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WSTĘP
Dynamiczny charakter zmiany występujący w kwestiach polityki społecznej
w naszym kraju, jaki obserwujemy w ostatnich latach oraz stały wzrost liczby zadań
nakładanych na samorządy gminne z zakresu zabezpieczenia społecznego, powoduje
konieczność planowanego i racjonalnego konstruowania zasad opisujących główne
kierunki rozwoju gminnej polityki społecznej.
Dokumentem mającym spełniać rolę przewodnika w kształtowaniu kierunków
rozwoju gminnej polityki społecznej Gminy Tyrawa Wołoska jest „Gminna Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2021 2026”.
Strategia stanowi podstawowy instrument zarządzania, wyznacza organizacji
sformułowaną syntetyczną misję, cele oraz plan przewidzianych do wdrożeń działań
wskazuje, w jaki sposób misja powinna być wypełniona.
Praktyczne

przeznaczenie

strategii

oddaje

definicja

A.D

Chandlera,

sformułowana w 1962r.: „Strategia wyraża cele długoterminowe, odpowiadające
generalnym kierunkom działania, a także przedstawia alokacje zasobów, jakie są
niezbędne do realizacji przyjętych celów”.1 Naczelnym zadaniem strategii jest
formułowanie wizji, której urzeczywistnienie stanowi o realizacji misji.
Potrzeba opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
traktowanej, jako długofalowy program działania wynika z kilku przesłanek:
Po pierwsze jest to prawny obowiązek nałożony na samorząd gminny
wynikający z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, który
stanowi: „Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie
i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz innych, których celem jest integracja osób i rodzin
z grup szczególnego ryzyka”.
Drugą przesłanką utworzenia takiego dokumentu jest fakt, iż w 2015r. w Gminie
Tyrawa Wołoska Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych przestała
obowiązywać. Konieczność dalszego prowadzenia działań w zakresie lokalnej polityki
społecznej, kontynuowanie podjętych działań jak i nowe spojrzenie na występujące

1

Zarządzanie teoria a praktyka, red. A.K Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
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problemy są kolejnym czynnikiem przemawiającym za opracowaniem i przyjęciem
dokumentu. Strategia pozwala na określenie głównych celów do realizacji przez
samorząd gminny z zakresu szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego oraz
wyznacza kierunki i metody działań, których realizacja zapewni skuteczne
przeciwdziałanie i rozwiązywanie występujących problemów i zagrożeń społecznych.
Pożądane interwencje mają przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców.
Dotyczy to w szczególności tych mieszkańców, którzy są zagrożeni lub dotknięci
marginalizacją i wykluczeniem społecznym, aby w konsekwencji doprowadzić do ich
aktywizacji i integracji ze społecznością lokalną.
Trzecim elementem przemawiającym za koniecznością utworzenia takiego
dokumentu

jest

konieczność

zwiększenia

odpowiedzialności

instytucji

oraz

mieszkańców w kwestiach zabezpieczenia społecznego oraz rozwiązywania
problemów społecznych. Jasne określenie w jednym dokumencie głównych
problemów społecznych oraz metod ich rozwiązywania pozwala na szeroki udział
społeczności lokalnej, instytucji administracji samorządowej jak również organizacji
pozarządowych w osiągnięciu mierzalnego sukcesu w rozwiązywaniu lokalnych
problemów społecznych.
Oparcie funkcjonowania polityki społecznej w gminie na długofalowym
planowaniu i przejrzystych celach pomaga zarządzać sferą społeczną (skutecznie
zapobiegać i rozwiązywać problemy społeczne) i ułatwia pozyskiwanie funduszy
zewnętrznych na realizację interwencji społecznych.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem, który
uświadamia społeczności lokalnej skalę zjawisk i problemów społecznych oraz
wychodzi naprzeciw jej potrzebom, natomiast dla samorządu stanowi kompleksowy
i uporządkowany zbiór celów, działań i metod, ukierunkowanych na wprowadzenie
skutecznych rozwiązań w obszarze rozwiązywania problemów społecznych.
Projektowane działania służą zapobieganiu zjawiskom skutkującym wykluczeniem
społecznym oraz likwidacji ich przyczyn, a w przypadku wystąpienia problemów szybkiej ich diagnozie oraz podejmowaniu skutecznych interwencji społecznych.
Strategia postępowania w obszarze bezpieczeństwa społecznego w Gminie
Tyrawa Wołoska opierać się będzie na racjonalnej, adekwatnej do zdiagnozowanych
potrzeb oraz zmian struktury społecznej, nowoczesnej polityce społecznej,
realizowanej

w

ramach

szerokiej

współpracy

międzyorganizacyjnej

i międzysektorowej.
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Strategia

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych

jest

zgodna

z podstawowymi zasadami współżycia społecznego, a w szczególności z zasadą
pomocniczości. Pojęcie pomocniczości oznacza, że struktury wyższe np.: organy
władzy nie powinny wyręczać osób, rodzin, grup społecznych w tym, w czym mogą
same sobie poradzić.
Strategia jest dokumentem otwartym, podlegającym ewaluacji i monitoringowi.
Powinna umożliwić wybór priorytetów i właściwy podział środków budżetowych na
realizację zadań z zakresu polityki społecznej.
Jako element żywy strategia będzie podlegać ciągłym zmianom – będą
pojawiać się nowe, ważne cele a część z przedstawionych w dokumencie celów straci
swoją aktualność. Ten ciągły proces zmian jest jak najbardziej pożądany, ponieważ
będzie on miernikiem działań i dążeń lokalnej społeczności.
Strategia jest, więc instrumentem umożliwiającym podejmowanie decyzji
zarówno w najbliższym okresie jak i w odległej perspektywie.
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I.
PROCEDURA
TWORZENIA
GMINNEJ
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

STRATEGII

1. Podstawa prawna opracowania
Gminna

Strategia

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych

została

opracowana w oparciu o zapisy następujących aktów prawnych:
- Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78,
poz. 483). Konstytucja jako ustawa zasadnicza określa podstawowe prawa
i obowiązki każdego obywatela. Szczególne miejsce określające prawa z zakresu
zabezpieczenia społecznego określają w szczególności art. 67, art. 68, art. 69
Konstytucji. Pierwszy z przytoczonych przepisów mówił, iż: „Obywatel ma prawo do
zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub
inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia
społecznego określa ustawa o pomocy społecznej”.
Z kolei art. 68 Konstytucji stanowi, iż: „Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
Obywatelom niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają
równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa”.
Natomiast art. 69 odnosi się szczególnie do grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym „Władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki
zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom
w podeszłym wieku. Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie
z ustawą, pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz
komunikacji społecznej”.
- Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Ustawa ta jest
najważniejszym dokumentem określającym zadania gminy, jako podstawowego
szczebla administracji samorządowej. Wśród obowiązków gminy z zakresu
zabezpieczenia społecznego wymienia sprawy:
➢ ochrony zdrowia;
➢ pomocy społecznej w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
➢ edukacji publicznej;
➢ polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej,
medycznej i prawnej;
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➢ współpracy z organizacjami pozarządowymi.
- Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Pomoc społeczna jest
instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom
i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2.1.).
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do
zaspokojenia

niezbędnych

potrzeb

i

umożliwia

im

życie

w

warunkach

odpowiadających godności człowieka (art. 3.1.). Za realizację zadań z zakresu pomocy
społecznej na terenie gminy odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Do jego
obowiązków należy:
➢ prowadzenie diagnostyki jednostkowej i środowiskowej;
➢ bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń (w tym organizowanie opieki
i usług domowych);
➢ współpraca z organizacjami i instytucjami, a zwłaszcza z samorządem
lokalnym;
➢ aktywizowanie środowiska lokalnego.
Ustawa o pomocy społecznej jest podstawową regulacją prawną na podstawie,
której udziela się wsparcia dla osób i rodzin, których dochód jest niższy niż próg
interwencji socjalnej. Ustawa ta nakłada na Gminę obowiązek realizacji zadań
z zakresu pomocy społecznej, które ze względu na formę możemy podzielić na cztery
główne kategorie:
➢ pomoc finansowa;
➢ pomoc usługowa;
➢ pomoc rzeczowa;
➢ poradnictwo i interwencja kryzysowa.
- Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Na podstawie tej
ustawy udzielane jest wsparcie dla rodzin, których dochód jest niższy niż próg
wsparcia dochodowego rodziny. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach
rodzinnych przewiduje cztery rodzaje świadczeń rodzinnych i dwa rodzaje kryterium
dochodowego w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami.
Świadczeniami rodzinnymi są:
➢ zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego;
➢ świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne
oraz specjalny zasiłek opiekuńczy;
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➢ zapomoga wypłacana przez gminy na podstawie art. 22a ustawy
o świadczeniach rodzinnych;
➢ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.
Warto zauważyć, iż ze względu na fakt, iż realizacja zadań zapisanych
w ustawie jest zlecona gminom z zakresu zadań administracji rządowej, dalsze
kształtowanie zmian w ustawie jest zależne od polityki społecznej prowadzonej przez
organy administracji rządowej. Obecnie prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do
zasiłku rodzinnego przysługuje:
➢ rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
➢ opiekunowi faktycznemu dziecka;
➢ osobie uczącej się.
Zasiłki rodzinne przysługują do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki
w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo ukończenia 24 roku
życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek
rodzinny przysługuje także osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak
nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Ustawa o świadczeniach rodzinnych jest aktem prawa dającym możliwość
udzielania wsparcia finansowego szerokiej grupie rodzin osiągających dochody
poniżej progu wsparcia dochodowego rodziny.
- Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Zadania państwa w zakresie
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej są
realizowane przez instytucje rynku pracy działające w celu:
➢ pełnego i produktywnego zatrudnienia;
➢ rozwoju zasobów ludzkich;
➢ osiągnięcia wysokiej, jakości pracy;
➢ wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej.
Szczególne znaczenie z punktu realizacji gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych będą miały zapisy dotyczące działań prowadzących przy
współpracy samorządu powiatowego i gminnego w zakresie aktywizacji społecznozawodowej osób bezrobotnych w ramach realizacji kontraktów socjalnych, prac
społecznie użytecznych oraz Programu Aktywizacja i Integracja.
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- Ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 marca 2003r. Określa ona zasady
zatrudnienia socjalnego stosowane w szczególności do:
➢ bezdomnych

