny Liczba klas Liczba oddziałów Liczba uczniów

2015/2016 6 7 119

2016/2017 6 6 109

2017/2018 7 – szkoła
podstawowa, 
2 – oddział
gimnazjalny

11 198

2018/2019 8 – szkoła
podstawowa, 
1 – oddział
gimnazjalny

10 175

(Tabela obrazująca liczbę uczniów, klas i oddziałów z ZPO im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siemieniu)

Rok Liczba dzieci

2015/2016 59

2016/2017 62

2017/2018 67

2018/2019 60

(Tabela obrazująca liczbę dzieci korzystających z przedszkola)

             

Z dniem 01.09.2017 r.  sześcioletnią  Szkołę  Podstawową funkcjonującą  w Zespole

Placówek  Oświatowych  w  Siemieniu  przekształcono  w  ośmioletnią  Szkołę  Podstawową,
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do której włączono 4 oddziały dotychczasowego Gimnazjum w Siemieniu, które tym samym

przestało istnieć.

Wydatki wykonane placówki przedstawiają się następująco: rok 2015 – 1.389.651,57

zł, rok 2016 – 1.421.680,43 zł,  rok 2017 – 1.894.461,38 zł, rok 2018 – 2.844.374, 09 zł. Plan

finansowy szkoły na rok 2019 zakłada poniesienie wydatków w wysokości 3.007.026 zł, przy

założonych dochodach na poziomie 129.000 zł. 

W  związku  z  włączeniem od  01.09.2017  r.  gimnazjum  do  szkoły  podstawowej

wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Siemieniu. 11 nauczycieli (7 dyplomowanych, 4 mianowanych) i 8 pracowników obsługi

stało się pracownikami ZPO w Siemieniu. 

W roku szkolnym 2017/2018 w czterech oddziałach gimnazjalnych było 67 uczniów,

natomiast w  2018/2019 w dwóch oddziałach gimnazjalnych – 32 uczniów.

Wydatki wykonane w 2016 roku – 1 557 180,53. W 2017 roku (od 1.01.2017r. do 31

sierpnia 2017 roku) – 1 091 477,32 zł.

Szkoła Podstawowa w Gródku Szlacheckim jest szkołą ośmioklasową z oddziałem

przedszkolnym,  do  której  uczęszcza  45  uczniów.  Pracuje  w  niej  wykwalifikowana  kadra

pedagogiczna.  Szkoła  posiada  dostosowaną  do  wymogów  bazę  lokalową:  odmalowane

i  wyposażone  sale  lekcyjne,  salę  gimnastyczną,  nowoczesną  pracownię  komputerową,

bibliotekę, świetlicę, kuchnię z zapleczem oraz Izbę Pamiątek Regionalnych. 

Uczniowie  szkoły  osiągają  bardzo  dobre  wyniki  w  nauce  i  sporcie.  Uczestniczą

w  różnego  rodzaju  konkursach  na  szczeblu  gminy,  powiatu,  województwa  i  regionu.

W szkole prowadzone są koła przedmiotowe i zajęcia pozalekcyjne. Od kilku lat szkoła jest

organizatorem Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, jak również miejscem spotkań

młodzieży  pozaszkolnej  oraz  osób  dorosłych.  W  celu  uatrakcyjnienia  oferty  edukacyjnej

szkoła pozyskuje dodatkowe środki finansowe, angażując się w realizację projektów. 

Klasy Liczba oddziałów Liczba uczniów 
Oddział przedszkolny 1 14
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I 1 7
II 1 4
III 1 1
IV 1 4
V 1 7
VI 1 4
VII 1 3
VIII 1 3

Razem SP 8 33

(Tabela obrazująca liczbę dzieci korzystających z oferty Szkoły Podstawowej w Gródku Szlacheckim w roku

szkolnym 2018/2019)

Wydatki wykonane placówki przedstawiają się następująco: rok 2016 – 643.929,60 zł,

rok 2017 – 674.815,51 zł, rok 2018 – 819.984,88 zł. Plan finansowy szkoły na rok 2019

zakłada  poniesienie  wydatków  w  wysokości  992.018  zł,  przy  założonych  dochodach  na

poziomie 6.003 zł. 

Szkoła Podstawowa im Henryka Sienkiewicza w Juliopolu jest  najstarszą szkoła

w gminie. Uczęszczało do niej w roku szkolnym 2018/2019 87 uczniów, a w przyszłości,

pomimo niżu demograficznego, prawdopodobnie liczba ta wzrośnie. W szkole zatrudnionych

jest 21 nauczycieli. Baza lokalowa i dydaktyczna jest w dobrym stanie użytkowym, spełnia

niezbędne warunki techniczne. 

Uczniowie  szkoły  osiągają  wysokie  sukcesy  w  konkursach  przedmiotowych,

literackich, plastycznych i w sporcie. Na uwagę zasługuje konkurs z historii, w którym uczeń

w  roku  szkolnym  2017/2018  został  laureatem  szczebla  wojewódzkiego  oraz  laureatem

za  zajęcie  5  miejsca  w  konkursie  historycznym  –  Ogólnopolski  konkurs  przedmiotowy

„ALBUS 2018”. Sukcesem jest niewątpliwie również zajęcie I miejsca w  XIV Powiatowym

Konkursie Plastycznym „Ulubiona legenda polska”  przez uczennicę szkoły. 

Klasy Liczba oddziałów Liczba uczniów 
„0” 1 18
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I 1 7
II 1 5
III 1 4
IV 1 11
V 1 11
VI 1 14
VII 1 9
VIII 1 8

Ogółem 9 87

(Tabela obrazująca liczbę dzieci korzystających z oferty Szkoły Podstawowej w Juliopolu  w roku szkolnym 
2018/2019)

Wydatki wykonane placówki przedstawiają się następująco: rok 2016 – 979.029,99 zł,

rok 2017 – 1.046.697,66 zł, rok 2018 – 1.247.969,06 zł. Plan finansowy szkoły na rok 2019

zakłada poniesienie wydatków w wysokości  1.365.550,00 zł. 

Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Jeziorze,  której  organem  prowadzącym  jest

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jezioro, zatrudnia 17 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami. 

Do szkoły uczęszcza 41 uczniów, w tym pięcio- i sześciolatki. Uczniowie korzystają

z  zajęć  pozalekcyjnych  –  koła  języka  angielskiego  i  niemieckiego,  przyrodniczo-

matematycznego,  polonistycznego  i  teatralnego.  Biorą  udział  w  konkursach  i  zawodach

sportowych, odnosząc sukcesy w tenisie stołowym i szachach. Szkoła posiada 1 pracownię

komputerową.

Klasy Liczba oddziałów Liczba uczniów 
„0” 1 11

I 1 2
II 1 3
III 1 5
IV 1 4
V 1 3

 VI 1 3
VII 1 7
VIII 1 3

Ogółem 9 41

(Tabela obrazująca liczbę dzieci korzystających z oferty Szkoły Podstawowej w Jeziorze w roku szkolnym 
2018/2019)

Wydatki wykonane placówki przedstawiają się następująco: rok 2016 – 472 611,33 zł,

rok 2017 – 470055,38 zł, rok 2018 – 438 567,89  zł. 
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2.1.5 Ochrona zdrowia 

Na terenie gminy funkcjonują dwa ośrodki zdrowia (NZOZ Ośrodek Zdrowia Gródek

Szlachecki i Siemień) oraz Zakład Opiekuńczo Leczniczy TULMED w Tulnikach. Ponadto,

działają dwa punkty apteczne i gabinet stomatologiczny. 

Najbliższe  gabinety specjalistyczne  i  szpital  powiatowy znajdują  się  w położonym

niedaleko Parczewie. Funkcjonują tam następujące placówki:

- Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Parczewie,

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

Ponadto specjalistyczną opiekę szpitalną o zasięgu ponadregionalnym i wojewódzkim

realizują szpitale kliniczne w Lublinie oraz szpitale w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu

oraz szpitale psychiatryczne w Lublinie, Suchowoli (powiat Radzyń  Podlaski), Radecznicy

(pow.  Zamość)  i  zakład  opiekuńczo  leczniczy  w Celejowie  (powiat  Puławy).  W  ramach

lecznictwa  uzdrowiskowego  funkcjonują:  szpitale  uzdrowiskowe,  sanatoria  i  zakłady

przyrodolecznicze w Nałęczowie, Poniatowej, Adampolu i Krasnobrodzie.

Liczba  dzieci  i  młodzieży  będących  pod  opieka  lekarzy  podstawowej  opieki

zdrowotnej  w 2018 r.  wyniosła  801  osób. Najczęstszymi  schorzeniami  w tym przedziale

wiekowym są:

- wady wzroku                        - 39 osób

- otyłość                                  - 30 osób

- zniekształcenia kręgosłupa   - 27 osoby 

Liczba osób w wieku 19 lat i więcej, będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki

zdrowotnej w 2018 roku wyniosła 4837 osób. Najczęstszymi schorzeniami w tym przedziale

wiekowym są:

- choroby układu krążenia    - 184 osoby

- cukrzyca                             - 156 osoby

- przewlekły nieżyt oskrzeli  - 51 osoby

Dzieci  i  młodzież z terenu gminy są poddane stałej opiece lekarskiej  i  regularnym

badaniom profilaktycznym.
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(Tabela obrazująca liczbę dzieci i młodzieży z terenu gminy objętych badaniami profilaktycznymi w 2018 r.) 

Opieka zdrowotna na terenie gminy jest świadczona przez 4 lekarzy, w tym: 1 lekarz

rodzinny, 1 pediatrę, 2 specjalistów oraz 6 pielęgniarek, w tym: 2 pielęgniarki środowiskowo-

rodzinne,  1  pielęgniarkę  środowiskowo-nauczania  i  wychowania,  2  pielęgniarki  praktyki,

1 położną. 

Podstawowymi problemami w segmencie ochrony zdrowia jest utrudniony dostęp do

specjalistów oraz brak możliwości dotarcia do placówek medycznych przez osoby starsze.

Rozwiązaniem wskazanych barier jest już funkcjonujący na terenie gminy system dowozu

osób starszych do lekarzy specjalistów i pierwszego kontaktu. Ponadto w kolejnych latach,

szczególną uwagę należy zwrócić na promowanie profilaktyki zdrowotnej i aktywnego trybu

życia.

 

2.1.6 Kultura i sport

Działalnością kulturalną w gminie zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury oraz

Gminna Biblioteka Publiczna w Siemieniu wraz z filiami w Jeziorze i Działyniu. Instytucje te

mają na celu prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej

potrzeby kulturalne mieszkańców gminy. Do ich podstawowych zadań należy:

 organizowanie zbiorowego i indywidualnego uczestnictwa w  wydarzeniach

kulturalnych i kształtowanie aktywności kulturalnej,  

 promocja kultury,

 tworzenie warunków do rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,

 upowszechnianie czytelnictwa i prowadzenie działalności informacyjno-oświatowej. 

GOK prowadzi trzy zespoły ludowe działające na terenie gminy: „Ale Babki” z Gródka

Szlacheckiego,  „Jednolatki”  z  Kolonii  Miłków,  „Jezioranki”  z  Jeziora.  Aktualnie  w  skład
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zespołów wchodzi 27 osób. Zespoły biorą udział w przeglądach na terenie woj. lubelskiego.

Na terenie gminy funkcjonuje również zespół ludowy z Juliopola „Lawenda Folk”.

Na stałe prowadzone są również zajęcia plastyczne dla dzieci:

- dwie grupy w wieku 6-15 lat, każda liczy 10 osób oraz

- jedna grupa 3-6 lat – 12 dzieci.

W ramach działań prowadzony jest fitness, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

Organizowane  są  również  warsztaty  dla  dorosłych  m.in.  tworzenia  świec,  łapaczy  snów,

dekorowania  pierniczków.  W  2018  r.  odbyły  się  także  dwa  spotykania  z  dietetykiem.

Ponadto, GOK przygotowuje uroczystości okolicznościowe i tak w roku 2018 zorganizowane

zostały:

-  Fotograficzny dzień matki,

-  Żywa  lekcja  historii  oraz  festiwal  „100  piosenek  na  100  rocznicę  odzyskania

    Niepodległości”

- Kiermasz bożonarodzeniowy,

- Gminne Jasełka i wspólne kolędowanie.

W wakacje zorganizowane zostały warsztaty cyrkowe dla dzieci i młodzieży z terenu

gminy Siemień. Nowością  w 2018 roku był „Pchli targ”, który będzie organizowany co roku. 

Dodatkowo,  GOK  współpracuje  ze  szkołami,  np.  przy  przygotowywaniu  zabaw

choinkowych,  spotkań  opłatkowych,  a  także  z  Gminną  Biblioteką  w  aranżacji  konkursów

recytatorskich. 

Gminna  Biblioteka  Publiczna w Siemieniu jest  jednostką  organizacyjną  kultury,

działającą  w  obrębie  ogólnokrajowej  sieci  bibliotek,  posiada  osobowość  prawną.