realizujących

indywidualny

program

wychodzenia

z bezdomności;
➢ uzależnionych od alkoholu i narkotyków;
➢ chorych psychicznie;
➢ bezrobotnych;
➢ zwolnionych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze
środowiskiem;
➢ uchodźców, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją
sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich
podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji ubóstwa oraz
uniemożliwiającej uczestnictwa w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
Zadania te realizuje się poprzez zatrudnienie socjalne, przez co należy rozumieć
zapewnienie osobom, o których mowa powyższej możliwości uczestniczenia
w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej, kluby integracji
społecznej i zatrudnienia wspieranego. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym stwarza
szansę na powrót do społeczeństwa osobom, które z różnych powodów znalazły się
na marginesie życia społecznego. Wychodzi również naprzeciw postulatom
organizacji pozarządowych, które oczekują od państwa większego zaangażowania
w aktywizację i edukację środowisk dotkniętych długotrwałym bezrobociem.
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – ustawa dotyczy osób, których stan fizyczny,
psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia
wypełnianie ról społecznych (niepełnosprawnych), a w szczególności zdolności do
wykonywania pracy zawodowej, jeżeli uzyskały orzeczenie o:
➢ zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni
niepełnosprawności określonych w ustawie;
➢ całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, na podstawie odrębnych
przepisów lub
➢ niepełnosprawności przed ukończeniem 16 roku życia.
Zadania wynikające z ustawy realizują właściwe organy administracji rządowej
i organy jednostek samorządu terytorialnego. W świetle ustawy zadania te dotyczą
głównie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz m.in.:
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➢ opracowywanie programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych
w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudnienia, przestrzegania
praw osób niepełnosprawnych;
➢ podejmowanie

działań

zmierzających

do

ograniczenia

skutków

niepełnosprawności;
➢ współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz
osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych
osób;
➢ pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych.
- Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego. Ustawa stanowi,
że zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osób, w tym każdego człowieka,
a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa.
Wg ustawy ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej
i samorządowej oraz instytucje do tego powołane.
W świetle ustawy ochrona zdrowia psychicznego polega w szczególności na:
➢ promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym;
➢ zapewnianiu

osobom

z

zaburzeniami

psychicznymi

wielostronnej

i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy
niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym;
➢ kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw
społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także
przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.
-

Ustawy

z

dnia

26

października

1982r.

o

wychowaniu

w

trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi . Ustawa ta – uznając życie obywateli w trzeźwości
za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Narodu – zobowiązuje organy
administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania działań
zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury
ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę
obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz
trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw
nadużywania alkoholu, a także wspierania działania w tym zakresie organizacji
społecznych i zakładów pracy. Zatem ciężar rozwiązywania problemów alkoholowych
jest skupiony na poziomie samorządów gmin, które dzięki w/w ustawie uzyskały
kompetencje do rozwiązywania większości lokalnych problemów alkoholowych.
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Zadania te realizowane w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy, stanowią
integralną część niniejszej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z zapisami
ustawy przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie
polityki

społecznej,

gospodarczej,

oświatowo-wychowawczej

i

zdrowotnej,

a w szczególności przez:
➢ działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną;
➢ leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;
➢ ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych;
➢ nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii;
➢ zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu
i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii;
➢ nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może
prowadzić do narkomanii.
Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących:
➢ zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
➢ udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej;
➢ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej

w

zakresie

rozwiązywania

problemów

narkomanii,

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportoworekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych;
➢ wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
➢ pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych
dotkniętym

ubóstwem

i

wykluczeniem

społecznym,

integrowanie

ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej
i kontraktu socjalnego.
- Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t. Dz. U.
z 2015r. poz. 1390). Ustawa stanowi, że „władze publiczne mają obowiązek zapewnić
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wszystkim

obywatelom

równe

traktowanie

i

poszanowanie

ich

praw

i wolności”. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane
przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach
określonych

w

przepisach

o

ustawy

pomocy

społecznej

lub

ustawy

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, chyba że przepisy
niniejszej

ustawy

stanowią

inaczej.

Do

zadań

własnych

gminy

należy

w szczególności:
➢ tworzenie
w

gminnego

szczególności

opiekuńczych

i

systemu

poprzez

przeciwdziałania

działania

wychowawczych

przemocy

edukacyjne

kompetencji

w

służące

rodziców

rodzinie

wzmocnieniu
w

rodzinach

zagrożonych przemocą w rodzinie;
➢ zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach
wsparcia;
➢ tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Ustawa daje podstawę prawną do tworzenia spójnego systemu wspierania rodziny
w środowisku. Na system ten składają się następujące działania gminy:
1. Powołanie instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny:
➢ konsultacje i poradnictwo specjalistyczne;
➢ pomoc prawna;
➢ terapia i mediacje;
➢ opiekuńcze i specjalistyczne usługi dla rodzin z dziećmi;
➢ grupy wsparcia i grupy samopomocowe;
➢ asystenci rodziny.
2. Tworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie:
➢ opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk
wychowawczych;
➢ specjalistycznej;
➢ pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.
3. Powołanie przez wójta tzw. rodzin wspierających, które mogą tworzyć osoby
z otoczenia rodziny potrzebującej wsparcia. Rodziny wspierające mogą służyć
przykładem oraz pomocą w opiece i wychowaniu dzieci, prowadzeniu
gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról
społecznych.
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- Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie. Ustawa ta
wprowadza nowe rozwiązania dotyczące podstawowych dziedzin działalności
organizacji pozarządowych w Polsce.
Ustawa reguluje zasady:
➢ prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe
(działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego) korzystania z tej
działalności przez organy administracji publicznej w celu wykonywania zadań
publicznych;
➢ uzyskiwania przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku
publicznego oraz funkcjonowania organizacji pożytku publicznego;
➢ sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego;
➢ wolontariat.
Uwarunkowania programowe Strategii pozostają w zgodności z dokumentami
strategicznymi i programowymi, które opracowano na szczeblu europejskim,
krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Należą do nich:
- Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu.
- Polska 2030 – Trzecia fala nowoczesności Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju.
Wśród celów strategicznych zawartych w dokumencie na szczególną uwagę ze
względu na charakter dokumentu zasługuje Cel 6 – rozwój kapitału ludzkiego poprzez
wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare state” oraz Cel 11 – wzrost społecznego
kapitału rozwoju.
- Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka,
sprawne państwo. Jest główną strategią rozwojową w średnim horyzoncie czasowym.
Z perspektywy założeń gminnej strategii rozwiązywana problemów społecznych
największe znaczenie będzie miał trzeci obszar strategiczny Spójność społeczna
i terytorialna. W dziedzinie integracji społecznej priorytetami zapisanymi w tym
dokumencie są:
➢ zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
➢ zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych.
- Umowa Partnerstwa – Programowanie perspektywy finansowej 2014 – 2020. Umowa
Partnerstwa

jest

dokumentem

określającym

strategię

interwencji

funduszy

europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki
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rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce w latach 2014 - 2020. Instrumentami
realizacji UP są krajowe programy operacyjne i regionalne programy operacyjne.
Dokumenty te tworzą spójny system dokumentów strategicznych i programowych na
nową perspektywę finansową.
- Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.
Nowy wymiar aktywnej integracji (MP 2014 poz. 787). Jest to pierwszy strategiczny
program w Polsce, który zawiera kompleksowe działania nakierowane na trwałe
zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Kluczowe kierunki działań na lata 2014 - 2020 obejmują:
➢ zmniejszenie wykluczenia dzieci i młodzieży;
➢ stworzenie szansy na bezpieczne wejście na rynek pracy dla osób młodych oraz
ułatwienie im godzenia pracy zawodowej z zakładaniem rodziny;
➢ aktywną integrację osób wykluczonych społecznie;
➢ wsparcie osób starszych;
➢ zapobieganie niepewności mieszkaniowej.
- Krajowe Programy Operacyjne:
➢ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Stworzona przez Komisję Europejską Umowa Partnerstwa, określa główne kierunki
wsparcia w ramach Polityki Spójności 2014-2020, na co składa się również PO
Infrastruktura i Środowisko. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
tak samo, jak jego poprzednik POIiŚ 2007-2013, ma za zadanie dążyć do
zrównoważonego rozwoju gospodarki i zwiększenia konkurencyjności, co będzie
możliwe przez wsparcie rozwoju infrastruktury technicznej w Polsce.
➢ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Dokument, który został przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku. Jest
jednym z 6 programów krajowych, które będę realizowane w okresie 2014-2020.
Finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego nadrzędnym celem
jest wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawa
funkcjonowania administracji publicznej. Interwencja podejmowana z poziomu
krajowego

koncentrować

się

będzie

przede

wszystkim

na

rozwiązaniach

systemowych, projektach pilotażowych oraz działaniach o zasięgu ogólnokrajowym.
W porównaniu z Programem Kapitał Ludzki w obecnym okresie programowania,
program ten będzie miał niższą alokację. 75 proc. Europejskiego Funduszu
Społecznego będzie zarządzanych przez regiony.
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- Inteligentny Rozwój 2014-2020
Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku, stanowiący krajową
implementację polityki spójności Unii Europejskiej w zakresie wzrostu innowacji
i działań badawczych. Program w całości będzie realizowany w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. POIR to jeden z 6 programów krajowych, które
realizowane będą na terytorium całej Polski.
- Polska Cyfrowa 2014-2020
Dokument opracowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, który został przyjęty przez Radę Ministrów
8 stycznia 2014 roku. Nadrzędnym celem PO PC jest wykorzystanie potencjału
cyfrowego do poprawy jakości życia społeczeństwa. To nowy program, który pojawił
się dopiero w perspektywie finansowej 2014-2020.
- Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020, przyjęta 26 sierpnia 2013r.
przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. Kwestie kierunków rozwoju polityki
społecznej zostały zawarte w obszarze „Kapitał Ludzki i Społeczny”, a ważnymi
obszarami