Służy  zaspokajaniu  i  rozwijaniu  potrzeb  czytelniczych,  edukacyjnych  i  informacyjnych

społeczeństwa  oraz  uczestniczy  w  upowszechnianiu  wiedzy  i  kultury.

Zapewnia mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji.

Do  zadań  biblioteki  należy:  gromadzenie,  opracowywanie  i  przechowywanie

materiałów  bibliotecznych,  udostępnianie  zbiorów  na  miejscu,  wypożyczanie  do  domu,

prowadzenie  wypożyczeń  między  bibliotecznych,  popularyzacja  książki  i  czytelnictwa,

współdziałanie z bibliotekami innych sieci, szkołami, instytucjami kultury i stowarzyszeniami

w  rozwijaniu  i  zaspokajaniu  potrzeb  oświatowych  i  kulturalnych  społeczności  lokalnej.  

Biblioteka może też podejmować inne działania z zakresu upowszechniania kultury

wynikające z potrzeb środowiska. W skład biblioteki wchodzą Filie Biblioteczne w Działyniu

i Jeziorze, mogą być też tworzone punkty biblioteczne. Biblioteka jest wpisana do rejestru

instytucji kultury Nr 2, z dnia 18.06.1995 r.
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Biblioteka Wypożyczenia książek na zewnątrz Wypożyczenie czasopism na zewnątrz

2018 2017 Różnica 2018 2017 Różnica

Siemień 4932 4595 +337 2104 1742 +362

Działyń 1300 1213 +87 207 87 +120

Jezioro 1845 1761 +84 165 117 +48

Razem 8077 7569 +508 2476 1946 +530

(Tabela przedstawia analizę wypożyczeń czasopism i książek na zewnątrz w latach 2017-2018)

Wzrost wypożyczeń książek i czasopism odnotowały wszystkie biblioteki w gminie Siemień.

Oferta usług i jakość zakupionych książek dla czytelników jest na dobrym poziomie. 

Biblioteka Wypożyczenia książek na miejscu Wypożyczenie czasopism na miejscu

2018 2017 Różnica 2018 2017 Różnica

Siemień 1482 1393 +89 1506 1722 -216

Działyń 384 698 -314 186 250 -64

Jezioro 142 143 -1 164 109 +55

Razem 2008 2234 -226 1856 2081 -225

(Tabela przedstawia analizę wypożyczeń czasopism i książek na miejscu w latach 2017-2018)
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Można zaobserwować spadek zainteresowania literaturą niebeletrystyczną, który jest

spowodowany  większą  dostępnością  do  Internetu.  Biblioteka  posiada  3  stanowiska

komputerowe przeznaczone dla czytelników z możliwością korzystania z sieci.

Biblioteka Czytelnicy w 2018 Czytelnicy w 2017 Różnica 
Siemień 302 303 -1
Działyń 145 126 + 19
Jezioro 100 100 0
Razem 547 529 + 18

(Tabela obrazująca liczbę czytelników w latach 2017-2018)

Ogólna  liczba  osób  korzystających  z  biblioteki  zwiększyła  się  w  Działyniu

o 18 czytelników, natomiast w GBP w Siemieniu oraz  Filii w Jeziorze  liczba czytelników

utrzymuje się na stałym poziomie. 

Oprócz  tradycyjnych  działań  z  zakresu  czytelnictwa,  w  ofercie  Biblioteki  Gminy

Siemień  znajduje  się  również  np.  cykl  spotkań  z  dietetyczką  z  serii Zosia  odżywia

z możliwością degustacji i samodzielnego wykonania potraw. W bibliotece odbywają także

warsztaty  florystyczne, na  których  uczestnicy  tworzą  ozdoby  bożonarodzeniowe,

wielkanocne,  uprawiają  rośliny  hydroponiczne  oraz  wykonują  ekologiczne,  pachnące

mydełka z naturalnych składników.  

Dla  dzieci  i  młodzieży  organizowane  są  spotkania,  wycieczki,  lekcje  biblioteczne,

jak  i  konkursy  plastyczne,  tematyczne  oraz  dotyczące  wiedzy.  W  2019  r.  w  związku

z  udziałem w projekcie  Biblioteka  Siemień  dla  Niepodległej  –  temat  przewodni  stanowił

patriotyzm  i  symbole  narodowe.  Z  kolei  dla  osób  dorosłych  organizowane  są  wyjazdy

do  kina,  wystawy  w  bibliotece  oraz  imprezy  plenerowe  typu  Piknik  z  rybą  w  tle.

Przeprowadzane są  również co roku 3 konkursy recytatorskie: „Mały konkurs recytatorski”

dla  dzieci,  „Przebudzeni  do  życia” dla  młodzieży  oraz  „Jesienny  konkurs  recytatorski”

dla wszystkich, w tym również dla osób dorosłych. 

2.1.7 Bezpieczeństwo
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Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Siemień w 2018 roku

Biorąc  pod  uwagę  zagrożenia  przestępczością w 2018  roku  w  Komendzie

Powiatowej  Policji  w  Parczewie  wszczęto  690  postępowań  przygotowawczych,  tj.  o  164

więcej  niż  w roku 2017 (wzrost  o  23,7 %).  W wyniku ich przeprowadzenia  stwierdzono

popełnienie 519 przestępstw, tj. o 81 więcej niż w roku 2017 (wzrost o 15,6 %).

Uzyskano wykrywalność ogólną na poziomie 88,6 %. Jest to wskaźnik wykrywalności

wyższy  o  3,9  %  w  porównaniu  do  2017  roku.  Pomimo  wzrostu   ilości  stwierdzonych

przestępstw  zaistniałych  na  terenie  powiatu  parczewskiego  wskaźnik  wykrywalności

w analizowanym okresie jest również  wyższy. 

Największą  grupę  przestępstw  stanowiły  przestępstwa  o  charakterze  kryminalnym.

W 2018 roku odnotowano ich 339, tj. o 132 przestępstwa więcej  niż w roku 2017 (wzrost

19,7 %). Spośród przestępstw kryminalnych,  (18,4 %) stanowiły przestępstwa w tzw. siedmiu

kategoriach  najbardziej  dokuczliwe  społecznie,  często  przynoszące  straty  materialne

mieszkańcom  powiatu  parczewskiego:  kradzież  z  włamaniem,  kradzież  cudzej  rzeczy,

kradzież samochodu, uszkodzenie mienia, przestępstwa rozbójnicze, bójka lub pobicie oraz

uszczerbek na zdrowiu. W tej grupie przestępstw odnotowano spadek  ilości czynów - z 80

w roku 2017 do 69 w roku 2018, (tj. o 11, co daje 13,7 %  spadku).

        W 2018 r  odnotowano duży wzrost  przestępstw z art.  209  § 1  kk, jakim jest  nie

alimentacja.  W 2017 było to 15 przestępstw stwierdzonych.  W 2018 roku przestępstw tej

kategorii odnotowano 146.  Różnica w analizowanym okresie wyniosła aż 131.  

W dalszej kolejności odnotować należy,  między innymi:

-     przestępstwa znęcania się nad członkami rodziny – 7,5 % ogółu przestępstw (spadek o  6

przestępstw w 2017 roku do 28 w 2018 roku). 

 -   przestępstwa gospodarcze – 14,4 % wszystkich czynów przestępczych (wzrost przestępstw

stwierdzonych w porównaniu do 2017 roku o 1 przestępstwo do 54 w 2018 roku),

- przestępstwa narkotykowe – 6,9 % przestępczości  ogólnej  (spadek liczby przestępstw

o 16  w 2017 roku do 26 w roku 2018).

          Liczbę czynów stwierdzonych w pięciu kategoriach przestępczości na terenie gminy

Siemień obrazują poniższe zestawienia:

Gmina/rok 2017 2018 +/-
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Siemień 3 2  -1

                  

                       (Tabela przedstawiająca zagrożenie kradzieżami z włamaniem)

Gmina/rok 2017 2018 +/-

Siemień 1 6 +5

                                   

                                       (Tabela przedstawiająca zagrożenie kradzieżami )

Gmina/rok 2017 2018 +/-

Siemień 0 2 +2

                     

                        (Tabela przedstawiająca zagrożenie zniszczeniem/uszkodzeniem rzeczy)

Gmina/rok 2017 2018 +/-
Siemień 6 3 -3

                  

                                (Tabela przedstawiająca zagrożenie przestępczością narkotykową)

Gmina art. 178 § 1 kk

2017

art. 178 § 1 kk

2018 +/-

Siemień 9 9 0

                                            (Tabela przedstawiająca  nietrzeźwych kierujących)

Procedura Niebieskiej Karty

Podejmując  działania  w  zakresie  zapobiegania  przemocy  w  rodzinie  policjanci

Komendy  Powiatowej  Policji  w  Parczewie  w  2018  roku  współpracowali  z  Zespołami

Interdyscyplinarnymi  poszczególnych  gmin  powiatu,  podejmując  jednocześnie  działania

zapobiegawcze  wspólnie  z  członkami  grup  roboczych,  powołanych  do  rozpoznania

i eliminowania przemocy w  konkretnych rodzinach. Funkcjonariusze KPP w Parczewie na

bieżąco  realizują  zadania  wynikające  z  porozumienia  dot.  funkcjonowania  telefonu

interwencyjnego dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz procedur współpracy
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służby kuratorskiej i Policji  w stosunku do osób, wobec których wykonywane jest orzeczenie

sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub

groźby bezprawnej. 

W 2018 roku w rodzinach na terenie poszczególnych gmin powiatu parczewskiego,

w związku ze zgłoszeniami  mieszkańców, przeprowadzonych zostało 564 interwencji tzw.

„domowych”. Jest to o 109 interwencji mniej niż w roku 2017. Niemniej jednak, w związku

ze stwierdzeniem różnych form przemocy w rodzinie, policjanci sporządzili 151 „Niebieskich

Kart”,  które  zostały  przekazane  do  poszczególnych  Zespołów  Interdyscyplinarnych

w gminach. Pomimo spadku interwencji, liczba sporządzonych „Niebieskich Kart” wzrosła

o  15 w stosunku do 2017 roku w odniesieniu do powiatu.  

Gmina
Interwencje domowe Niebieskie karty

2017 2018 +/- 2017 2018 +/-

Siemień 81 63 -18 20 19 -1

     (Tabela przedstawiająca  interwencje domowe i ujawnioną przemoc domową na terenie gminy Siemień)

Inne czynności prewencyjne i profilaktyka

Mając  na  uwadze zakres  pracy  prewencyjnej  w 2018 roku,  parczewscy  policjanci

ujawnili 5 475 wykroczeń, jest to o 400 wykroczeń mniej niż w 2017 roku.

W roku 2018 na terenie powiatu parczewskiego zrealizowanych zostało 3 249 służby

8  –  godzinne:  patrolowe,  obchodowe.  Niewątpliwie  duża  liczba  pełnionych  służb  miała

wpływ  na  zwiększenie  bezpieczeństwa  mieszkańców  powiatu,  zmniejszenie  czasu

oczekiwania  na  policję,  w  przypadku  zgłoszenia  konieczności  podjęcia  interwencji  przez

policję.

W 2018 roku funkcjonariusze KPP w Parczewie przeprowadzili łącznie 124 spotkania

z dziećmi  i młodzieżą szkolną. Głównym tematem było jak nie stać się ofiarą przestępstwa

lub wykroczenia, oraz uświadomienie uczniów jaką odpowiedzialność poniosą za popełniony

czyn  karalny.  Drugim  wiodącym  tematem  było  bezpieczeństwo  w  ruchu  drogowym.

Prowadzona była współpraca z dyrektorami  szkół powiatu parczewskiego poprzez spotkania

w  szkołach  z  nauczycielami  i  rodzicami.  Podczas  spotkań  przekazywano  procedury

postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci

oraz  młodzieży  przestępczością  i  demoralizacją,  w  szczególności  zagrożenia  narkomanią,
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alkoholizmem  i prostytucją.  KPP w Parczewie jest organizatorem przedsięwzięć „Turniej

BRD” oraz turniej „Jestem Bezpieczny”. 

2.1.8 Rynek pracy i bezrobocie

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Parczewie na koniec III kwartału 2019 r. w gminie

Siemień  zarejestrowanych  było  127  bezrobotnych.  Na  podkreślenie  zasługuje  fakt,

że  dominującą  grupą  są  osoby  ze  stażem  bezrobocia  przekraczającym  24  miesiące  –  69

bezrobotnych. Utrwalanie się długotrwałego bezrobocia jest tendencją niekorzystną z punktu

widzenia rozwoju społeczności, prowadzi bowiem do marginalizacji zawodowej, a w efekcie

wykluczenia społecznego osób objętych tym zjawiskiem.  

 

Ogółem Kobiety Mężczyźni
127 81 46

              
           (Tabela obrazująca liczbę bezrobotnych na dzień 31 grudnia 2019  r. z podziałem na płeć) 

Przedział wiekowy 2017 2018 2019

Do 25 r. ż. 24 17 23

Do 30 r. ż. 53 38 41

Powyżej 50 r. ż. 40 29 25

Ogółem 158 124 127

  

(Tabela obrazująca strukturę bezrobocia wg przedziałów wiekowych w latach 2017-2019 

na podstawie danych ze sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie)

Analiza  danych  przedstawionych  w  tabeli  prowadzi  do  wniosku,  że  na  zjawisko

bezrobocia na terenie gminy najbardziej narażone są osoby do 30 roku życia. Ta niekorzystna

tendencja  prowadzi  do  rozwarstwienia  społeczności,  odpływu  młodych  osób  w  wieku

produkcyjnym z terenu gminy i powstawania patologii społecznych.

Rok
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Wykształcenie 2017 2018

Gimnazjalne i 
poniżej

369 332

Zasadnicze 283 231

Średnie 103 96

Policealne 282 252

Wyższe 122 121
(Tabela obrazująca strukturę bezrobocia wg poziomu wykształcenia w latach 2017-2018 

na podstawie danych ze sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie)

Biorąc pod uwagę powyższą tabelę, można stwierdzić, że najliczniejszą grupą wśród

zarejestrowanych  bezrobotnych  w  latach  2017-2018  stanowiły  osoby  z  wykształceniem

gimnazjalnym  lub  niższym  niż  gimnazjalne.  Z  kolei  grupa  najmniej  liczna  to  osoby

ze średnim wykształceniem.

Istotnym problemem jest również ukryte bezrobocie agrarne, nie objęte statystykami.

Obecnie rolnicy gospodarują w małych i nieefektywnych gospodarstwach rolnych zazwyczaj

tylko na własny użytek. Rolnicy i ich rodziny ubezpieczone w instytucji państwowej zwanej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie są  rejestrowani w Powiatowym Urzędzie

Pracy,  tym  samym  nie  mają  możliwości  korzystania  z  oferowanych  usług,

szkoleń  dotyczących  zatrudnienia.  Rolnik,  który  zostaje  zatrudniony  musi  odprowadzać

składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a ubiegając się  o dofinansowanie jako rolnik

musi  wtedy  opłacać  również składki  w  KRUS-ie.  Są  to  niewykorzystane  zasoby  pracy

w  rodzinach rolniczych, którym jest coraz trudniej utrzymywać się z pracy w gospodarstwie,

a  często  jest  to  wręcz  niemożliwe,  w  przypadku  uczęszczania  dzieci  do  szkół

ponadgimnazjalnych.

W  gminie  Siemień  na  1000  mieszkańców  pracuje  43  osoby.  66,5%  wszystkich

pracujących ogółem stanowią kobiety, a 33,5% mężczyźni.

W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Siemień wynosiło

3  565,96  zł,  co  odpowiada  78.80%  przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  brutto

w Polsce. Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Siemień 307 osób wyjeżdża do

pracy do innych gmin, a 40 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo

przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -267. 

Aktywni zawodowo mieszkańcy gminy Siemień pracują w:
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- sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo) – 60,3% mieszkańców,

- w przemyśle i budownictwie –  13,1%,

-  w  sektorze  usługowym  (handel,  naprawa  pojazdów,  transport,  zakwaterowanie

i gastronomia, informacja i komunikacja) – 6,8%,

-  w  sektorze  finansowym  (działalność  finansowa  i  ubezpieczeniowa,  obsługa  rynku

nieruchomości) – 1,1%.

2.2 System pomocy społecznej w gminie

Pomoc  społeczna  jest  instytucją  polityki  społecznej  państwa,  mającą  na  celu

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie

są w stanie samodzielnie pokonać. Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do

zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im godne warunki do funkcjonowania. 

Ośrodek Pomocy Społecznej  w  swej  działalności  opiera  się  na następujących  aktach

prawnych:  

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

2)  ustawy  z  dnia  26  października  1982  roku  o  wychowaniu  w  trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;

4) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego;

5) ustawy z dnia 7 września1991 roku o systemie oświaty;

6) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;

7)  ustawy  z  dnia  7  września  2007  roku  o  pomocy  osobom  uprawnionym  do  

alimentów;

8) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

9) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych

warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”

10)  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2004  roku  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych;

11) ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych;

12) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
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13) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

14) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

pracy;

15) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym;

16)  ustawy  z  dnia  9  czerwca  2011  roku  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy

zastępczej;  uchwały  Nr  140  rady  Ministrów  z  dnia  15  października  2018  r.  w  sprawie

ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023    

17)  ustawy  z  dnia  5  grudnia  2014  r.  o  Karcie  Dużej  Rodziny

18) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych;    

W gminie Siemień zadania z zakresu pomocy społecznej są realizowane przez Gminny

Ośrodek  Pomocy  Społecznej.  Liczba  osób  objętych  pomocą  społeczną  maleje

z  roku  na  rok.  Największą  liczbę  osób  ubiegających  się  o  pomoc  z  systemu  wsparcia

odnotowano w 2015 roku. 

 Rok Liczba osób
2015 751
2016 585
2017 582
2018 466

(Tabela obrazująca liczbę osób korzystających z pomocy i wsparcia 2015-2018 )

Porównywalnie kształtują się wielkości wydatków ogółem przeznaczonych na pomoc

społeczną.  Wraz  ze  zmniejszeniem  się  liczby  beneficjentów  zmienia  się  pula  środków

finansowych pozostających w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rok Środki ogółem
2017 6 536 154
2018 6 354 811

(Tabela obrazująca wydatki pieniężne przeznaczone na  pomoc społeczną)

Powyższa  tabela  przedstawia  wysokość  środków  finansowych  pozostających

w  dyspozycji  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Siemieniu.  Nakłady  finansowe,

przeznaczone  na  wspomaganie  osób  i  rodzin,  dostosowuje  się  do  liczby  beneficjentów.

Należy podkreślić, że wahania nakładów na pomoc społeczną uzależnione są od aktualnie
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obowiązujących aktów prawnych,  w szczególności  ustawy o pomocy społecznej  i  ustawy

o świadczeniach rodzinnych. Wskazane regulacje, korygując dostępność do poszczególnych

świadczeń, ograniczają lub poszerzają ilość beneficjentów systemu. Analiza danych w tabeli

pozawala  na  stwierdzenie,  że  kwota  środków  finansowych  na  pomoc  społeczną  i  inne

świadczenia stopniowo maleje.      

    W latach 2015 – 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu udzielał

swym beneficjentom pomocy zarówno  w formie  świadczeń  pieniężnych,  jak  i  w  ramach

poradnictwa. Analiza danych pozwala stwierdzić, iż świadczenia pieniężne są preferowaną

przez beneficjentów formą wsparcia, jednakże liczba tychże osób na przestrzeni ostatnich lat

ulega zmniejszeniu.

Rodzaj świadczenia Liczba osób
Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Zasiłki stałe 20 22 23 19
Zasiłki okresowe 112 94 82 60
Zasiłki celowe 173 151 158 128

                        
(Tabela  obrazująca liczbę osób korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

w latach 2015-2018 )

Rodzaj świadczenia Liczba osób
Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Posiłki 193 158 134 112
Odpłatność gminy za 
pobyt w DPS

5 6 8 8

Wspieranie i piecza 
zastępcza

7 8 5 4

(Tabela obrazująca liczbę osób korzystających ze świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej
w latach 2015-2018 )

Analizując  liczbę  osób  korzystających  z  poszczególnych  rodzajów  pomocy należy

stwierdzić, że najwięcej osób korzysta z dożywiania, zasiłków celowych oraz okresowych.  

Najczęstszymi powodami kwalifikującymi do pomocy GOPS są ubóstwo, bezrobocie,

niepełnosprawność, długotrwała choroba.

Powody przyznania 
pomocy

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
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ubóstwo 128 120 114 80
bezdomność 1 0 1 2
Potrzeba ochrony 
macierzyństwa

7 10 8 8

bezrobocie 95 83 67 57
niepełnosprawność 55 55 64 54
długotrwała lub ciężka 
choroba

76 74 80 60

bezradność w sprawach 
opiekuńczo 
wychowawczych

46 41 41 38

przemoc w rodzinie 2 2 0 3
alkoholizm 16 18 18 17
trudności w 
przystosowaniu do życia
po opuszczeniu zakładu 
karnego

0 0 0 1

zdarzenie losowe 1 0 0 0

(Tabela obrazująca powody przyznania pomocy społecznej w latach 2015 - 2018)

   

Usługi  opiekuńcze  świadczone  są  na  rzecz  osób  samotnych,  starych,  często

z  długotrwałą  chorobą,  które  z  powodu  wieku,  choroby  lub  innych  przyczyn  wymagają

pomocy innych osób lub jeśli rodzina nie może im takiej opieki zapewnić. Usługi opiekuńcze

obejmują  pomoc  zaspokojeniu  codziennych  potrzeb  życiowych,  opiekę  higieniczną  oraz

w miarę możliwości zapewnienia kontaktu z otoczeniem. Usługi świadczone są w miejscu

zamieszkania  klientów  potrzebujących  pomocy  przez  opiekunki  zatrudnione  w  tutejszym

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej:

 w 2015 roku z usług skorzystało 15 osób

 w 2016 roku z usług skorzystało 18 osób

 w 2017 roku z usług skorzystało 19 osób

 w 2018 roku z usług skorzystało 21 osób.

W  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Siemieniu  jest  zatrudnionych  trzech

specjalistów pracy socjalnej.  Zajmują się  pomocą osobom ubogim oraz szeroko rozumianą

pracą socjalną. 

W  2019  roku  pracownicy  zawarli  12  kontraktów  socjalnych  w  ramach  projektu

„Perspektywa  –  wspieranie  aktywnej  integracji  na  terenie  gminy  Siemień”.  Celem  tego
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projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy

24  osób  wykluczonych  (w  tym  dotkniętych  ubóstwem)  lub  zagrożonych  ubóstwem  lub

wykluczeniem społecznym – klientów GOPS z terenu gminy Siemień poprzez kompleksowy

program wsparcia obejmujący stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, a także wsparcie

z  wykorzystaniem  usług  aktywnej  integracji  o  charakterze  społecznym,  zawodowym,

edukacyjnym i zdrowotnym w okresie 24 miesięcy realizacji projektu. 

Ubóstwo definiuje się w różny sposób. W Ustawie o pomocy społecznej  brak jest

definicji tego pojęcia. Jedną z definicji ubóstwa jest zjawisko społeczne polegające na braku

dostatecznych  środków  materialnych  do  zaspokojenia  potrzeb  życiowych  jednostki  lub

rodziny.  Kwestia  ubóstwa  określana  jest  w  kategoriach  absolutnych  lub  względnych.

Przy  podejściu  absolutnym  jako  kryterium  ubóstwa  przyjmuje  się  warunki  materialne,

nie zapewniające zaspokojenia minimalnych potrzeb człowieka. Przy podejściu względnym

ubóstwo utożsamia się z nadmiernymi różnicami w poziomie życia. Jeśli w społeczeństwie

występują  duże  nierówności,  to  najgorzej  sytuowani  jego  członkowie,  nawet  gdy  mają

środki pozwalające na więcej niż elementarne potrzeby, określają  się ubogimi. Ubóstwo jest

traktowane  jako  główna  przyczyna  sytuacji  wymagających  pomocy  społecznej,

dlatego  Ustawa  o  pomocy  społecznej  precyzuje  je  w  art.  8  kryterium  dochodowego.

Na  gruncie  pozostałych  postanowień  Ustawy  o  pomocy  społecznej   można  przyjąć,

że „ubóstwo” odnosi się do sytuacji, w której osoby lub rodziny nie posiadają dochodów lub

też  ich  dochody  są  niższe  od   kryterium  dochodowego   uprawniającego  do  świadczeń

pieniężnych  z pomocy społecznej. 

Statystyki dotyczące bezrobocia w znacznym stopniu zniekształcają obraz zjawiska ze

względu na duży stopień tzw. bezrobocia utajonego oraz powszechności „pracy na czarno”.

Bezrobocie powoduje, iż standard życia wielu ludzi stale się obniża i rozszerza się obszar

patologii społecznej. Bezrobotnym zgodnie z definicją ustawową jest osoba pozostająca bez

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

Bezrobocie, przyczyniając się do zubożenia materialnego, w bezpośredni sposób wpływa na

poziom życia rodzin, wywierając negatywne skutki zwłaszcza w postaci:

 dezintegracji  rodziny,

 zmniejszenia siły wsparcia emocjonalnego i solidarności pomiędzy członkami

rodziny,

 zwiększenie ryzyka zaistnienia patologii życia społecznego.

Długookresowe bezrobocie ma wpływ na ekonomiczną i psychospołeczną sferę życia

człowieka bezrobotnego oraz jego rodzinę. Jednym z pierwszych skutków utraty pracy jest
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obniżenie  standardu  życia  rodziny,  także  wtedy,  gdy  otrzymywane  są  świadczenia

kompensujące  płacę.  Sytuacja  materialna  osób  dotkniętych  bezrobociem  zależy  od  ich

standardu życia w czasie  zatrudnienia,  a zwłaszcza od posiadanych dóbr trwałego użytku,

oszczędności i długów. Duże znaczenie ma poziom, od którego zaczyna się proces degradacji

ekonomicznej i społecznej. 