interwencji

jest

Włączenie

społeczne

poprzez

Wzrost

poziomu

adaptacyjności zawodowej i integracji społecznej w regionie.
- Wojewódzki Program Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023, jest dokumentem
strategicznym z zakresu zabezpieczenia społecznego o zasięgu wojewódzkim.
Wskazuje on następujące cele operacyjne:
Cel I. Ograniczenie zjawisk wykluczenia społecznego w województwie.
Cel II. Wspieranie rodzin w realizacji funkcji opiekuńczo wychowawczych.
Cel III. Zwiększenie i rozwój świadczeń pomocy społecznej dla seniorów.
Cel IV. Promowanie rozwoju infrastruktury pomocy społecznej.
Cel V. Doskonalenie kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej
i podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej.
- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sanockiego na lata 2013
– 2020 oraz projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu
Sanockiego na lata 2021 – 2030. Jest dokumentem strategicznym z zakresu
zabezpieczenia społecznegoo zasięgu powiatowym. Na podstawie przeprowadzonej
diagnozy wskazane zostały następujące obszary interwencji i wsparcia:
➢ ekonomia społeczna;
➢ pomoc społeczna.
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Ponadto w ramach strategii zawarte zostały dwa programy szczegółowe:
➢ Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sanockim,
➢ Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
- Strategia Rozwoju Gminy Tyrawa Wołoska do roku 2020. Jest podstawowym
dokumentem

kierunkowym,

stanowiącym

podstawę

do

podejmowania

skoordynowanych działań przez wszystkich partnerów społecznych Gminy.
Ponadto prowadzone są działania i realizowane programy rządowe
obejmujące:
Rodzina
− Rodzina 500 plus Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie
na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez kryterium
dochodowego. Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu
dzieci.
− Dobry Start Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300
zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona
uczniów.
− Program Maluch+ Program "Maluch+" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci
programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc
opieki. "Maluch+" jest programem rocznym.
− Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 W tym miejscu informacje o opiece nad
dzieckiem w wieku do lat 3 znajdą rodzice, podmioty prowadzące lub zamierzające
prowadzić instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
− Karta Dużej Rodziny System zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Karta
Dużej Rodziny funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych
firmach.
− Opieka zastępcza nad dzieckiem Najlepszym środowiskiem życia i wychowania
dziecka jest rodzina.
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− Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Program jest
adresowany

do

jednostek

samorządu

terytorialnego

szczebla

gminnego

i powiatowego, których obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających z ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem”. W ramach Programu ze środków finansowych korzystać
mogą również podmioty niepubliczne, które realizują zadanie pracy z rodziną lub
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na zlecenie samorządu. Dofinansowaniu
w ramach Programu mogą podlegać koszty wynagrodzenia asystentów rodziny oraz
koordynatorów pieczy zastępczej. Pomoc społeczna i seniorzy
− Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023 Program „Posiłek w szkole
i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich
dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej
sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie
posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub
żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku
szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie
rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów,
z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania. Celem
Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym
publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie
ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania
posiłków w szkołach.
− Program Opieka 75+ to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Jest realizowany przez samorządy i polega na świadczeniu usług opiekuńczych dla
seniorów w miejscach zamieszkania.
− Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie
i zawodowo W dniu 5 grudnia 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
podpisał nowy Program pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom
wykluczonym społecznie i zawodowo”. Decyzja ukierunkowania nowego programu
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na problemy jednostek lub grup osób,
w tym rodzin wykluczonych społecznie pozwala na promowanie włączania
społecznego, walki z ubóstwem oraz dyskryminacją, zarówno społeczną, jak
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i zawodową. Stwarza też możliwości na dobre wykorzystanie usług reintegracji
społecznej i zawodowej, które uzależnione jest przede wszystkim od poprawnego
wykonywania statutowych zadań określonych instytucji.
− Program Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi Program ma
charakter uzupełniający wobec ustawowych zadań własnych samorządów gmin w
zakresie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom. Wsparcie
finansowe w ramach Programu daje możliwość wzmocnienia działalności podmiotom
funkcjonującym w obszarze pomocy społecznej, które realizują zadania na rzecz osób
z zaburzeniami psychicznymi.
− Program „Od zależności ku samodzielności” Celem głównym Programu jest
umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji
życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.
− Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–
2020 Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020
jest przedsięwzięciem kompleksowym, uwzględniającym obszary i kierunki wsparcia
umożliwiające osiągnięcie celu głównego, jakim jest poprawa jakości i poziomu życia
osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Program
zakłada praktyczne włączenie sektora organizacji pozarządowych do działań
służących zaangażowaniu seniorów. Na jego finansowanie do 2020 roku z budżetu
państwa zostanie przeznaczone łącznie 280 mln zł. W podziale na każdy rok
po 40 mln.
− Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020 Od roku 2015 Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020
skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (wcześnie Program „SeniorWIGOR”). Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa
w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia
w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +” przy
dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych
Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”. Program polega na wsparciu tworzenia
placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”
przez

jednostki

samorządu,

których

strategie

rozwoju

pomocy

społecznej
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uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej
infrastruktury pomocy społecznej tego typu.
− Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Głównym celem
Programu jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie
i rozwiązywanie problemu bezdomności. Nową kwestią w tym obszarze, której nie
uwzględniał

dotychczasowy

Program

wspierający

rozwiązywanie

problemu

bezdomności, jest inspirowanie do wdrażania nowych metod pracy z osobami
bezdomnymi oraz programów aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób.
- Program „Wspieraj Seniora” jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej
w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19 w związku z utrzymującym się stanem
epidemii na obszarze Rzeczypospolitej

Polskiej.2 Usługa wsparcia polega

w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej
potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Rynek pracy
− Program "Zwiedzaj i Pracuj" Programy "Zwiedzaj i Pracuj" cieszą się dużym
zainteresowaniem ze strony młodych obywateli RP. Udział w jednym z programów
stanowi interesującą alternatywę dla rocznego pobytu, łączącego wypoczynek,
poznawanie sposobu życia w innej części globu z możliwością świadczenia pracy
w tym państwie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491)
2
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1.2. Metodologia prac nad Strategią
Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zostało
zainicjowane w miesiącu sierpniu 2019r. Zarządzeniem Nr 54/2019 Wójta Gminy
Tyrawa Wołoska z dnia 12.08.2019r. został powołany Zespół Zadaniowy do
opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy
Tyrawa Wołoska na lata 2020 – 2025, w następującym składzie:
1. Krystian Domaradzki – zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
2. Marian Kurasz – sekretarz Gminy Tyrawa Wołoska
3. Ewa Sieradzka – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie
Wołoskiej
4. Dorota Stasicka – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
5. Bernarda Zwierzyńska – kierownik Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej
6. Kamila Solarz – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Tyrawie Wołoskiej
7. Ewa Popiel – asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Tyrawie Wołoskiej
8. Lucyna Wota – dyrektor Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej
9. Bożena Bobyk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej
10. Elżbieta Białecka – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
11. Jerzy Wołoszyn – kierownik Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego
Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej, przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej
w Tyrawie Wołoskiej
12. Bożena Jasińska – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Tyrawie Wołoskiej
13. Joanna Hnat – przedstawiciel Referatu Inwestycji Infrastruktury i Gospodarki
Gruntami
14. Dagmara Tomaszewska - przedstawiciel Referatu Inwestycji Infrastruktury
i Gospodarki Gruntami
15. Mariusz Duszczyński – przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska
16. Edward Wołoszyn- Radny, z-ca przewodniczącego

Rady Gminy Tyrawa

Wołoska, członek Komisji Oświatowo – Społecznej
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17. Stanisław Chabko – Radny, z-ca przewodniczącego

Rady Gminy Tyrawa

Wołoska, członek Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
18. Katarzyna Gibała – Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Siemuszowej
19. Katarzyna Skórka - Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Hołuczkowie
20. Karolina Jach – Prezes Stowarzyszenia Bieszczadzkie Dziedzictwo Kultury
21. Szymon Rychlicki – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Sanoku
22. Wiesława Janiszewska – przedstawiciel Ośrodka Zdrowia w Tyrawie Wołoskiej
Koordynatorem Zespołu Zadaniowego Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ustalił Ewę
Sieradzką – kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej.
Ewa Sieradzka prowadziła zarazem prace redakcyjne.
Kamila Solarz – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Tyrawie Wołoskiej - przeprowadziła analizę Ankiet dla mieszkańców Gminy Tyrawa
Wołoska dotyczących zjawiska problemu przemocy w rodzinie, natomiast Monika
Chmura – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie
Wołoskiej - przeprowadziła analizę ankiet - Badania pt. „Spożywanie alkoholu
i używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną na terenie Gminy
Tyrawa Wołoska”

.