Najbardziej  dramatyczną  sytuację  mają  rodziny  świadczeniobiorców  pomocy

społecznej, które od dawna korzystały z systemu wsparcia socjalnego z powodu np. niskich

dochodów, wielodzietności, inwalidztwa. Trudności finansowe w takich rodzinach prowadzą

do  drastycznych  ograniczeń  wydatków  nawet  na  podstawowe  potrzeby  bytowe.

Problem  bezrobocia  dotyczy  nie  tylko  osoby  nim  dotkniętej,  lecz  całej  rodziny.

Pogorszenie funkcjonowania rodziny jest proporcjonalne do okresu  pozostawania bez pracy,

przejawia  się  problemami  opiekuńczo-wychowawczymi,  przemocą,  zanikiem  autorytetu

rodzicielskiego  i  może  prowadzić  do  rozpadu  rodziny.  Pojawia  się  także  groźba

przyjmowania  przez  dzieci  negatywnych  wzorców  osobowych,  a  w  konsekwencji

dziedziczenia statusu bezrobotnego.

Dominującą  formą pomocy są  świadczenia  pieniężne,  ale  z  uwagi  na  ograniczone

środki pomoc ta staje się relatywnie niska. Podstawowe znaczenie w pomocy w wychodzeniu

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

prowadzona przez pracowników socjalnych to między innymi pomoc w planowaniu nowych

koncepcji  życia  zawodowego,  rozbudzanie  motywacji  do  działania  ukierunkowanego

na zatrudnienie, jak również technika kontaktu, która pozwala na to, by pomoc – jej forma,

wysokość i okres świadczenia uzależniona była od aktywności bezrobotnego i jego rodziny. 

Niepokojący  jest  wpływ  bezrobocia  na  zachowania  patologiczne.

Szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem staje się przemoc w rodzinie. Długie pozostawanie

bez  pracy  stymuluje  procesy  dezintegracji  życia  rodzinnego.  Przymusowa  bezczynność

zawodowa  i  nieregularny  tryb  życia  wyzwalają  zachowania  dewiacyjne,  skierowane  na

rodzinę i lokalne środowisko społeczne. Negatywne emocje związane z sytuacją bezrobocia

przenoszone  są  na  najbliższych  –  ofiarami  przemocy  i  złego  traktowania  są  najczęściej

kobiety i dzieci. 

Wraz z rosnącym poziomem cywilizacji, zwiększeniu ulega liczba ludzi, którzy nie są

w pełni  sprawni  i  nie  potrafią  samodzielnie  rozwiązywać  swoich  problemów życiowych.

Niepełnosprawności, oprócz uszkodzenia ciała czy choroby, wciąż często towarzyszą liczne

bariery  ekonomiczno–architektoniczne  i  środowiskowe,  brak  tolerancji  dla  odmienności

w swoim otoczeniu,  ograniczony  dostęp  do wszystkich zasobów,  dyskryminacja  w wielu
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dziedzinach życia społecznego.  Każda osoba postawiona w obliczu takiej  sytuacji  zwykle

izoluje  samego  siebie  od  otaczającego  świata,  dokonując  segregacji  na  zdrowych

i niepełnosprawnych.

Powiatowy  Zespół  ds.  Orzekania  o  Niepełnosprawności  w  Parczewie  w  latach

2011-2017  wydał  w  gminie  Siemień  609  prawomocnych  orzeczeń  o  stopniu

niepełnosprawności.  Liczba wydanych orzeczeń w ww. latach utrzymuje się na zbliżonym

poziomie  (źródło  –  dane  Powiatowego  Zespołu  ds.  Orzekania  o  Niepełnosprawności

w Parczewie).

Rok Liczba orzeczeń

2011 81

2012 111

2013 82

2014 93

2015 86

2016 76

2017 80

(Tabela obrazująca liczbę orzeczeń  na terenie gminy Siemień 2011-2017 ) 

      

           Jedną z ważniejszych przesłanek udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym  przez

GOPS jest długotrwała choroba. Można przyjąć, że musi ona trwać co najmniej 6 miesięcy

i   zostaje  ona  stwierdzona  przez  lekarza.  Długotrwała  lub  ciężka  choroba  to  przesłanka

uprawniająca  między  innymi  do  zasiłku  okresowego,  usług  opiekuńczych  zasiłku

pielęgnacyjnego czy świadczenia pielęgnacyjnego.

Patologią  społeczną  w  największym  stopniu  dotykającą  mieszkańców  gminy  jest

problem uzależnienia alkoholowego. 

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach

2015 16 58
2016 18 58
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2017 18 54
2018 17 55

(Tabela obrazująca liczbę rodzin korzystających z pomocy z powodu alkoholizmu)

W  celu  przeciwdziałania  patologiom  na  terenie  gminy  podejmowane  jest  szereg

działań profilaktyczno–zapobiegawczych w środowisku lokalnym:

 Przedstawienia w szkołach

 Programy profilaktyczne

 Kolonie, wczasy organizowane dla dzieci osób uzależnionych.

Zasoby środowiskowe pozostające w dyspozycji gminy, a zaangażowane w problem

przeciwdziałania uzależnieniom przedstawiają się następująco:

2.2.1 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

a) Inicjowanie  działań  w  zakresie  realizacji  zadań  własnych  gminy  związanych

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

b) Podejmowanie  czynności  zmierzających  do  orzeczenia  o  zastosowaniu  wobec

osoby  uzależnionej  od  alkoholu  obowiązku  poddania  się  leczeniu  w  zakładzie

lecznictwa odwykowego.

c) Opiniowanie  wydania  zezwoleń  na  sprzedaż  lub  podawanie  napojów

alkoholowych  pod  względem  zgodności  lokalizacji  punktów  sprzedaży

z uchwałami rady gminy.

d) Kontrola i przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż

lub podawanie napojów alkoholowych.

Działania Rok

2015 2016 2017 2018

31



Prowadzenie rozmów
informacyjno-

motywacyjnych

25 23 22 15

Skierowanie na leczenie 36 30 12 20

        (Tabela obrazująca liczbę osób wzywanych przed komisję)

Analiza przedstawionej tabeli pozwala na stwierdzenie, iż liczba osób wzywanych na

komisję  i  kierowanych  na  leczenie  z  roku  na  rok  zmniejsza  się.  Jest  to  spowodowane

profilaktyką i dostępnymi informacjami o szkodliwości alkoholu.

2.2.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu:

a) Pomoc finansowa – różne formy i zasiłki.

b) Praca socjalna.

c) Realizacja programów profilaktycznych skierowanych na rodziny.

d) Analiza  i  ocena  zjawisk  rodzących  zapotrzebowanie  na  świadczenia  z  pomocy

społecznej.

e) Współpraca  z  PUP  w  zakresie  upowszechniania  ofert  pracy  oraz  informacji

o nowych miejscach pracy.

f) Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej          

mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych. 

Na terenie gminy działa grupa wsparcia  AA – gromadzi w swoich szeregach 10 osób

dotkniętych  problemem alkoholowym. Spotkania członków odbywają się w każdą niedzielę

o godzinie 14.00  w budynku gminnym w Siemieniu.

Działania grupy obejmują następujące zadania:

 rozwijanie i propagowanie inicjatyw i postaw sprzyjających przeciwdziałaniu 

zjawisku alkoholizmu i innym patologiom społecznym,

 podtrzymywanie więzi międzyludzkich w oparciu o zasadę wzajemnej pomocy

i solidarności z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi,

 udzielanie informacji i pomocy osobom z poza grupy w kwestii podjęcia 

leczenia odwykowego,

 propagowanie idei trzeźwości na terenie gminy Siemień szczególnie wśród 

młodzieży.
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  Ww.  grupa podejmuje też działania promujące trzeźwy styl życia jak:

 Spotkania Opłatkowe

 Spotkania Wielkanocne

 Rocznice trzeźwości.

Gmina posiada przyjęty  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na rok 2020.

2.2.3 Podsumowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 r.

W gminie Siemień w 2019 roku wsparcie z pomocy społecznej uzyskały 334 osoby,

co  stanowiło  7,29  %  wszystkich  mieszkańców.  W  stosunku  do  2018  roku  liczba  rodzin

korzystających ze świadczeń wzrosła o 9, natomiast liczba osób zmniejszyła się o 12.

Świadczeniobiorcy  długotrwale  pobierający  świadczenia  to  175  osób,  co  wskazuje

na tendencję spadkową w odniesieniu do roku 2018 r. - spadek o 26.

W gminie Siemień najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej

osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną w 2019 roku było

kolejno:  ubóstwo,  niepełnosprawność,  bezrobocie,  długotrwała  lub  ciężka  choroba

i bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych. 

Pomoc i wsparcie w gminie Siemień w 2019 roku w postaci świadczeń pieniężnych

uzyskało 116 osób, zaś w postaci  świadczeń  niepieniężnych 117 osób. Odpłatność gminy

za  pobyt  w Domu Pomocy Społecznej  dotyczyła  8  osób.  W gminie  funkcjonował  jeden

asystent  rodziny,  który współpracował  z  3  rodzinami.  W porównaniu  do  lat  poprzednich

widoczna jest tendencja spadkowa rodzin współpracujących.

Obowiązkiem  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  jest  wspieranie  rodzin

przeżywających  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych  oraz

organizacji pieczy zastępczej. Z tego też powodu opracowano Gminny Program Wspierania

Rodziny  na  lata  2019-2021.  W  ramach  tego  programu  został  współfinansowany  pobyt

1  dziecka  w  placówce  opiekuńczo-wychowawczej  oraz  zorganizowano  wypoczynek

dla 6 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 

Kolejnymi  formami  wsparcia  są:  świadczenia  wychowawcze,  świadczenia  „Dobry

Start”, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
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W roku 2019 ze świadczeń wychowawczych skorzystały  433 rodziny. W stosunku do

roku  poprzedniego  liczba  ta  wzrosła  o  80.  Całkowita  kwota  wypłaconych  świadczeń

wyniosła 3 444 150 zł, w ilości 6925 świadczeń. Z programu „Dobry Start” skorzystało 330

rodzin. Wydatki na wypłaty świadczeń wyniosły 145 800 zł, które porównywalnie z rokiem

poprzednim otrzymało 486 dzieci (486 świadczeń)

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 268 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego

liczba  ta  zmniejszyła  się  o  23.   Całkowita  kwota  przyznanego  świadczenia  w  formie

świadczeń rodzinnych wyniosła 1 519 212 zł i w porównaniu z rokiem 2018 zmalała o 46 238

zł.  Ze  świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 21 rodzin.  Kwota  przyznanych

świadczeń  wyniosła  175  139  zł.  W  porównaniu  z  rokiem  poprzednim  można  zauważyć

nieznaczną tendencję wzrostową.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu wypłaca także stypendia szkolne

jako pomoc materialną dla uczniów. W 2019 r. z tego rodzaju wsparcia skorzystało 51 rodzin,

w ramach którego wypłacono w sumie 64 985 zł  dla  77 uczniów. W porównaniu do lat

ubiegłych  ilość osób korzystających ze świadczeń zmniejszyła się.

Ośrodek  realizuje  również  Program  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych.

W roku 2019 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzieliła pomocy

rodzinom, w których występuje problem alkoholowy:

- 7 osób zobowiązano do podjęcia leczenia,

- 18 osób zgłosiło przypadki nadużywania alkoholu,

- 22 osoby wezwano do rozmowy,

- 5 osób skierowano na badania do biegłych (dokumentacja 3 osób została wysłana do sądu,

natomiast 2 osoby odbyły dobrowolne leczenie odwykowe).

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sporządziła w roku 2019

1 Niebieską Kartę. Ponadto, na terenie wszystkich szkół zostały przeprowadzone warsztaty

profilaktyczne, zostały zorganizowane 2 spotkania dla trzeźwych alkoholików oraz  2 dzieci

z rodzin alkoholowych skierowano na zimowiska. 

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  ma  opracowany  własny  program

przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie.  Z  mocy  ustawy  powołany  został   Zespół

Interdyscyplinarny,  w  skład  którego  wchodzą  przedstawiciele   instytucji   i  organizacji,

których  celem  jest  podejmowanie  działań  na  rzecz  przeciwdziałaniu  przemocy  rodzinie.

W 2019 r.  odbyły się  4  spotkania  (raz  na  kwartał),  powołane  zostały 23 grupy robocze.

Do  Zespołu  w  roku  ubiegłym  wpłynęło  25  Niebieskich  Kart,  w  toku  postępowania
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zakończono 17 kart.  Porównując do lat wcześniejszych widoczna jest  tendencja spadkowa

zakładania Niebieskich Kart.

Od 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program „Ogólnopolska

Karta  Dużej  Rodziny”.  Jest  to  system  zniżek  i  dodatkowych  uprawnień  dla  rodzin

wielodzietnych.  Karta  Dużej  Rodziny  przysługuje   niezależnie  od  wysokości  dochodu  na

osobę  w rodzinie.  W ramach  programu  o  karty  mogą  ubiegać  się  rodziny  wielodzietne,

w których rodzic/rodzice lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Od  stycznia  2019  roku  z  programu  mogą również  korzystać  osoby  –  rodzice,  którzy  na

utrzymaniu mieli co najmniej troje dzieci. Na terenie gminy Siemień w roku 2019 z Karty

Dużej  Rodziny  skorzystało  167  rodziców  i  66  dzieci  (93  rodziny).  W  porównaniu

z  ubiegłymi latami zauważa się znaczny wzrost osób korzystających z tej formy pomocy

(np.  w 2018 r. – 10 rodzin).

Od  01  kwietnia  2019  r.  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  realizuje  projekt

„Perspektywa – wspieranie aktywnej integracji na terenie gminy Siemień”. Celem głównym

projektu  jest  wzrost  aktywności  społecznej  i  zawodowej  oraz  poprawa  dostępu  do  rynku

pracy 24 osób, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem  społecznym  –  podopiecznych  GOPS  z  terenu  gminy  Siemień.

Projekt zaplanowany został na 24 miesiące.  W roku 2019 zostało przeszkolonych 12 osób

(9  kobiet,  3  mężczyzn).  Osoby  te  zostały  objęte  różnymi  instrumentami  wsparcia,

w tym odbyły kursy w kierunku: 

 wizażystka/stylistka

 magazynier/operator wózka widłowego

 kucharz

 opiekun osoby zależnej

Całkowita wartość projektu wynosi:  587 232,00 zł,  dofinansowanie  499 147,20 zł,  wkład

własny 88 084,80 zł.

W roku 2019  kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Siemieniu liczyła

11 osób w tym: kadra kierownicza – 1 osoba, pracownicy socjalni – 3 osoby, 1 pracownik

ds. świadczeń rodzinnych, 1 pracownik ds. świadczeń wychowawczych, 1 asystent rodziny,

4 opiekunki osób starszych. Spośród zatrudnionych pracowników 4 posiada wykształcenie

wyższe,  4  wykształcenie  średnie.  Specjalizację  I  i  II  stopnia  w  zawodzie  pracownika

socjalnego  posiada  3  pracowników  socjalnych.  Wśród  pracowników  2  osoby  posiadają

specjalizację z organizacji pomocy społecznej. 

35



2.2.4. Wnioski

Najbardziej  dotkliwymi  i  powszechnymi  problemami  społecznymi  występującymi

na terenie gminy Siemień są ubóstwo i bezrobocie. 

Najwięcej  osób  bezrobotnych  to  ludzie  w  wieku  do  30  roku  życia  i  znaczną

większość  stanowią  kobiety.  Problem  ten  dotyczy  głównie  ludzi  posiadających  niskie

wykształcenia.  W  gminie  Siemień  jest  niewiele  zakładów  pracy,  przez  co  mieszkańcy

zmuszeni są wyjeżdżać do miast lub poza granice kraju w celach zarobkowych. 

Rodziny  dotknięte  długotrwałym bezrobociem,  posiadają  również  inne  problemy,

takie jak: nieumiejętność przystosowania się do zmieniających się zasad funkcjonowania na

rynku pracy, bierność i towarzyszące często tym zjawiskom patologie, głównie nadużywanie

alkoholu.  Sytuacja  ta  odbija  się  na  dorastających  w  tych  rodzinach  dzieciach,

które  przejmują  postawę  rodziców.  Trudno  jest  aktywizować zawodowo osoby  z  takich

środowisk. 

Rodziny dotknięte bezrobociem posiadają  trudną sytuację  finansową i  w związku

z tym, że niejednokrotnie brakuje im pieniędzy na podstawowe potrzeby życiowe, często

korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

Budżet rodziny okresowo poprawia się w czasie letnim ze względu na możliwość

podjęcia między innymi prac dorywczych przy zbiorze owoców oraz prac na budowach.

Innym  istotnym,  powszechnie  występującym  problemem  na  terenie  gminy

Siemień   jest  alkoholizm. Alkoholizm  jest  przyczyną  wielu  nieszczęść  i  patologii.

W  rodzinie  dotkniętej  tym  problemem  występują  trudności  natury  psychologicznej

np. nadmierna odpowiedzialność lub jej brak, zanik wzajemności  czy też zamykanie się

przed innymi ludźmi,  brak akceptacji  siebie i  innych. Bardzo często występują również

liczne formy przemocy np. fizyczna, psychiczna, słowna, itp. Niejednokrotnie niezbędne są

interwencje policji oraz pracowników pomocy społecznej.

Wśród  mieszkańców gminy występują  również  inne  trudności  np.  nieumiejętność

rozwiązywania  problemów życiowych,  niezaradność  w obszarze  wychowywania  dzieci,

które często łączą się ze sobą.

 Osoby  niepełnosprawne  również  borykają  się  z  różnymi  niedogodnościami.

Najczęstsze  z  nich  to  kłopoty  finansowe,  a  także  bezrobocie  oraz  potrzeba  łatwiejszego

dostępu  do  rehabilitacji  i  specjalistycznych  usług  medycznych  oraz  likwidacja  barier

architektonicznych i komunikacyjnych. 
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Oprócz  wyżej  wskazanych  trudności,  bardzo  niepokojący  jest  również  malejący

przyrost  naturalny  ludności,  a  tym  samym  zmniejszająca  się  corocznie  liczba  uczniów

w szkołach podstawowych.

W gminie Siemień jakość życia mieszkańców uległa  poprawie (spadek bezrobocia,

ubóstwa,  polepszenie  sytuacji  rodzin).  Gmina będzie  się  musiała  zmierzyć  z  czekającymi

ją wyzwaniami:  spadek liczny ludności,  migracje do aglomeracji  miejskich lub za granicę

w poszukiwaniu dobrze płatnej pracy młodych i aktywnych zawodowo osób, wzrost liczby

osób starszych i samotnych wymagających wsparcia, w tym usług opiekuńczych.

3.  ANALIZA SWOT  W  ZAKRESIE  PROBLEMÓW

SPOŁECZNYCH

Analiza SWOT ma na celu zebranie i uporządkowanie informacji, mocnych i słabych

stron, szans i zagrożeń w procesie realizacji zadań określonych w Strategii.

Mocne strony:

1) Przeciętna stopa bezrobocia

2) Wysokie poczucie przynależności lokalnej

3) Przeciętna sytuacja materialna mieszkańców

4) Znikomy poziom bezdomności

5) Przeciętny poziom niepełnosprawności

6) Dobre rozeznanie środowiska

7) Pozytywna współpraca z władzami lokalnymi

8) Zrozumienie i akceptacja ze strony władz lokalnych

9) System opieki społecznej – udzielanie wsparcia finansowego, usług opiekuńczych, 

poradnictwa i pracy socjalnej oraz dobrze zorganizowany system dożywiania dzieci w 

szkołach

10) Funkcjonowanie organizacji pozarządowych

11) Wysokie wykształcenie teoretyczne oraz duże doświadczenie zawodowe pracowników 
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pomocy społecznej

12) Fachowa kadra w sferze oświaty, kultury, sportu i ochrony zdrowia

13) Aktywność społeczeństwa w sferze życia kulturalnego

14) W miarę dobre ustawodawstwo

15) Wysoki poziom wiedzy wśród mieszkańców gminy dot. możliwości uzyskania pomocy 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych

16) Duża skuteczność w działaniu komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz

funkcjonowanie punktu poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym

17) Realizacja procedury „Niebieskiej Karty”.

Słabe strony:

1) Niewystarczające środki finansowe z zasobów własnych gminy

2) Niewystarczająca obsada kadrowa do realizacji planowanych zadań

3) Brak kadry specjalistycznej, np. psycholog

4) Niski prestiż służb socjalnych

5) Zbyt mała liczba organizacji pozarządowych na terenie gminy

6) Trudna sytuacja na rynku pracy, powodująca utrzymujący się poziom bezrobocia oraz 

brak wystarczającej liczby ofert pracy dla osób niepełnosprawnych

7) Zmniejszająca się liczba ludności

8) Odpływ wykształconej kadry w związku z lokalnym brakiem ofert pracy

9) Stosunkowo niski poziom wynagrodzeń za świadczoną pracę, głównie w sferze 

prywatnych pracodawców

10) Brak gminnego systemu pomocy instytucjonalnej dom pomocy społecznej, dzienny 

ośrodek pobytu

11) Trudny dostęp do rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Szanse:

1) Możliwość dofinansowania likwidacji barier społecznych, architektonicznych i

komunikacyjnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z 

funduszu instytucji, organizacji, fundacji i stowarzyszeń.???

2) Podnoszenie kwalifikacji, możliwość skorzystania ze szkoleń i doświadczenia innych

3) Możliwość utworzenia systemu wsparcia dla osób w sytuacji kryzysowej, łączącego 
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działania służb i instytucji: pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia, policji, komisji ds. 

rozwiązywania problemów alkoholowych

4) Możliwość rozwoju organizacji pozarządowych, działających w sferze polityki społecznej

5) Możliwość uzyskania zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej, co poprawi sytuację 

bytową miejscowych rodzin

6) Pozyskiwanie do współpracy przez samorząd gminny nowych partnerów

7) Prowadzenie aktywnej formy zmniejszania bezrobocia poprzez zatrudnienie 

współfinansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy oraz PFRON

8) Zwiększanie środków na pomoc społeczną w budżecie gminy.

Zagrożenia:

1) Niewystarczające środki finansowe na objęcie niezbędną pomocą wszystkich 

uprawnionych do świadczeń

2) Negatywne postrzeganie pomocy społecznej

3) Zagrożenia wynikające z długotrwałego bezrobocia:

- brak wiary we własne możliwości oraz poczucie niskiej wartości,

- przenoszenie problemu na kolejne pokolenie,

- obawa przed podjęciem pracy i przekwalifikowaniem zawodowym,

- popadanie w uzależnienia,

- popadanie w długi,

- wycofywanie się z życia społecznego,

- popadanie w choroby: depresje, psychiczne i nerwice

4) Przeciążenie pracowników socjalnych zadaniami nienależącymi do pomocy społecznej 

ograniczające w ten sposób prowadzenie niezbędnej pracy socjalnej z osobami i rodzinami 

objętymi pomocą

5) Zbyt mała liczba organizacji pozarządowych oraz ich niewystarczające dofinansowanie 

6) Niska aktywność osób niepełnosprawnych oraz ubogi rynek pracy dostosowanej do ich 

potrzeb

7) Wzrost liczby młodzieży pijącej alkohol oraz obniżenie wieku inicjacji alkoholowej

8) Starzenie się społeczeństwa – niekorzystne zmiany w strukturze społecznej.
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4. KAPITAŁ SPOŁECZNY GMINY

Kapitał społeczny jest dobrem wspólnym członków środowiska lokalnego i odnosi się

do osób,  rodzin,  grup  społecznych  i  instytucji.  Dotyczy on  również charakteru  i  zasięgu

zaangażowania osób w nieformalne sieci i formalne organizacje, co jest zauważalne na terenie

gminy. Związany jest z interakcjami (w społeczności lokalnej) i może służyć rozwiązywaniu

problemów  społecznych,  do  czego  posłuży  również  opracowana  strategia.  Składnikami

kapitału  społecznego,  które  wyróżniane  zostały ze  względu  na  funkcje  współdziałania

i rozwiązywania są:

 więzi społeczne/sieci społeczne/struktury społeczne

 wartości/normy społeczne/solidarność/zwyczaj współpracy

 zaufanie społeczne.

Kapitał społeczny przynosi następujące zyski:

 ekonomiczne  (rozwój  gospodarczy,  substytuowanie  innych  postaci

kapitału, zabezpieczenie społeczne, ograniczanie problemu „free riding”)

 polityczne  (sprawne  funkcjonowanie  lokalnych  instytucji,  rozwój

demokracji lokalnej)

 rozwiązywanie  problemów  społecznych  (w  sferze  edukacji,  zdrowia,

bezpieczeństwa publicznego i innych).

Źródła  lokalnego kapitału  społecznego to:  tradycja  obywatelskiego  zaangażowania,

pozytywne  doświadczenia  współpracy  mieszkańców,  lokalni  liderzy  społeczni,  lokalne

organizacje społeczne, edukacja.

Potencjalne problemy związane z lokalnym kapitałem społecznym to:

 znaczne  dysproporcje  między  osobami/grupami  w  dostępie  do  kapitału

społecznego,

 koncentrowanie się kapitału społecznego w rodzinie i małych grupach,

 koncentrowanie  się  kapitału  społecznego  w  grupach  ekskluzywnych  lub

przestępczych.