Na pierwszym posiedzeniu zespołu w dniu 07.10.2019r. został określony zakres
czasowy dokumentu na lata 2020 – 2025 oraz omówiono wstępne założenia prac nad
dokumentem.
W dniu 09.03.2020r. na posiedzeniu Zespołu Zadaniowego ustalono zakres
danych jakie należy opracować celem dokonania diagnozy problemów społecznych
w Gminie Tyrawa Wołoska. Wiedza ta umożliwi w sposób adekwatny zaplanować
i zrealizować działania służące członkom społeczności lokalnej, a także optymalnie
i efektywnie wykorzystać do tego posiadane zasoby finansowe, instytucjonalne
i ludzkie.
Od marca do grudnia prace nad Strategia nie odbywały się w formie
stacjonarnej lecz poprzez systemy teleinformatyczne. Stan ten nastąpił w związku
z rozpowszechnianiem się koronowirusa SARS-Co V-2, wywołującego chorobę
COVID-19 i wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Mając na uwadze utrudnienia w komunikacji i sytuację społeczną, tworzenia Strategii
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nie udało się zakończyć w 2020 r. Koniecznym zatem stała się zmiana terminu
realizacji niniejszej Strategii z lat 2020-2025 na 2021-2026. Członkowie Zespołu
Zadaniowego, co do tejże zmiany nie wnieśli uwag. Poprzez pocztę elektroniczną
Zespół

zapoznał

się

z

przygotowana

diagnozą

problemów

społecznych,

ze szczegółową analizą SWOT oraz celami głównymi zawartymi w dokumencie.
Po konsultacjach, członkowie Zespołu zobowiązali się do przedstawienia swoich uwag
i naniesienia poprawek w celu ujednolicenia Strategii.

Na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu przyjęto następujące
tryby postępowania

Przeprowadzono diagnozę analityczną

Przygotowano diagnozę problemów społecznych Gminy Tyrawa Wołoska

Określono najważniejsze obszary strategiczne

Przeprowadzono analizę SWOT

Przeprowadzono spotkania konsultacyjne
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Określono misję i założenia Gminy Tyrawa Wołoska w zakresie polityki
społecznej

Określono programy i projekty

Wskazano cele strategiczne

Wskazano cele operacyjne służące osiągnięciu wytyczonych celów
strategicznych

Wskazano oczekiwane efekty wdrażanego programu oraz podmioty
odpowiedzialne za realizację zadań

Określono źródła finansowania i wskaźniki realizacji

Diagnoza została opracowana za pomocą metody desk research, której
specyfika polega na tym, iż nie posiada określonego czasu czy fazy realizacji.
Pozyskiwanie i eksploracja danych trwa przez cały okres realizacji projektu
badawczego. Dokumenty zastane są także na bieżąco uzupełnianie i zestawiane
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z pozyskanymi w trakcie pozostałych etapów badania materiałami. Efektem analizy
desk research jest diagnoza badanego określonego problemu na badanym obszarze,
charakterystyka wszystkich jego grup składowych oraz opis i weryfikacja działań
podejmowanych przez instytucje na nim działające.
Podstawę analizy desk research stanowią dokumenty statystyki publicznej,
sprawozdania, analizy i publikacje, roczniki statystyczne etc. Cechą tej metody jest to,
że wiedza do opracowania Strategii istnieje i jest dostępna, ale poszczególne dane,
które dają cały obraz sytuacji są rozproszone w różnych instytucjach i dokumentach.
Głównym

zadaniem

badawczym

było,

więc

zgromadzenie

tych

informacji,

posegregowanie ich, zaplanowanie działań oraz wyznaczenie działań do ich realizacji.
Przy opracowaniu Strategii uwzględniono również zasady polityki społecznej:
- Zasada pomocniczości (cytowana powyżej zasada subsydiarności) – można ją też
tłumaczyć tak: najpierw pomagasz sobie sam, potem liczysz na pomoc rodziny,
następnie społeczności lokalnej (organizacje pozarządowe, samorząd), a na końcu
państwa. Państwo pojawia się dopiero wtedy, gdy działania na „niższych szczeblach”
okazały się niewystarczające.
- Zasada efektów odłożonych w czasie - np. system emerytalny: płacisz dziś, „zwrot”
pieniędzy następuje po latach. Inny przykład - zmiana nauczania przynosi efekty, kiedy
nowe pokolenie, inaczej wykształcone, zastępuje poprzedników. Pamiętajmy,
że zapowiedź zmian organizacyjnych czy prawnych z reguły powoduje wzrost
oczekiwań. „Odkładany w czasie” efekt zmian często wywołuje rozgoryczenie,
niepokój, pretensje, odruchy protestu, buntu, nawet rozruchy.
- Zasada szerokiego zasięgu skutków, inaczej zasada promieniowania efektów.
Oto przykład: w pierwszej połowie lat 90-tych w Niemczech wprowadzono
ubezpieczenia pielęgnacyjne, obowiązkowe i powszechne. Spowodowało to wzrost
zatrudnienia niskokwalifikowanych kobiet w średnim wieku, odciążenie rodziny
od bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnymi członkami rodziny, zwiększyło
poczucie bezpieczeństwa socjalnego.
- Zasada akceptacji społecznej - jeżeli działania władz budzą pozytywne emocje
społeczne (np. organizowanie wakacji dla dzieci czy rozgrywek sportowych), efekt jest
szybki. Jeśli natomiast władza lokalna musi zabiegać o akceptację swoich zamiarów,
wówczas należy przygotować plan, który powinien zawierać:
 wyjaśnienie celu podjętego działania,
24

 jawność wszelkich poczynań,
 poparcie uznanych w środowisku autorytetów,
 akcję informacyjną poprzedzającą decyzje,
 zaangażowanie do realizacji celu jak największej liczby osób i instytucji,
 obserwowanie, wskazywanie i podkreślanie pierwszych sukcesów i wspólne
ich świętowanie,
 ujawnianie trudności i ewentualnych niepowodzeń.
- Zasada kontroli społecznej - każda zbiorowość lokalna rozwija własny system
„miar”, ocen, nakazów i zakazów, sankcji, a także uznania. Trzeba to brać pod uwagę
planując strategię.
- Zasada aktywności, zaangażowania społecznego, polega na włączaniu w lokalne
życie społeczne jak największej grupy mieszkańców. Przykładem są np. organizacje
pozarządowe.
- Zasada kompleksowości i sprzężenia zwrotnego – zmiany dokonane w jednym
obszarze życia zawsze powodują zmiany w innych jego dziedzinach. Na przykład taki
ciąg skutków: brak wykształcenia – brak pracy – brak dochodu – zasiłek – utrata
poczucia wartości – niechęć do otoczenia – obniżenie poziomu życia, konflikty
z rodziną – przestępczość, alkoholizm. Takie „ciągi” zdarzeń to częste schematy
biografii podopiecznych pomocy społecznej.
- Zasada pozornego altruizmu (pomoc tzw. osobom wykluczonym w interesie osób
niewykluczonych) – wprowadzając jakieś działania społeczne, argumentujemy dobrem
powszechnym: musimy pomóc ludziom starym i niepełnosprawnym, bezradnym
(dzieciom), bezdomnym. Trzeba mieć na uwadze, że jest także inna strona wyrażająca
się w pytaniu: „Co ja z tego będę mieć?”. Obie są ważne. Żadnej nie można ani
lekceważyć, ani oceniać jako gorszej.
Zespół Zadaniowy zatwierdził projekt Strategii i ustalił termin konsultacji
społecznych.
Konsultacje społeczne odbyły się w dniach od …………………... W trakcie
konsultacji nie wpłynęły żadne /wpłynęły

uwagi i zastrzeżenia, co do treści

dokumentu……………………………………..
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II. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNO - ANALITYCZNA
1. Położenie Gminy Tyrawa Wołoska Specyfika i jej charakter. Krótki rys
historyczny
Gmina Tyrawa Wołoska położona jest w południowo – wschodniej Polsce,
w województwie podkarpackim. Administracyjnie Gmina należy do powiatu sanockiego, a jej
obszar zajmuje 69 km2 i stanowi 6% powierzchni powiatu sanockiego. Gmina Tyrawa Wołoska
co do wielkości jest najmniejszą gminą po gminie Besko w powiecie sanockim i jedną
z najmniejszych gmin województwa podkarpackiego. Gminę Tyrawa Wołoska zamieszkuje
obecnie 2061 mieszkańców3.
W skład Gminy wchodzą następujące miejscowości:
•

Lachawa,

•

Hołuczków,

•

Kreców,

•

Wola Krecowska,

•

Siemuszowa,

•

Rozpucie,

•

Rakowa,

•

Tyrawa Wołoska.
Gmina graniczy z czterema gminami: od północy z gminą Bircza, od południowego-

wschodu z gminą Lesko, od wschodu z gminą Olszanica, a od zachodu i południowegozachodu z gminą Sanok.
Gmina Tyrawa Wołoska jest gminą typowo rolniczą. Udział użytków rolnych w ogólnej
powierzchni gminy, stanowi ponad 33%. Gmina w całości położona jest w Parku
Krajobrazowym Gór Słonnych, otoczona lasami, które stanowią przeszło 55% powierzchni
gminy i przecięta dolinami dwóch rzeczek: Tyrawki i Berezki. Od południa Góry Słonne
oddzielają gminę od Bieszczadów Wysokich, od północy dolinę Tyrawki zamyka góra Horodek
i grzbiet Przekopy. Na terenie gminy znajduje się część najdłuższych w kraju serpentyn,
na których odbywają się samochodowe rajdy górskie.
Szczególne walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe Gminy Tyrawa Wołoska
stanowią predyspozycje do rozwoju turystyki wiejskiej.4

3
4

Główny Urząd Statystyczny
Strategia Rozwoju Gminy Tyrawa Wołoska do roku 2020, str. 9
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Mapa 1. Lokalizacja Województwa na tle kraju

Województwo podkarpackie

Źródło: http://www.gminy.pl

Mapa 2. Lokalizacja Powiatu na tle województwa podkarpackiego

Powiat sanocki

Źródło: http://www.gminy.pl
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Mapa 3. Lokalizacja Gminy na tle powiatu sanockiego

Gmina Tyrawa Wołoska

Źródło: http://www.gminy.pl

Wieś wg potwierdzonych źródeł istniała już w 1402r., osadzona na prawie
wołoskim, zwana była "Tyravia minori" czyli Tyrawa Mniejsza. Źródła potwierdzają, że
założycielem i właścicielem Tyrawy był Mikołaj Czeszyk, sędzia sanocki, herbu
Ossorya. Obecna nazwa pojawia się w znanych źródłach w 1434r. jako Tyrawa
Wołoska. Są trzy wersje pochodzenia nazwy. Jedna mówi o osadnikach wołoskich,
druga zaś o jakimś nieznanym bliżej Wołochu, pierwszym właścicielu Tyrawy. Istnieje
też trzecia przewijająca się niekiedy wersja, że osadzani tu byli skazańcy wołoscy.
Z rodu udokumentowanego założyciela Tyrawy Czeszyka wywodzi się kilka znanych
rodów ziemi sanockiej: Tyrawscy, Bukowscy, Grabowniccy i Rytarowscy. W Tyrawie
pozostał potomek Czeszyka Tyrawski i w jego władaniu był klucz tyrawski, złożony ze
wsi: Hołuczków, Rozpucie, Stańkowa i Zawadka. W połowie XVII wieku Tyrawa
zmieniła właścicieli, którymi zostali Ossolińscy. Na przełomie XVII i XVIII wieku
właścicielami Tyrawy Wołoskiej byli Urbańscy, którzy przed 1707 rokiem uzyskali dla
niej prawa miejskie.
W drugiej poł. XVII wieku Tyrawę przejął jako właściciel Karol Krąjewski herbu
Jasieńczyk, po nim syn Marcin Tadeusz, a następnie syn Leon, żonaty z Julią
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Balówną. W XIX wieku właścicielami Tyrawy Wołoskiej byli Bolesław i Wincenty
Gałkowscy. W drugiej połowie tego wieku Tyrawa Wołoska utraciła prawa miejskie.
Pod koniec XIX stulecia odbywał się tu tylko rocznie jeden jarmark główny - 16 lipca.
Na przełomie XIX i XX wieku Tyrawa Wołoska przeszła w ręce żydowskie. Dwór i cześć
gruntów po Gałkowskich przejęli Brzezińscy, którzy gospodarzyli tu do 1940 roku.
Brzeziński, karciarz i hulaka, część dóbr zastawił u Żydów. W 1940 roku rodzinę
Brzezińskich wywieźli Rosjanie na Sybir. Z Sybiru wróciła tylko żona Brzezińskiego,
która w latach powojennych zdążyła rozprzedać grunty okolicznym rolnikom. Dwór
spłonął w czasie ataku bandy UPA. Miasteczko, położone na brzegach Tyrawki, miało
drewnianą zabudowę podcieniową, rynek na rzucie kwadratu, który przecinała droga
z Przemyśla do Krakowa. Na północ od osady jest wzgórze Horodysko ze śladami
wałów, ale badania archeologiczne nie wykazały tu pozostałości osadnictwa.
Już w 1507 roku powstała tu parafia unicka, a w 1900r. wybudowano na miejscu
starej, drewnianej, nową cerkiew grekokatolicką pw. Św. Paraskewi (cerkiew
rozebrano w 1948r.). Kościół katolicki działał już w XV wieku jako filia parafii Mrzygłód.
W 1546 roku utworzono parafię. Obecny kościół pw. Św. Mikołaja ufundowany
w XVIII w., konsekrowany w 1745r.
W 1936r., wg sprawozdania kierownika szkoły Brzoskiewicza, Tyrawa Wołoska
liczyła

260

domów

i

1780

mieszkańców,

w

tym

800

rzymskokatolików,

600 grekokatolików i 380 Żydów. Działały tu: Związek Strzelecki, Straż Pożarna, Akcja
Katolicka, Koło Szlachty Zagrodowej i organizacja "Proświta". Istniał dom kultury polski
i ruski, dwie świetlice, Kasa Stefczyka, Spółdzielnia "Rolnik" i Kółko Rolnicze. W akcji
"Wisła" wysiedlono z Tyrawy Wołoskiej na Ziemie Odzyskane 780 osób narodowości
ukraińskiej.5

5
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2. Demografia
Zachodzące w ostatnich latach w Gminie Tyrawa Wołoska zmiany
demograficzne powodują konieczność zaplanowania działań mających na celu
dostosowanie

polityki

przeciwdziałanie

społecznej

niekorzystnym

do

skutków

zjawiskom.

zachodzących

Analizę

zjawisk

zmian

oraz

demograficznych

dokonano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz danych
własnych z Urzędu Stanu Cywilnego w Tyrawie Wołoskiej.

2.1. Dane podstawowe
Według stanu na 30 grudnia 2019r liczba ludności gminy Tyrawa Wołoska
wyniosła 2061 osób, z czego to kobiety 983 tj. 47,69% ogólnej populacji gminy,
co stanowi 1,03% ogólnej populacji powiatu, a 1078 to mężczyźni tj.52,31% ogólnej
populacji gminy. Liczba ludności gminy stanowi 1,03% ogólnej populacji i 0,0093%
ludności województwa podkarpackiego.6
Prognozy demograficzne opracowane dla powiatu Sanockiego pokazują,
iż w kolejnych latach będzie obserwowany stały spadek liczby ludności oraz wzrost
liczby osób w wieku poprodukcyjnym.

2.2.Trendy demograficzne Gminy Tyrawa Wołoska
W 2019r. w stosunku do 2018r. pierwszym obserwowalnym trendem
występującym w Gminie Tyrawa Wołoska jest ubytek rzeczywisty ludności, czyli
spadek liczby mieszkańców. W latach 2016 – 2017 liczba mieszkańców kształtowała
się na podobnym poziomie.
Tabela nr 1. Ludność Gminy Tyrawa Wołoska w latach 2016 – 2019
Rodzaj danych
2016
2017
Faktyczne miejsce zamieszkania

2054

2051

2018

2019

2086

2061

Źródło: dane własne, dane pozyskane z USC w Tyrawie Wołoskiej

6

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 r., str.3
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Wykres nr 1. Ludność Gminy Tyrawa Wołoska w latach 2016-2019 według faktycznego miejsca
zamieszkania

Ludność Gminy Tyrawa Wołoska
w latach 2016-2019
2086

2061
2054

2051

2016

2017

2018

2019

Źródło: Opracowanie własne

W Gminie Tyrawa Wołoska w latach 2016-2018 saldo migracji na pobyt stały
kształtuje się na dodatnim poziomie. Oznacza to, że więcej osób zameldowało się
w Gminie.
Ujemne saldo migracji odnotowywano jedynie w roku 2019. Spadek liczby
ludności jest zjawiskiem niekorzystnym pod względem zasobów kapitału społecznego.
Powyższe zjawisko przedstawia się w następujący sposób:
Tabela nr 2. Migracja mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska w latach 2016 – 2019
Rodzaj danych

2016

2017

2018

2019

Zameldowania

75

78

103

64

Wymeldowania

63

66

59

65

Saldo migracji

12

12

44

-1

Źródło: dane własne, dane pozyskane z USC w Tyrawie Wołoskiej
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Wykres nr 2. Migracja mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska w latach 2016-2019

Migracja mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska
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Źródło: Opracowanie własne

Ujemne saldo migracji w 2019 r.

jest głównym powodem spadku liczby

mieszkańców. W znacznej większości jest to migracja w ruchu wewnętrznym lub
rejestrowane wyjazdy na pobyt stały za granice kraju. Zjawisko to jest prawie
niemożliwe do oszacowania z powodu braku dokładnych danych statystycznych7.
Na emigrację zarobkową decydują się w głównej mierze osoby młode oraz
wykształcone w wieku mobilnym aktywności zawodowej, co jest zjawiskiem bardzo
niekorzystnie wpływającym na problematykę społeczną Gminy Tyrawa Wołoska.
Ujemne saldo migracji jest zjawiskiem obserwowanym zarówno w powiecie
sanockim jak i w województwie podkarpackim.
Gmina Tyrawa Wołoska w badanym okresie charakteryzuje się dodatnim
przyrostem naturalnym ludności tzn. liczba urodzeń przewyższa liczbę zgonów.
Tabela nr 3. Ruch naturalny ludności Gminy Tyrawa Wołoska w latach 2016 – 2019

Rodzaj danych
urodzenia
zgony
przyrost naturalny
przyrost naturalny na 1000
ludności

2016
23
19
4

2017
25
15
10

2018
21
14
7

2019
19
13
6

1,94

4,87

3,35

2,91

Źródło: dane własne, dane pozyskane z USC w Tyrawie Wołoskiej

O niedokładności obliczeń statystycznych dotyczących procesów migracyjnych przez Główny Urząd Statystyczne krytyczne
uwagi zawarto w materiałach Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych „Założenia programu polityki ludnościowej w Polsce Raport
w sprawie polityki migracyjnej państwa”
7
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Wykres nr 3. Ruch naturalny mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska w latach 2016 – 2019

Ruch naturalny ludności Gminy Tyrawa Wołoska
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Źródło: Opracowanie własne

W analizowanym okresie czasu w Gminie Tyrawa Wołoska obserwujemy
dodatni przyrost naturalny ludności. W analizowanym okresie czasu najmniej dzieci
urodziło się w 2019r. W tym samym roku odnotowano również najmniejszą liczbę
zgonów. W badanym okresie czasu możemy zaobserwować zbliżoną liczbę zgonów
w poszczególnych latach. Dla celów określenia rozwoju lokalnej strategii polityki
społecznej ważnym zestawieniem będzie porównanie struktury wiekowej ludności
według ekonomicznych grup wieku, tj. ludności w wieku przedprodukcyjnym,
produkcyjnym i poprodukcyjnym.
Tabela nr 4. Ludność w podziale na ekonomiczne grupy wieku

Rodzaj danych

2016

2017

2018

2019

ogółem

2054

2051

2086

2061

przedprodukcyjny

435

422

421

418

produkcyjny

1322

1322

1345

1313

poprodukcyjny

295

307

318

330

Źródło: dane własne, dane pozyskane z USC w Tyrawie Wołoskiej
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Wykres nr 4. Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym

Ludność w podziale na ekonomiczne grupy wieku
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Źródło: Opracowanie własne