Na  potrzeby  strategii  dokonano  ustaleń  w  zakresie  potencjału  społecznego

i mocnych stron gminy. Atutami gminy dotyczącymi kwestii integracji społecznej są:

 wykształcona kadra zatrudniona w placówkach oświatowych

 wykształcona  i  kompetentna  kadra  zatrudniona  w  ośrodkach  kultury,
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ośrodkach zdrowia

 działalność lokalnych animatorów kultury

 działalność Ochotniczych Straży Pożarnych

 dobra współpraca z Policją

 sieć powiązań między mieszkańcami – dobre stosunki sąsiedzkie

 działanie zespołów ludowych

 funkcjonowanie na terenie gminy Kół Gospodyń Wiejskich

 utrwalanie tradycji w zakresie rękodzieła: tkactwa i rzeźby w gminie

 aktywny i otwarty na współpracę samorząd 

 doświadczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji

projektów współfinansowanych przez UE

 działalność bibliotek.

Kapitał  społeczny  w dużej  mierze  determinowany  jest  stopniem  zaangażowania

mieszkańców w rozwój i funkcjonowanie gminy. Ta aktywność najpełniej przejawia się  

w formie tworzenia i działania w ramach organizacji pozarządowych.

Zadania  organizacji pozarządowych real izujących  określone przez ustawę

działania  w  zakres ie  pożytku publicznego stanowią  istotną cechę społeczeństwa

demokratycznego oraz są ważnym elementem aktywizującym społeczność lokalną, w tym

społeczność gminy Siemień.

Organizacje  pozarządowe  działające  na  terenie  gminy  angażują  się  w  rozwój

społeczno-kulturalny  regionu  i  aktywnie  współpracują  z  samorządem,  tworząc  lokalne

partnerstwa w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Na terenie gminy działają następujące organizacje pozarządowe:

1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jezioro

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Siemieniu

3.  Ochotnicza Straż Pożarna w Juliopolu

4.  Ochotnicza Straż Pożarna w Glinnym Stoku

5.  Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Tulnickiej

6.  Ochotnicza Straż Pożarna w Działyniu

7.  Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorze

8.  Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchowinach Starych

9.  Fundacja Rozwoju Gospodarczego Gminy Siemień
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10. Regionalne Towarzystwo Ziemi Siemieńskiej „PARTNERSTWO”

  11. Stowarzyszenie „Dolina Piwonii”

  12. Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Juliopol

  13. Stowarzyszenie „Porozumienie Pokoleń” w Woli Tulnickiej.

Organizacje  działające  na  terenie  gminy  aktywnie  współpracują  z  samorządem

lokalnym, który wspiera ich funkcjonowanie. W oparciu o ustawy o samorządzie gminnym

oraz  działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie  uchwalane  są  roczne  programy

współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Gmina Siemień realizuje zadania własne

wspierając  lub  powierzając  organizacjom  pozarządowym  i  podmiotom  prowadzącym

działalność w zakresie pożytku publicznego w szczególności:

a) pomoc  społeczna,  w  tym  pomoc  rodzinom  i  osobom  w  trudnej  sytuacji  

życiowej oraz organizowanie opieki dla osób samotnych,

b) propagowanie profilaktyki i działań zapobiegających patologiom takim jak:  

alkoholizm, narkomania, agresja oraz przemoc,

c) upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży przez:

    - prowadzenie zajęć w dziedzinach takich jak:  piłka siatkowa, piłka nożna, 

       szachy, tenis stołowy i innych możliwych dla realizacji na terenie gminy,

     - organizowanie masowych imprez sportowo–rekreacyjnych, turniejów itp.,

     - wspieranie udziału sportowców w zawodach sportowych o zasięgu ponad 

        gminnym,

     - umożliwienie organizacji przedsięwzięć na terenach gminnych obiektów,

d)  kultury  oraz  rozwoju  świadomości  narodowej,  obywatelskiej  i  kulturowej  

oraz tożsamości lokalnej poprzez:

           - umożliwienie organizacji przedsięwzięć na terenie gminnych obiektów,

           - organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, wystaw i koncertów,

     -  przygotowanie  publikacji  książkowych,  folderów  i  innych  materiałów

               o tematyce lokalnej,

e)   promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,

f)   ekologii i ochrony środowiska, w tym zieleni gminnej i zadrzewienia,

g)   ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

h)   promocji i organizacji wolontariatu,
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i)  działalności  wspomagającej  technicznie,  szkoleniowo,  informacyjnie  lub  

finansowo organizacje  pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność  

w zakresie pożytku publicznego.

5. CELE I PROGRAMY STRATEGII  

Polityka  społeczna  gminy  polega  na  zapewnieniu  mieszkańcom  poczucia

dobrostanu,  kompleksowej  opieki  nad  rodziną,  wspomaganiu  najsłabszych,  służy

także rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz umożliwia pełne uczestnictwo w życiu

społecznym. 

Ponadto,  gmina  jest  członkiem  stowarzyszenia  Lokalnej  Grupy  Działania

„Jagiellońska  Przystań”.  Obejmuje  ona  swoim  działaniem  gminy:  Siemień,  Parczew,

Podedwórze, Dębowa Kłoda, Ostrów Lubelski, Jabłoń i Milanów. 

W oparciu o ustalone problemy określono cele strategiczne, którym przypisano szereg

celów szczegółowych oraz skonkretyzowanych kierunków działań.

Cel strategiczny 1:

Aktywizacja zawodowa i edukacyjna mieszkańców prowadząca do eliminacji ubóstwa.

Cele szczegółowe:

- Upowszechnianie edukacji przedszkolnej

- Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży

- Promocja przedsiębiorczości i postaw proaktywnych

- Poprawa aktywności fizycznej dzieci i młodzieży

- Monitoring  socjalny  –  wypracowanie  form  postępowania  wobec  osób  w  sytuacji

kryzysowej długotrwałego pozostawania bez pracy

- Rozwijanie aktywnych form pomocy skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym, długotrwale bezrobotnych, w tym szczególnie do kobiet

- Poprawa sytuacji bytowej osób i rodzin żyjących w biedzie

- Promocja aktywności zawodowej.
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Kierunki działań: 

- Organizacja zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania

- Organizacja zajęć pozalekcyjnych, wyrównujących dysproporcje edukacyjne

- Organizacja zajęć sportowych

- Upowszechnianie informacji o znaczeniu edukacji przedszkolnej 

- Stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Parczewie  w zakresie monitorowania 

i rozwiązywania problemu wysokiego bezrobocia na terenie gminy:

 organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych,

 propagowanie działań zmierzających do przekwalifikowania się osób 

długotrwale bezrobotnych.

- Objęcie praca socjalną osób długotrwale bezrobotnych, tak by zachęcać je do 

systematycznego poszukiwania zatrudnienia

- Udzielanie osobom bezrobotnym wszechstronnej pomocy w zakresie: poradnictwa 

zapoznania z aktywnymi technikami poszukiwania pracy.

- Objęcie pomocą materialną rodzin dotkniętych problemem ubóstwa i bezrobocia

- Organizacja szkoleń i kursów umożliwiających podnoszenie kwalifikacji

- Promocja przedsiębiorczości

- Rozwijanie klubu szachisty

- Organizowanie turniejów tenisa stołowego

- Utworzenie klubu naukowo-literackiego

- Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży

- Utworzenie klubu rodzica współczesnego 

- Utworzenie klubu młodego strażaka.

Lp Działanie Okres

realizacji

Podmioty

odpowiedzialne za

realizację

Źródło

finansowania

Wskaźniki

1 Organizacja zajęć

pozalekcyjnych, rozwijających

zainteresowania

2020-2030 Samorząd, szkoły,

organizacje

pozarządowe

Budżet gminy,

fundusze

pomocowe

Zorganizowanie 2 cykli

zajęć pozalekcyjnych

2 Organizacja zajęć

pozalekcyjnych,

wyrównujących dysproporcje

2020-2030 Samorząd, szkoły,

organizacje

pozarządowe

Budżet gminy,

fundusze

pomocowe

Zorganizowanie 2 cykli

zajęć pozalekcyjnych
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edukacyjne

3 Organizacja zajęć sportowych 2020-2030 Samorząd, szkoły,

organizacje

pozarządowe

Budżet gminy,

fundusze

pomocowe

Zorganizowanie 2 cykli

zajęć sportowych i 4

turniejów

4 Upowszechnianie informacji o

znaczeniu edukacji

przedszkolnej 

2020-2030 Samorząd, szkoły,

organizacje

pozarządowe

Budżet gminy,

fundusze

pomocowe

Organizacja 1 kampanii

promocyjno-informacyjnej

5 Stała współpraca z

Powiatowym Urzędem Pracy

w Parczewie 

2020-2030 Urząd Gminy, GOPS bezinwestycyjne Ograniczenie patologii w

grupie 15 osób 

6 Objęcie pracą socjalną osób

długotrwale bezrobotnych

2020-2030 GOPS Budżet gminy Objęcie pracą socjalną 30

osób 

7 Udzielanie osobom

bezrobotnym wszechstronnej

pomocy w zakresie:

poradnictwa, zapoznania z

aktywnymi technikami

poszukiwania pracy

2020-2030 GOPS bezinwestycyjne Udzielenie informacji 50

osobom

8 Objęcie pomocą materialną

rodzin dotkniętych problemem

ubóstwa i bezrobocia

2020-2030 GOPS Budżet gminy Udzielenie pomocy 20

rodzinom

9 Organizacja szkoleń i kursów

umożliwiających podnoszenie

kwalifikacji

2020-2030 Samorząd,

organizacje

pozarządowe

Budżet gminy,

fundusze

pomocowe

Organizacja 4 szkoleń

umożliwiających

podnoszenie kwalifikacji

10 Promocja przedsiębiorczości 2020-2030 Samorząd,

organizacje

pozarządowe

Budżet gminy,

fundusze

pomocowe

Organizacja 1 kampanii

promocyjno-informacyjnej

11 Rozwijanie klubu szachisty 2020-2030 Samorząd,

organizacje

pozarządowe

Budżet gminy,

fundusze

pomocowe

Rozwijanie klubu szachisty

12 Organizacja turniejów tenisa

stołowego

2020-2030 Samorząd, 

szkoły, organizacje

pozarządowe

Budżet gminy,

fundusze

pomocowe

Organizacja 4 turniejów

tenisa stołowego

13 Utworzenie klubu naukowo-

literackiego

2020-2030 Samorząd, 

szkoły, organizacje

pozarządowe

bezinwestycyjne Utworzenie 1 klubu

naukowo-literackiego

14 Organizacja ferii zimowych

dla dzieci i młodzieży

2020-2030 Samorząd, 

szkoły, organizacje

pozarządowe

Budżet gminy,

fundusze

pomocowe

Organizacja 2 cykli ferii

zimowych

15 Utworzenie klubu rodzica 2020-2030 Samorząd, bezinwestycyjne Utworzenie 1 klubu rodzica
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współczesnego szkoły, organizacje

pozarządowe

współczesnego

16 Utworzenie klubu młodego

strażaka

2020-2030 Samorząd,

organizacje

pozarządowe, OSP

Budżet gminy,

fundusze

pomocowe

Utworzenie 1 klubu

młodego strażaka

Cel strategiczny 2:

Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców.

Cele szczegółowe:

- Upowszechnianie postaw proaktywnych 

- Ocena stanu potrzeb społecznych

- Ocena możliwości skutecznego reagowania na pojawiające się kwestie społeczne

- Promocja działalności organizacji pozarządowych

- Poprawa stosunków międzyludzkich – kształtowanie „dobrych relacji sąsiedzkich”

- Zapewnienie odpowiednich form opieki osobom wymagającym pomocy

- Zwiększenie  dostępności  usług  opiekuńczych  i  pielęgnacyjnych  osobom  starszym  

i niepełnosprawnym

- Poprawa sprawności osób starszych i niepełnosprawnych

- Aktywizacja rodzin na rzecz zapewnienia opieki osobom najbliższym

- Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności.

Kierunki działań:

- Systematyczny  monitoring  problemów  społecznych  realizowany  przez  pracowników

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- Systematyczna  analiza  zasobów  finansowych  przeznaczonych  na  realizacje  zadań

własnych i zleconych

- Coroczne  informowanie  radnych  i  decydentów  o  istniejących  potrzebach  i  kwestiach

społecznych

- Analiza świadczonej pomocy ze względu na efektywność i właściwości adresatów

- Ciągłe  podnoszenie  kwalifikacji  przez  kadrę  pomocy  społecznej  w  celu  lepszego

rozpoznawania i reagowania na pojawiające się kwestie społeczne

46



- Systematyczny  monitoring  istniejących  i  rozpoczynających  się  programów  celowych

i  funduszy  służący   ewentualnemu  pozyskiwaniu  środków  zewnętrznych  na

rozwiązywanie lokalnych potrzeb społecznych

- Organizacja kampanii informujących o znaczeniu integracji społecznej

- Organizacja warsztatów i spotkań z zakresu integracji społecznej

- Organizacja lokalnych świąt i uroczystości wzmacniających więzi między mieszkańcami

i przywiązanie do zamieszkiwanej miejscowości

- Diagnoza potrzeb ludzi starszych i niepełnosprawnych oraz dążenie do ich zaspokojenia

- Organizowanie wydarzeń i aktywności skierowanych do ludzi starszych

- Wspieranie  osób  niepełnosprawnych  i  starszych  w  miejscu  ich  zamieszkania,

w szczególności poprzez:

 propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia,

 ułatwianie kontaktu z placówkami rehabilitacyjnymi,

 uwrażliwienie  społeczności  lokalnej  na  potrzeby  osób  starszych

i niepełnosprawnych, 

 rozwijanie  usług  opiekuńczych  w  szczególności  poprzez  podnoszenie

kwalifikacji kadry,

- Rozwój  pracy  socjalnej  i  działań  na  rzecz  integracji  społecznej  i  partycypacji  osób

starszych i niepełnosprawnych w życiu społecznym:

 budowanie projektów socjalnych promujących integrację społeczną,

 organizowanie  czasu  wolnego  w  formie  zajęć  kulturalnych,

rekreacyjnych,

 zorganizowanie  usług  transportowych  na  terenie  gminy  (dowóz  do

lekarza,  urzędu  itp.)  dla  niepełnosprawnych  i  starszych,  mających

problemy z poruszaniem się, osób na wózkach inwalidzkich

- Wsparcie materialne dla osób samotnych, w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

- Podejmowanie  działań  zmierzających  do  systematycznego  łamania  barier  dla  osób

niepełnosprawnych ruchowo

- Współdziałanie  z  PFRON  i  organizacjami  pozarządowymi  dla  skuteczniejszego

rozwiązywania  problemów  osób  niepełnosprawnych  oraz  z  Powiatowym  Centrum

Pomocy  Rodzinie  i  Powiatowym  Urzędem  Pracy  w  zakresie  aktywizacji  społecznej

i zawodowej osób niepełnosprawnych.

- Utworzenie klubów aktywnego seniora.
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Lp Działanie Okres

realizacji

Podmioty

odpowiedzialne za

realizację

Źródło

finansowania

Wskaźniki

1 Systematyczny monitoring

problemów społecznych

realizowany przez

pracowników Ośrodka

Pomocy Społecznej2020-2030

2020-2030 GOPS bezinwestycyjne Powstanie 7 raportów

rocznych podsumowujących

problemy społeczne

2 Systematyczna analiza

zasobów finansowych

przeznaczonych na realizacje

zadań własnych i zleconych

2020-2030 GOPS bezinwestycyjne Powstanie 7 raportów

rocznych omawiających

zasoby finansowe

3 Coroczne informowanie

radnych i decydentów o

istniejących potrzebach i

kwestiach społecznych.

2020-2030 GOPS bezinwestycyjne Powstanie 7 raportów

rocznych podsumowujących

problemy społeczne

4 Analiza świadczonej pomocy

ze względu na efektywność i

właściwość adresatów

2020-2030 GOPS bezinwestycyjne Powstanie 7 raportów

rocznych prezentujących

analizę świadczonej pomocy 

5 Ciągłe podnoszenie

kwalifikacji przez kadrę

pomocy społecznej w celu

lepszego rozpoznawania i

reagowania na pojawiające się

kwestie społeczne

2020-2030 GOPS Budżet gminy,

fundusze

pomocowe

Ukończenie 2 szkoleń przez

2 pracowników socjalnych

6 Systematyczny monitoring

istniejących i

rozpoczynających się

programów celowych i

funduszy służący

ewentualnemu pozyskiwaniu

środków zewnętrznych na

rozwiązywanie lokalnych

potrzeb społecznych

2020-2030 GOPS bezinwestycyjne Przygotowanie 3 projektów

współfinansowanych z

programów celowych i

funduszy

7 Organizacja kampanii

informujących o znaczeniu

integracji społecznej

2020-2030 Samorząd, GOPS,

organizacje

pozarządowe

bezinwestycyjne Organizacja 1 kampanii

promocyjno-informacyjnej

8 Organizacja warsztatów i

spotkań z zakresu integracji

społecznej

2020-2030 GOPS Budżet gminy Organizacja 4 warsztatów 
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9 Organizacja lokalnych świąt i

uroczystości wzmacniających

więzi między mieszkańcami i

przywiązanie do

zamieszkiwanej miejscowości

2020-2030 Samorząd,

organizacje

pozarządowe

Budżet gminy,

fundusze

pomocowe

Organizacja 7 edycji

lokalnych świąt i

uroczystości

10 Diagnoza potrzeb ludzi

starszych i niepełnosprawnych

oraz dążenie do ich

zaspokojenia

2020-2030 Samorząd,

organizacje

pozarządowe, GOPS

Budżet gminy,

fundusze

pomocowe

Opracowanie 7 raportów

rocznych podsumowujących

problemy osób

niepełnosprawnych

11 Organizowanie wydarzeń i

aktywności skierowanych do

ludzi starszych

2020-2030 Samorząd,

organizacje

pozarządowe

Budżet gminy,

fundusze

pomocowe

Organizacja 4 wydarzeń

skierowanych do ludzi

starszych 

12 Rozwój pracy socjalnej i

działań na rzecz integracji

społecznej i partycypacji osób

starszych i niepełnosprawnych

w życiu społecznym

2020-2030 GOPS bezinwestycyjne Objęcie pracą socjalną 20

osób starszych i

niepełnosprawnych

13 Wsparcie materialne dla osób

samotnych, w podeszłym

wieku i osób

niepełnosprawnych

2020-2030 Samorząd, 

organizacje

pozarządowe, GOPS

Budżet gminy,

fundusze

pomocowe

Udzielenie wsparcia

finansowego 20 osobom 

14 Podejmowanie działań

zmierzających do

systematycznego łamania

barier dla osób

niepełnosprawnych ruchowo

2020-2030 Samorząd, 

organizacje

pozarządowe, GOPS

Budżet gminy,

fundusze

pomocowe

Wykonanie 1 podjazdu dla

osób niepełnosprawnych

15 Współdziałanie z PFRON i

organizacjami pozarządowymi

dla skuteczniejszego

rozwiązywania problemów

osób niepełnosprawnych oraz

z Powiatowym Centrum

Pomocy Rodzinie i

Powiatowym Urzędem Pracy

w zakresie aktywizacji

społecznej i zawodowej osób

niepełnosprawnych

2020-2030 Samorząd, 

organizacje

pozarządowe, GOPS

bezinwestycyjne Organizacja 6 spotkań

poświęconych

rozwiązywaniu problemów

osób niepełnosprawnych

16 Utworzenie klubów

aktywnego seniora

2020-2030 Samorząd, 

organizacje

pozarządowe

Budżet gminy,

fundusze

pomocowe

Utworzenie 2 klubów

aktywnego seniora
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Cel strategiczny 3:

Przezwyciężanie i zapobieganie występowaniu patologii społecznych.

Cele szczegółowe:

- Wspomaganie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych prowadzące

do pozostania dziecka w rodzinie, w szczególności:

 pomoc  rodzinom  niewydolnym  wychowawczo  w  przezwyciężeniu

problemów  opiekuńczo-wychowawczych  poprzez  odtworzenie  bądź

wzmocnienie ich funkcji,

 zapewnienie  dzieciom  i  młodzieży  odpowiednich  warunków  do  życia

i rozwoju zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi im prawami,

 pomoc  młodzieży  w  życiowym  usamodzielnieniu   poprzez  nabycie

umiejętności  społecznych,  umożliwiających  im  prawidłową  adaptację

społeczną oraz  integrację ze środowiskiem,

- Aktywne rozwiązywanie sytuacji kryzysowej w rodzinie:

 objęcie  opieką  psychologiczną  i  pedagogiczną  rodziny,  w  której

występuje kryzys,

 wsparcie instytucjonalne rodziny pozostającej w kryzysie, 

- Ograniczanie spożycia napojów alkoholowych

- Zmiana  zachowań  i  postaw  mieszkańców  w  sytuacjach  związanych  z  alkoholem

i narkotykami

- Wdrożenie  stosownych  form  profilaktyki  alkoholowej  i  narkotykowej  kierowanej

w szczególności do dzieci i młodzieży

- Zwiększenie  skuteczności  i  dostępności  leczenia  i  terapii  dla  osób  uzależnionych

i  współuzależnionych  w  zakresie  nowoczesnych  strategii  oraz  metod  rozwiązywania

problemów uzależnień a także wzmacnianie efektów leczenia

- Współpraca z Policją w zakresie poprawy bezpieczeństwa

- Zwiększenie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego

- Propagowanie w społeczności lokalnej abstynencji i trzeźwości.
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Kierunki działań:

- Systematyczna  praca  socjalna  z  rodzinami  z  problemem  opiekuńczo-wychowawczym

polegająca  m.in.  na  diagnozie  deficytów  w  zakresie  pełnienia  ról  rodzicielskich,

wydolności opiekuńczo-wychowawczej, zaniedbań względem dzieci oraz ocenie sytuacji

dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym, rówieśniczym

- Pomoc materialna dla rodzin pozostających  w trudnej sytuacji ekonomicznej realizowana

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

 z systemu pomocy społecznej

 z systemu świadczeń rodzinnych

- Tworzenie  świetlic  środowiskowych  działających  w poszczególnych  miejscowościach,

oferujących  całodobowa  pomoc  dzieciom  z  rodzin  mających  trudności  opiekuńczo-

wychowawcze  poprzez:  dożywianie,  właściwą  opiekę  pedagogiczną,  pomoc

w rozwiązywaniu  problemów szkolnych,  możliwość konstruktywnego spędzania  czasu

wolnego

- Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin ubogich

- Systematyczna  współpraca  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  z  placówkami

oświatowymi  w celu  bieżącej  analizy  sytuacji  dzieci  i  młodzieży  uczęszczających  do

szkół,  a  w  szczególności  przeciwdziałanie  pojawiającym  się  patologiom  oraz

dofinansowanie  działań  naprawczych  prowadzonych  przez  szkoły,  w  tym dożywianie

uczniów

- Pomoc  psychologiczna  i  socjoterapeutyczna  dla  dzieci  i  rodzin  z  problemem

alkoholowym

- Utworzenie Punktu Konsultacyjnego i Telefonu Zaufania

- Podejmowanie  działań  w  ramach  systemu  pomocy  ofiarom  przemocy  w  rodzinie

„Niebieska Linia” i Niebieska Karta”

- Utworzenie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy domowej

- Prowadzenie  programów  edukacyjnych  dotyczących  różnych  rodzajów  środków

uzależniających

- Prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych

- Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców

- Wdrożenie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży spożywającej alkohol
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- Wspieranie  programów  oraz  przedsięwzięć  opracowanych  i  realizowanych  przez

młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych

- Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych  dla dzieci i młodzieży

- Prowadzenie  w  ramach  profilaktyki  problemowej  zajęć  sportowych  (zakup  sprzętu

sportowego, finansowanie trenera)

- Podejmowanie  działań  edukacyjnych  skierowanych  do  sprzedawców  napojów

alkoholowych, oraz działań kontrolnych, interwencyjnych, mających na celu ograniczenie

dostępności do alkoholu i przestrzeganie zakazu jego sprzedaży osobom poniżej 18 roku

życia

- Utworzenie centrów aktywności rodziny.