W latach 2017 - 2019 obserwujemy nieznaczny spadek liczby dzieci i młodzieży
w porównaniu do 2016r. Zjawisko to nie jest specyficzne dla Gminy Tyrawa Wołoska,
ale jest obserwowalne wśród całej populacji ludności Polski. Spadek liczby osób
w wieku przedprodukcyjnym będzie miał wpływ na sytuację placówek oświatowych.
Z jednej strony mniejsza liczba dzieci pozwala na lepszą edukację młodego pokolenia,
z drugiej będzie skutkować koniecznością zwiększania wydatków ze środków
własnych gminy na szkolnictwo podstawowe w sytuacji braku zmian w prawie
oświatowym. Ponadto spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym negatywnie
będzie wpływał na wskaźnik obciążenia demograficznego.
Kolejnym obserwowalnym trendem jest pojawiający się spadek liczby osób
w wieku produkcyjnym. Przy stosunkowo stabilnej liczbie urodzeń w badanym okresie
czasu można prognozować, iż trend ten utrzyma się w kolejnych latach.
Ostatnim wyraźnie obserwowanym trendem jest dynamiczny wzrost liczby osób
w wieku poprodukcyjnym. W 2019r. liczba osób wynosiła 330, natomiast 2016r. – 295
osób, jest to o 35 osób więcej, tj. o 1,6% w stosunku do całej populacji mieszkańców
Gminy. Tendencja wzrostowa wśród tej grupy ludności systematycznie wzrasta.
Ważnym czynnikiem wpływającym na założenia polityki społecznej będzie wzrost
liczby najstarszych mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska.
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Tabela nr 5. Ludność Gminy Tyrawa Wołoska w latach 2016 – 2019 w wieku powyżej 70 lat w podziale na
płeć

Ludność w wieku powyżej 70 lat ogółem
Kobiety
Mężczyźni

2016

2017

2018

2019

145

143

148

152

100

98

99

100

45

45

49

52

Źródło: dane własne, dane pozyskane z USC w Tyrawie Wołoskiej

W 2019r. osoby powyżej 70 roku życia stanowiły 7,38% populacji ludności
Gminy Tyrawa Wołoska, podczas gdy w 2016r. grupa ta stanowiła 7,06% i zauważyć
można stałą tendencję wzrostową tego zjawiska. W tej grupie ponad 65% stanowią
kobiety, co wynika z dłuższego wieku życia tej grupy społecznej i jest tendencją
ogólnopolską. W roku 2017 kobiety stanowiły aż 68,53% ludności w wieku powyżej
70 lat życia.
Wykres nr 5. Ludność Gminy Tyrawa Wołoska w latach 2016 – 2019 w wieku powyżej 70 lat w podziale na
płeć

Ludność Gminy Tyrawa Wołoska w latach 2016 –
2019 w wieku powyżej 70 lat w podziale na płeć
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Źródło: Opracowanie własne

Wzrastająca liczba osób starszych w populacji Gminy Tyrawa Wołoska jest
wynikiem wydłużania się średniej długości życia zarówno mężczyzn jak i kobiet.
Stanowi też ona wyzwanie dla jednostek pomocy społecznej oraz służby zdrowia, na
których spoczywać będzie zapewnienie opieki specjalistycznej dla tych osób.
Dużą rolą ośrodków pomocy społecznej będzie przeciwdziałanie marginalizacji
społecznej osób w podeszłym wieku poprzez zapewnienie odpowiedniej opieki oraz
35

rozwój usług opiekuńczych świadczonych zarówno w miejscu zamieszkania tych osób
jak i w placówkach stacjonarnych.
Tak przebiegający proces rozwoju demograficznego społeczeństwa Gminy
Tyrawa Wołoska świadczy o postępującym procesie starzenia się społeczeństwa.
Wzrost udziału osób starszych w populacji Gminy może przyczynić się do zwiększenia
liczby osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, gdyż osoby te są bardziej podatne
na zapadanie na różnego rodzaju schorzenia.
Reasumując można stwierdzić, iż w latach 2020 – 2025 tendencje sytuacji
demograficznej Gminy Tyrawa Wołoska, będą miały zasadniczy wpływ na kierunek
rozwoju sprawnego systemu zabezpieczenia społecznego. Obserwowalny szybki
proces starzenia się społeczeństwa, będzie powodował konieczność stworzenie
odrębnej lokalnej polityki senioralnej związanej z integracją oraz zapewnieniem
instytucjonalnego wsparcia w opiece nad osobami starszymi. Stan ten może
potęgować ujemne saldo migracyjne zwłaszcza, iż wyjeżdżają głównie osoby młode
wiążące swoją przyszłość z innymi regionami kraju lub państw europejskich.
Niewątpliwy wpływ na to zjawisko będzie miała istniejąca na szeroką skalę czasowa
emigracja zarobkowa, którą ze względu na brak dokładnych danych statystycznych
trudno jest oszacować.

3. Sytuacja społeczno–ekonomiczna Gminy Tyrawa Wołoska
3.1.Sytuacja mieszkaniowa
Tabela nr 6. Zasoby mieszkaniowe Gminy Tyrawa Wołoska w podziale na formy własności w 2020 r.

Forma własności
zasoby komunalne
spółdzielnie mieszkaniowe
zakładowe
domy prywatne, jednorodzinne
ogółem

mieszkania
10
576
10

Izby
30
Brak danych
30

Źródło: Referat Infrastruktury Inwestycji i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej
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Tabela nr 7. Zasoby mieszkaniowe będące w zasobach Gminy Tyrawa Wołoska w latach 2016 – 20198

Lp.

Typ danych

2016

2017

2018

2019

8

8

8

9

472,60

472,60

472,60

527,60

2

2

2

1

115,00

115,00

115,00

60,00

-

1

1

-

-

60,00

33,00

-

1

-

-

-

55,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

10

10

10

-

2

2

-

13

Liczba mieszkań komunalnych
Powierzchnia użytkowa mieszkań
komunalnych
Liczba mieszkań socjalnych
Powierzchnia użytkowa mieszkań
socjalnych
Liczba mieszkań komunalnych
oddawanych do użytku / w najem
Powierzchnia mieszkań komunalnych
oddawanych do użytku / w najem
Liczba mieszkań socjalnych oddawanych
do użytku / w najem
Powierzchnia mieszkań socjalnych
oddawanych do użytku / w najem
Liczba pomieszczeń tymczasowych
oddanych do użytku / w najem
Powierzchnia pomieszczeń tymczasowych
oddanych do użytku / w najem
Liczba osób oczekujących na mieszkanie
komunalne
Liczba osób, które otrzymały mieszkanie
komunalne
Liczba osób oczekujących na lokal socjalny

5

-

4

4

14

Liczba osób, które otrzymały lokal socjalny

-

-

-

-

15

Liczba osób, które otrzymały lokal socjalny
w wyniku eksmisji
Liczba osób eksmitowanych, którym gmina
wskazała pomieszczenie tymczasowe

5

-

-

-

-

-

-

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

16

Źródło: Referat Infrastruktury Inwestycji i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej

W 2020r. na zasoby mieszkaniowe Gminy Tyrawa Wołoska składa się 10
mieszkań komunalnych, w tym . Liczba ta w porównaniu do roku 2016, 2017 oraz 2018
zwiększyła się zaledwie o 2 mieszkania. Gmina nie dysponuje lokalami z inną formą
własności.
Liczba osób oczekujących na mieszkanie komunalne od 2017r. jest stała
i wynosi 10 osób. Na lokal socjalny od 2018r. oczekuje 4 osoby.
Od 2017r. w wyniku eksmisji sąd nie wydał żadnego wyroku w sprawie
przyznania mieszkania socjalnego bądź tymczasowego.
Zasób lokali socjalnych będących w posiadaniu Gminy Tyrawa Wołoska jest
jednak

niewystarczający

do

istniejących

potrzeb.

Ponadto

istnieje

prawdopodobieństwo, że w przyszłości może wystąpić zapotrzebowanie na

8 - W Lp. 5-10 uwzględniono mieszkania oddane w poszczególnych latach w najem.

- W Lp. 11 uwzględniono liczbę osób, które złożyły pisma o najem lokalu w poszczególnych latach.
1 rodzina (tj. 6 osób) zamieszkuje od kilku lat w domu zlokalizowanym na działce stanowiącej obecnie (wg
danych ewidencji gruntów i budynków) współwłasność jednego z rodziców. W związku z powyższym lista osób
oczekujących zostanie zweryfikowana o 6 osób po uregulowaniu stanu prawnego.
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pomieszczenia tymczasowe. Podyktowane jest to tym, że coraz więcej jest orzeczeń
sądowych o eksmisji osób bez prawa do lokalu socjalnego tzw. ,,eksmisji na bruk”.
W tym przypadku gmina na wniosek komornika ma obowiązek wskazania
pomieszczenia tymczasowego. Brak zapewnienia przez gminę lokalu socjalnego jak
i

pomieszczenia

tymczasowego

może

skutkować

wypłatą

odszkodowania

właścicielowi lokalu.
Niewystarczająca liczba mieszkań komunalnych powoduje długi okres
oczekiwania na ten typ mieszkania.
Posiadanie samodzielnego mieszkania, jego standard oraz zdolność do
ponoszenia kosztów utrzymania mieszkania – to istotne czynniki materialnego
zróżnicowania polskich gospodarstw domowych. Brak realnych możliwości poprawy
złych warunków mieszkaniowych sprzyja wykluczeniu społecznemu.
W tym względzie ważnym czynnikiem przeciwdziałającym wykluczeniu
społecznemu oraz bezdomności jest zasób mieszkaniowy miasta w formie mieszkań
komunalnych, socjalnych, a także pomieszczeń tymczasowych. Na dzień 1.12.2020r.
w Starostwie Powiatowym w Sanoku zarejestrowanych jest 588 budynków należących
do osób prywatnych.
Niespełna 2% analizowanych zasobów stanowi własność Gminy Tyrawa
Wołoska, pozostałe mieszkania są własnością osób indywidualnych.
Z danych uzyskanych z Referatu Infrastruktury Inwestycji i Gospodarki
Gruntami Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej wynika, że przeciętna powierzchnia
użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę w Gminie wynosi 21,9 m2 i jest wyższa
od powierzchni przypadającej na 1 osobę w powiecie sanockim (21,5) i niższa niż
w województwie podkarpackim (22,1).
Trudnością w prowadzeniu nowoczesnej polityki społecznej, jest zupełny brak
na terenie Gminy Tyrawa Wołoska mieszkań chronionych. Zgodnie z definicją zawartą
w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – „mieszkania chronione są
formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką
specjalistów,

do

prowadzenia

samodzielnego

życia

lub

zastępującą

pobyt

w placówce zapewniającej całodobową opiekę”.
Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania
w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Mieszkania takie przeznacza się
dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek niepełnosprawność lub
chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają
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usług

w

zakresie

świadczonym

przez

jednostkę

całodobowej

opieki,

w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, osób opuszczających rodzinę
zastępczą,

placówkę

opiekuńczo

–

młodzieżowy

wychowawczą,

ośrodek

wychowawczy, zakład dla nieletnich, uchodźców.