Lp Działanie Okres

realizacji

Podmioty

odpowiedzialne za

realizację

Źródło

finansowania

Wskaźniki

1 Systematyczna praca socjalna

z rodzinami z problemem

opiekuńczo- wychowawczym 

2020-2030

2020-2030 GOPS bezinwestycyjne Objęcie pracą socjalną 20

rodzin

2 Pomoc materialna dla rodzin

pozostających w trudnej

sytuacji ekonomicznej

realizowana przez Ośrodek

Pomocy Społecznej

2020-2030 GOPS bezinwestycyjne Objęcie pomocą materialną

rodzin pozostających w

trudnej sytuacji

ekonomicznej

3 Tworzenie świetlic

środowiskowych 

2020-2030 GOPS Budżet gminy,

fundusze

pomocowe

Powstanie 2 świetlic

środowiskowych

4 Organizowanie wypoczynku

letniego dzieciom z rodzin

ubogich

2020-2030 Samorząd, szkoły,

organizacje

pozarządowe, GOPS

Budżet gminy,

fundusze

pomocowe

Organizacja 2 cykli

wypoczynku letniego

dzieciom z rodzin ubogich 

5 Systematyczna współpraca

Ośrodka Pomocy Społecznej

z placówkami oświatowymi w

celu bieżącej analizy sytuacji

dzieci i młodzieży

uczęszczających do szkół

2020-2030 GOPS, szkoły Budżet gminy,

fundusze

pomocowe

Organizacja 8 spotkań

przedstawicieli placówek

oświatowych z kadrą GOPS-

u

6 Pomoc psychologiczna i 2020-2030 GOPS bezinwestycyjne Objęcie pomocą 20 dzieci
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socjoterapeutyczna dla dzieci i

rodzin z problemem

alkoholowym

7 Utworzenie Punktu

Konsultacyjnego i Telefonu

Zaufania

2020-2030 Samorząd, GOPS,

organizacje

pozarządowe

Budżet gminy,

fundusze

pomocowe

Utworzenie 1 punktu

konsultacyjnego i 1 linii

telefonu zaufania

8 Podejmowanie działań w

ramach systemu pomocy

ofiarom przemocy w rodzinie

„Niebieska Linia” i

„Niebieska Karta”

2020-2030 GOPS, organizacje

pozarządowe

Budżet gminy Objęcie pomocą 5 osób

9 Utworzenie grupy wsparcia

dla osób współuzależnionych i

ofiar przemocy domowej

2020-2030 Samorząd,

organizacje

pozarządowe, GOPS

Budżet gminy,

fundusze

pomocowe

Utworzenie 1 grupy

wsparcia

10 Prowadzenie programów

edukacyjnych dotyczących

różnych rodzajów środków

uzależniających

2020-2030 Samorząd,

organizacje

pozarządowe, GOPS

Budżet gminy,

fundusze

pomocowe

Wdrożenie 3 programów

edukacyjnych dotyczących

środków uzależniających

11 Prowadzenie na terenie szkół

programów profilaktycznych

2020-2030 Samorząd,

organizacje

pozarządowe, szkoły

Budżet gminy,

fundusze

pomocowe

Wdrożenie 2 edycji

programów profilaktycznych

12 Podejmowanie działań o

charakterze edukacyjnym

przeznaczonych dla rodziców

2020-2030 Samorząd,

organizacje

pozarządowe, szkoły

bezinwestycyjne Organizacja 4 spotkań

edukacyjnych dla rodziców

13 Wdrożenie programów

profilaktyczno-edukacyjnych

dla młodzieży upijającej się

2020-2030 Samorząd,  szkoły 

organizacje

pozarządowe, GOPS,

Budżet gminy,

fundusze

pomocowe

Wdrożenie 2 edycji

programów profilaktyczno-

edukacyjnych 

14 Wspieranie programów i

przedsięwzięć opracowanych i

realizowanych przez młodzież,

skierowanych do grup

rówieśniczych

2020-2030 Samorząd, 

organizacje

pozarządowe, GOPS,

młodzież

Budżet gminy,

fundusze

pomocowe

Organizacja 4 przedsięwzięć

realizowanych przez 

modzież

15 Organizowanie lokalnych

imprez profilaktycznych  dla

dzieci i młodzieży

2020-2030 Samorząd,  szkoły

organizacje

pozarządowe, GOPS, 

Budżet gminy,

fundusze

pomocowe

Organizacja 4 imprez

profilaktycznych

16 Prowadzenie w ramach

profilaktyki problemowej

zajęć sportowych (zakup

sprzętu sportowego,

finansowanie osoby

2020-2030 Samorząd, 

organizacje

pozarządowe, szkoły

Budżet gminy,

fundusze

pomocowe

Organizacja 2 cykli zajęć

sportowych i 4 turniejów

sportowych
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prowadzącej te zajęcia)

17 Podejmowanie działań

edukacyjnych skierowanych

do sprzedawców napojów

alkoholowych, oraz działań

kontrolnych, interwencyjnych,

mających na celu ograniczenie

dostępności napojów

alkoholowych i przestrzeganie

zakazu sprzedaży alkoholu

osobom poniżej 18 roku życia

2020-2030 Samorząd, 

organizacje

pozarządowe, GOPS

bezinwestycyjne Organizacja 3 spotkań

informacyjnych

18 Utworzenie centrów

aktywności rodziny

2020-2030 Samorząd, 

organizacje

pozarządowe, GOPS

Budżet gminy,

fundusze

pomocowe

Utworzenie 2 centrów

aktywności rodziny

6. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ STRATEGII

Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Siemień na lata 2020-

2030  obejmuje  zasięgiem  czasowym  okres  dziesięciu  lat  i  zakłada  ciągłość  w  realizacji

wytyczonych kierunków działań z zachowaniem wymogu wprowadzania niezbędnych zmian,

wynikających  z  aktualnej  sytuacji  ekonomicznej  i  społecznej  w  kolejnych  latach.

Cele  strategiczne  wyznaczone  w  niniejszym  opracowaniu  dotyczą  najistotniejszych

problemów  występujących  na  terenie  gminy  Siemień,  mianowicie:  bezrobocia,  ubóstwa,

trudności  opiekuńczo–wychowawczych,  problematyki  osób  w  podeszłym  wieku,

niepełnosprawnych,  uzależnionych,  bezdomnych,  opuszczających  zakłady  karne  i  innych

zagrożonych marginalizacją. 

Realizacja  określonych  celów  determinuje  konieczność  zaangażowania  możliwych

zasobów  państwowych,  regionalnych  i  lokalnych.  Rozwijanie  i  utrzymywanie  systemu

pomocy  wymaga  zintegrowanych  działań  wszelkich  podmiotów,  w  tym  organizacji

pozarządowych,  grup  sąsiedzkich,  rodzin,  wolontariuszy.  Samopomoc  i  samoorganizacja

obywateli  jest  często  bardziej  efektywna  niż  interwencja  instytucji  publicznych.

Proponuje  się,  by  realizatorami  strategii  rozwiązywania  problemów  społecznych  oraz

twórcami i koordynatorami programów celowych byli:
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- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu, Rada Gminy, Urząd Gminy, Policja, 

Organizacje społeczne i pozarządowe, Kościół Katolicki oraz osoby fizyczne i prawne, 

zaangażowane w realizację zadań w zakresie pomocy społecznej.

Szczegółowe działania dotyczące wdrażania poszczególnych celów i ich kierunków

będą opracowywane na każdy kolejny rok przez  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej  w  konsultacji  z  organizacjami  pozarządowymi  i  instytucjami  społecznymi

działającymi  na  terenie  gminy.  Propozycje  harmonogramów  będą  przedkładane  Radzie

Gminy, która będzie odpowiedzialna za ich zatwierdzanie i przyjmowanie na każdy kolejny

rok.  

Założenia  strategii  rozwiązywania  problemów  społecznych  były  planowane

z uwzględnieniem obszarów priorytetowych wskazanych w Strategii Polityki Społecznej przy

zachowaniu specyfiki obszaru gminy.

Cele  i  kierunki  wyznaczone w strategii  pozostają  również  spójne  z  podstawowym

dokumentem odnoszącym się do rozwiązywania problemów społecznych w województwie

lubelskim:  Strategią  Polityki  Społecznej  Województwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020.

Ponadto strategia jest zgodna z dokumentami funkcjonującymi na szczeblu powiatowym.

6.1. Harmonogram wdrażania Strategii 

Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siemień na lata 2020– 

2030 będzie obejmować pięć etapów.

ETAP DZIAŁANIA

 I Podjęcie uchwały przez Radę Gminy w Siemieniu o przyjęciu do 

realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 

Gminie Siemień na lata 2020-2030”

Termin realizacji: III kwartał 2020 r.

 II Koordynacja realizacji działań objętych Strategią

Termin realizacji: III kwartał 2020 r. – IV kwartał 2030 r.

III Monitoring i ewaluacja Strategii

55



Termin realizacji: na koniec każdego roku w okresie: od III kwartału 2020 

do IV kwartału 2030

 IV Uzupełnianie Strategii o nowe zadania i programy

Termin realizacji: sukcesywnie w okresie wdrażania Strategii czyli: od III 

kwartału 2020 do IV kwartału 2030

 V Podsumowanie i ocena Strategii

Termin realizacji: IV kwartał 2030 r.

6.2. Komunikacja społeczna i promocja Strategii 

W celu sprawnego funkcjonowania Strategii należy umożliwić społeczności lokalnej

udział  w  procesie  jej  tworzenia  i  realizacji.  Partnerzy  mają  możliwość  zgłoszenia  zmian

w  treści  Strategii  w  zakresie  wymagającym  ich  współpracy.  Oceny  zasadności

proponowanych  zmian  dokonuje  Zespół  odpowiedzialny  za  jej  realizacje.

Władze  samorządowe  w  trakcie  wdrażania  Strategii  muszą  znaleźć  skuteczną  metodę

przekazywania informacji do otoczenia.  Powinny także zwrócić uwagę na sprawny system

przyjmowania  informacji  z  otoczenia,  od  partnerów  społecznych.

Władze  samorządowe  muszą  kontaktować  się  z  jednej  strony  z  otoczeniem

wewnętrznym,  obejmującym  pracowników,  którzy  uczestniczą  bezpośrednio

w administrowaniu  gminą  (ich  wiedza,  motywacja,  umiejętności  praktyczne,  kompetencje

interpersonalne).

Z  drugiej  strony  muszą  również  komunikować  się  z  otoczeniem  zewnętrznym

obejmującym: ogół mieszkańców gminy, grupy, organizacje, stowarzyszenia, instytucje czy

przedsiębiorstwa.  Dalsze  otoczenie  zewnętrzne  to   otoczenie  gminy,  jako  wspólnoty

terytorialnej: sąsiednie gminy, struktury powiatowe, wojewódzkie i ogólnopaństwowe.

Obszary działań w zakresie komunikacji społecznej to:

-  możliwość wnioskowania zmian zapisów Strategii przed jej uchwaleniem;

-  informacja o postępach wdrażania Strategii;
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-  współpraca  z  mediami  –  podawanie  informacji  o  wdrażanych  projektach  w  mediach

lokalnych;

- informacje zamieszczane na stronach internetowych.

Promocja  Strategii  ma na celu stanowienie  i  utrzymywanie  wzajemnej  współpracy

między  samorządem a  społeczeństwem.  Informowanie  oraz  promocja  odbywać się  będzie

poprzez  zamieszczenie  na  stronie  internetowej  Gminy  oraz  Gminnego  Ośrodka  Pomocy

Społecznej w Siemieniu.

6.3. Monitoring i ewaluacja

Zadania  nakreślone  w  Strategii  uzależnione  są  od  zabezpieczenia

finansowego,  zatrudnionej  kadry,  współpracy  z  partnerami  oraz  zainteresowania

i współpracy ze strony społeczeństwa. 

Sposób  realizacji  Strategii  powinien  być  systematycznie  monitorowany  i  oceniany

przez zainteresowane organy oraz poddawany ocenie społecznej. 

W  związku  z  rozłożeniem  realizacji  zadań  na  okres  kilkuletni  wskazane  jest

wprowadzanie korekty założonych planów, wynikające ze zmian w prawodawstwie.

Całościowy obraz realizowanych działań wpisujących się w Strategię Rozwiązywania

Problemów  Społecznych  określają  wskaźniki  wyznaczone  dla  zadań  przypisanych  do

poszczególnych celów operacyjnych. 

7. PODSUMOWANIE 

Dobrem nadrzędnym strategii rozwiązywania problemów społecznych jest człowiek –

jego  potrzeby  zarówno  w  kontekście  indywidualnym,  jak  i  społecznym.  Strategia  jest

dokumentem  opisującym,  analizującym  i  wartościującym  zjawiska  w  tym  obszarze

rzeczywistości, od którego zależy stworzenie wizji godnego życia zarówno jednostki, jak też
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grupy społecznej, jako całości. W praktyce stanowi skuteczny instrument realizacji przyjętych

założeń dla osiągnięcia stanu określonego w wizji.

Zapisy  Strategii  mogą  być  realizowane  przede  wszystkim  przy  pomocy  kapitału

ludzkiego i społecznego. Rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych zależy od

jakości  zasobów ludzkich i zaufania  społecznego.  Kapitał ludzki to: wiedza,  umiejętności,

kwalifikacje i zdolności ludzi do szybkiego oraz skutecznego radzenia sobie z problemami

natury zarówno społecznej jak i psychologicznej.

Kapitał  społeczny  jest  uzupełnieniem  kapitału  ludzkiego.  Składa  się  z  relacji

międzyludzkich, tj. zaufania, zrozumienia, wspólnych wartości, które integrują społeczność,

a  przez  to  umożliwiają  wspólne  działania.  Potencjał  intelektualny,  zdobyte  kwalifikacje

i doświadczenia będzie można należycie spożytkować w społeczeństwie opartym na wiedzy.

Wdrożenie  celu  umożliwi  prowadzenie  satysfakcjonującego  życia  zawodowego.  Rozwój

kapitału  ludzkiego  i  społecznego  oraz  powszechny  dostęp  do  nowoczesnych  technologii

informacyjnych  jest  jednym  z  najważniejszych  wyzwań  innowacyjnej  gospodarki

i postępowego społeczeństwa. Bez rozwoju zasobów ludzkich nie będzie możliwe sprostanie

jego wymogom.

Strategia  jest  dokumentem  otwartym,  podlegającym  stałemu  monitoringowi

i  ewaluacji  zadań.  Wprowadzenie  tych procedur pozwoli na dokonanie zmian w realizacji

poszczególnych  celów  i  zadań  w  zależności  od  zmieniających  się  warunków  i  potrzeb

społecznych.  
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