Tabela nr 8. Wyposażenie mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tyrawa Wołoska
– w % ogółu mieszkań z zasobu Gminy Tyrawa Wołoska.

Gmina Tyrawa Wołoska

Rodzaj instalacji
wodociąg
łazienka
centralne ogrzewanie

100%
100%
100%

Źródło: Referat Infrastruktury Inwestycji i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej

Wyposażenie mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Tyrawa Wołoska w instalacje techniczne jest na poziomie 100%. Wskaźnik ten
kształtuje się powyższej średniej dla miast województwa podkarpackiego.

3.2. System edukacji
Dostępność do edukacji w obecnych czasach, stanowi o sile współczesnego
społeczeństwa. Według współczesnych teorii pedagogicznych i socjologicznych im
wcześniej rozpoczyna się proces socjalizacyjno – edukacyjny dziecka, tym lepsze
efekty może ono osiągnąć. Braki edukacyjne wieku wczesnoszkolnego są nie do
naprawienia w późniejszym okresie nauki dziecka. Proces edukacyjno – socjalizacyjny
od najmłodszych lat powinien przebiegaćw rodzinach, a wsparty powinien być poprzez
placówki oświatowe oraz inne instytucje.

3.2.1.Opieka nad małymi dziećmi i edukacja przedszkolna
Tabela nr 9. Stan opieki nad dziećmi do lat trzech

Rodzaj danych
Liczba żłobków działających na terenie
Gminy Tyrawa Wołoska
Liczba miejsce w żłobkach działających
na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
Liczba dzieci uczęszczających do
żłobków

2016

2017

2018

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródło: opracowanie własne
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Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka
lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię.
Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w
którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione
jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia. W przypadku, gdy
dziecko, które ukończyło 3 rok życia umieszczone jest w żłobku lub klubie dziecięcym
albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, rodzice tego dziecka
są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia
o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.
Na terenie Gminy Tyrawa Wołoska nie ma żłobków, klubów dziecięcych ani też
nie funkcjonują dzienni opiekunowie. Opiekę nad dzieckiem do lat trzech zapewniają
rodzice osobiście lub wynajmowane do tej funkcji są nianie w ramach prywatnych
umów zlecenia.
Do Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej nie wpłynął żaden wniosek o objęcie
dziecka opieką w żłobku lub klubie dziecięcym albo przez dziennego opiekuna.
Tabela nr 10. Stan opieki przedszkolnej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
Rodzaj danych
Liczba placówek przedszkolnych
działających na terenie Gminy
Tyrawa Wołoska

Prowadzone przez samorząd

Prowadzone przez inny podmiot
Prowadzone przez osobę
fizyczną lub podmiot
prowadzący działalność
gospodarczą
Liczba miejsce w placówkach
przedszkolnych działających na
terenie Gminy Tyrawa Wołoska
w tym prowadzone przez
samorząd
Prowadzone przez inny podmiot

2016

2017

2018

2019

0

0

0

2 oddziały
przedszkolne
w Szkole
Podstawowej
w Tyrawie
Wołoskiej
2 oddziały
przedszkolne
w Szkole
Podstawowej
w Tyrawie
Wołoskiej

3 oddziały
przedszkolne
w Szkole
Podstawowej
w Tyrawie
Wołoskiej
3 oddziały
przedszkolne
w Szkole
Podstawowej
w Tyrawie
Wołoskiej

4 oddziały
przedszkolne
w Szkole
Podstawowej
w Tyrawie
Wołoskiej
4 oddziały
przedszkolne
w Szkole
Podstawowej
w Tyrawie
Wołoskiej

1
+
3 oddziały
przedszkolne
w Szkole
Podstawowej
w Tyrawie
Wołoskiej
3 oddziały
przedszkolne
w Szkole
Podstawowej
w Tyrawie
Wołoskiej

-

-

-

1

-

-

-

-

50

64

65

88

50

64

65

65

-

-

-

23

40

Prowadzone przez osobę
fizyczną lub podmiot
prowadzący działalność
gospodarczą
Liczba dzieci uczęszczających
do placówek przedszkolnych
Liczba dzieci uczęszczających
do placówek przedszkolnych
z Gminy Tyrawa Wołoska
Liczba dzieci uczęszczających
do placówek przedszkolnych
w innych gminach
Liczba dzieci nieprzyjętych do
placówek przedszkolnych
z powodu braku miejsc
Źródło: opracowanie własne

-

-

-

-

46

62

62

85

46

62

62

84

-

-

1

1

-

-

-

-

W Gminie Tyrawa Wołoska nie występuje niedobór miejsc w placówkach
przedszkolnych, w tym oddziałach przedszkolnych prowadzonych w Szkole
Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej.
W roku 2019 w Gminie, w miejscowości Rozpucie, Stowarzyszenie o nazwie
Bieszczadzkie Dziedzictwo Kultury w ramach projektu unijnego utworzyło przedszkole
pn. Przedszkole Nowych Szans. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku
od 3 do lat, w szczególnych przypadkach można przyjąć również dziecko, które
ukończyły 2,5 roku życia.

3.2.2. Edukacja szkolna
Edukację

na

poziomie

kształcenia

podstawowego

zapewnia

Szkoła

Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej.
Tabela Nr 11. Baza edukacja Gminy Tyrawa Wołoska w zakresie szkoły podstawowej

Typ danych

2016

2017

2018

2019

Liczba szkół podstawowych

1

1

1

1

Liczba oddziałów w szkołach podstawowych

10

12

12

12

Liczba uczniów uczęszczających do szkół
podstawowych

173

189

208

234

Źródło: opracowanie własne

Na terenie Gminy Tyrawa Wołoska funkcjonuje 1 szkoła podstawowa. Pomimo
iż od 2016r. liczba uczniów uczęszczających do szkoły systematycznie rośnie,
to od 2017r. liczba oddziałów w szkole wynosi 12.
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Liczba uczniów uczęszczających do szkół podstawowych

Wykres nr 6.

Liczba uczniów uczęszczających do szkół
podstawowych
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Liczba uczniów uczęszczających do szkół podstawowych

Źródło: opracowanie własne

Do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej w 2019r.
uczęszczało o 61 dzieci więcej niż w 2016r.
Tabela nr 12.Inne dane dotyczące placówek szkolnych, dla których organem prowadzącym jest samorząd
gminny

Typ danych
Liczba uczniów w szkołach podstawowych
posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego
Liczba świetlic szkolnych
Liczba uczniów korzystających ze świetlic
szkolnych
Liczba świetlic z zajęciami socjoterapeutycznymi
w szkołach

2016

2017

2018

2019

15

18

21

20

1

1

1

1

25

25

25

38

0

0

0

0

w

Szkole

Źródło: opracowanie własne

Z

każdym

rokiem

wzrasta

liczba

uczniów

Podstawowej

posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym. W 2019 r. wzrosła o 13 liczba
dzieci korzystających ze wsparcia świetlicy szkolnej. Na terenie Szkoły nie ma świetlicy
socjoterapeutycznej, jak również nie ma zatrudnionego pedagoga.
W zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego uczniowie w większości
podejmują naukę na terenie powiatu sanockiego, ale również bieszczadzkiego
i leskiego.
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Powiat Sanocki jest organem prowadzącym dla:
➢ dwóch liceów ogólnokształcących (Liceum Ogólnokształcące nr 1 i Liceum
Ogólnokształcące nr 2)
oraz czterech Zespołów Szkół oraz placówek oświatowych:
➢ Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji, na które składa się Centrum
Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Zawodowego, I Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych i Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1, szkoła
branżowa II stopnia.
➢ Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, w ramach którego działają
Szkoła Podstawowa Nr 5 Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca
do Pracy;
➢ Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
➢ Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
W ramach zespołów szkół funkcjonują następujące szkoły:
➢ Zespół Szkół Nr 1: Technikum Nr 1, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1, II Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych;
➢ Zespół Szkół Nr 2: Technikum Nr 2, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2, Branżowa
Szkoła II Stopnia nr 2, III Liceum Ogólnokształcące;
➢ Zespół Szkół Nr 3: Technikum Nr 3 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3;
➢ Zespół Szkół Nr 5: Technikum Nr 5, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5, Branżowa
Szkoła II Stopnia nr 3, III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Centrum
Kształcenia Zawodowego.
W Powiecie Sanockim funkcjonuje również Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sanoku jest publiczną placówką oświatową, działającą w formie
jednostki budżetowej na terenie powiatu sanockiego. Poradnia udziela dzieciom
i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej,
pomocy w wyborze kierunków kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom
i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem
i kształceniem.9

9

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Sanockiego na lata 2021-2030
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Na szczególną uwagę ze względu na problematykę społeczną zasługuje fakt
funkcjonowania w Sanoku Medycznej Szkoły Policealnej, prowadzonej przez
Samorząd Województwa Podkarpackiego, w której funkcjonuje 11 kierunków
kształcenia. Profil kształcenia w tej szkole zapewnia stałe przygotowanie fachowo
wykształconej kadry do realizacji zadań związanych z problematyką zabezpieczenia
społecznego, w szczególności w zakresie opieki nad osobami starszymi i dziećmi,
rehabilitacji oraz wsparcia osób niepełnosprawnych.
Odmiennym typem placówek są funkcjonujące na terenie Powiatu Sanockiego
szkoły muzyczne. Pierwszą z nich jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.
Wandy Kossakowej w Sanoku, dla której organem prowadzącym jest Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Placówka ta cieszy się wysoką renomą w kraju,
a jej uczniowie wielokrotnie zdobywali liczne nagrody zarówno na scenach krajowych,
jak

i

zagranicznych.

Szkoła

organizuje

m.in.:

Międzynarodowe

Spotkania

Akordeonowe oraz Gitarowe i jest współorganizatorem Międzynarodowego Forum
Pianistycznego. Drugą placówką jest Społeczna Szkoła Muzyczna II Stopnia
w Sanoku, dla której organem prowadzącym jest Sanockie Towarzystwo Muzyczne.
Na terenie Powiatu Sanockiego

występuje również szkolnictwo wyższe.

Ważnym momentem był rok 2000, kiedy to zainaugurowała swoją działalność
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku. Obecna nazwa to
Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku. Siedzibę stanowią obiekty
zlokalizowane w kompleksie złożonym z sześciu budynków koszarowych, położonych
przy ulicy Mickiewicza, przejętych bo byłej jednostce wojskowej oraz budynek przy
ulicy Reymonta 6. W ciągu ostatnich lat baza lokalowa uczelni stale się powiększała,
ostatnim oddanym do użytku budynkiem, w roku 2015, jest Centrum SportowoDydaktyczne, z pełnowymiarową halą gimnastyczną. Obecnie w budowie jest Centrum
Symulacji Medycznej.
Istnienie uczelni wyższej w na terenie Powiatu Sanockiego pozwala osobom
mniej zamożnym na ukończenie studiów wyższych, co w dużym stopniu ułatwia
znalezienie zatrudnienia na rynku pracy.
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4. Bezpieczeństwo publiczne
Przestępstwo jest to czyn odpowiadający w pełni definicji czynu zabronionego
podlegającego sankcjom prawnym. Czyn ten musi być zawiniony i społecznie
szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. Definicja przestępstwa, określana jako
społeczna, zwraca uwagę na to, iż zachowanie sprawcy musi charakteryzować się
społeczną szkodliwością; określa to łacińska sentencja nullum crimen sine periculo
sociali (tzn. nie ma przestępstwa bez szkodliwości społecznej).
Przestępczość

jest

powodem

narastającej

patologii

społecznej

we

współczesnym świecie. Na pełną definicję przestępstwa składają się: człowiek, jego
czyn, wyczerpanie ustawowych znamion typu czynu zabronionego, związek
przyczynowo – skutkowy, wina i społeczna szkodliwość.
Przestępczość jest jednym z tych zjawisk społecznych, które odciskają dotkliwe
piętno na funkcjonowaniu lokalnej społeczności. Jest to margines życia społecznego,
ale intensywność zdarzeń oraz częstotliwość, z jaką występują, mogą mieć wpływ na
formowanie się postaw i zachowań ludzi tworzących społeczność Gminy.
Nad ochroną bezpieczeństwa mieszkańców i porządku w Gminie Tyrawa
Wołoska czuwają Komenda Powiatowa Policji w Sanoku działająca całodobowo, Rewir
Dzielnicowych w Sanoku, przy ul. Witkiewicza 3, Pogotowie, oraz Powiatowa
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku i 5 jednostek OSP działających
w miejscowościach: Tyrawa Wołoska, Siemuszowa, Rakowa, Rozpucie i Hołuczków.
Główne kierunki działań KPP Sanok na najbliższe lata zostały zdefiniowane
w następujący sposób:
➢ zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy i powiatu;
➢ praca nad utrzymaniem poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy
i powiatu sanockiego;
➢ doskonalenie i bieżące modyfikowanie struktur organizacyjnych Komendy
Powiatowej Policji;
➢ doskonalenie szeroko pojętych działań w zakresie zapobiegania, ujawniania
i zatrzymywania na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu sprawców
czynów karalnych popełnianych w miejscach publicznych;
➢ wykonywanie działań na rzecz ochrony interesów prawnych obywatela oraz
instytucji poprzez ujawnianie przestępstw gospodarczych;
➢ zminimalizowanie czasu reakcji funkcjonariuszy na informację o zdarzeniu;
45

➢ doskonalenie współpracy przygranicznej z Milicją/Policją innych państw,
w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej;
➢ pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w szczególności
ze źródeł unijnych,
➢ usprawnienie form komunikowania się ze społeczeństwem w zakresie
pełniejszego poznania oczekiwań Policji oraz szerszego rozpoznania lokalnych
zagrożeń.
Tabela nr 13. Zagrożenie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w latach 2016 –
2019

Rodzaj Danych

2016

2017

2018

2019

Liczba Rejonów

1

1

1

1

33

28

25

19

Liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierujących

5

1

1

2

Liczba kierujących po spożyciu alkoholu

1

-

1

-

16

8

18

13

Liczba wszczętych Niebieskich Kart

5

5

7

2

Liczba przestępstw narkotykowych

-

-

1

-

Liczba popełnionych przestępstw ogólnie

10

4

9

16

Liczba interwencji w Ruchu Drogowym

15

11

22

17

-

5

3

1

15

17

24

18

5

1

-

-

Interwencje Policyjne

Liczba interwenci domowych

Zakłócanie porządku publicznego
Interwencje związane z spożywaniem alkoholu w miejscu
objętym zakazem
Czyny karalne popełnione przez nieletnich

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z Powiatowej Komendy Policji w Sanoku

Wśród pozytywnych zjawisk związanych bezpieczeństwem publicznym
odnotować możemy spadek liczby interwencji. W 2019r. w porównaniu do lat ubiegłych
liczba ogólnych interwencji Policji znacznie się obniżyła. Mniej odnotowano też
interwencji domowych. Jednakże to rok 2017 był rokiem z najmniejszą liczbą
interwencji domowych.
W 2019r. Policja wszczęła 2 procedury „Niebieskie Karty”, które stosowane są
w przypadku wystąpienia zjawiska przemocy w rodzinie. W latach poprzednich tych
procedur Policja wdrożyła około 2 razy więcej, szczególnie w roku 2018, bo aż 7.
Zaznaczyć tutaj należy, że procedurę „niebieskie Karty” wszczyna nie tylko Policja, ale
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również na przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia.
Interwencji związanych z spożywaniem alkoholu w miejscu objętym zakazem
najwięcej miało miejsce w roku 2018, a najmniej w roku 2016.
Pocieszającym faktem jest brak czynów karalnych popełnianych przez osoby
nieletnie w latach 2018 – 2019. W 2016r. odnotowano 5 czynów karalnych
popełnianych przez osoby nieletnie.
W Gminie liczba popełnionych przestępstw ogólnie jest jednak największa
w 2019r. i wynosi 16. Najmniej tych przestępstw zanotowano w roku 2017.
Na terenie Powiatu Sanockiego liczba przestępstw z wyszczególnieniem
kategorii przestępstw kształtuje się następująco:
Tabela nr 14. Kategorie i liczba przestępstw stwierdzonych i wykrytych na terenie Powiatu Sanockiego
w latach 2017-2019

Kategorie
2017
2018
2019
przestępstw
stwierdzone/wykryte
stwierdzone/wykryte
stwierdzone/wykryte
Bójka i pobicie
4/3
6/6
3/2
Kradzież cudzej
115/54
98/39
96/47
rzeczy
Kradzież samochodu
2/1
5/5
0/0
i poprzez włamanie
Kradzież
97/55
104/52
125/94
z włamaniem
Rozboje, kradzież
20/20
16/14
8/6
i wymuszenia
Uszkodzenie rzeczy
98/22
86/19
98/31
Uszczerbek na
44/41
57/52
54/47
zdrowiu
Razem:
380/196
372/187
384/227
Źródło: Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Sanockiego na
lata 2021-2030

Z przedstawionych danych wynika, że na terenie Powiatu Sanockiego najwięcej
stwierdzono kradzieży z włamaniem. Liczba w/w przestępstw sukcesywnie rośnie od
2017 roku (97 przestępstw w 2017 roku do 125 przestępstw w 2019 roku).
Wykrywalność w/w przestępstw

w 2019 roku wyniosła 75,2% i była większa

w odniesieniu do 2018 roku o 25,2%.
Kolejną znaczącą grupą przestępstw to kradzieże cudzej rzeczy. Liczba w/w
przestępstw w latach 2018-2019 utrzymywała się na podobnym poziomie
(98 przestępstw w 2018 roku i 96 przestępstw w 2019 roku). Wykrywalność
w/w przestępstw w 2019 roku wyniosła 48,95% i była większa w odniesieniu do 2018
roku o 9,16%.
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Liczba przestępstw dot. uszkodzenia rzeczy w latach 2017-2019 utrzymywała
się na podobnym poziomie. Wykrywalność w/w przestępstw wniosła w 2017 roku
22,44%, a w 2019 roku 31,63%.
Osoby pod wpływem alkoholu, które swoim zachowaniem dają powód do
zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach
zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób,
mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień lub do policyjnych pomieszczeń dla
osób zatrzymanych. Z informacji uzyskanych z KPP w Sanoku wynika, że wzrasta
liczba osób umieszczanych pod wpływem alkoholu w Policyjnych Pomieszczeniach dla
Osób Zatrzymanych (2017r. – 500, w tym 22 kobiety, 2018r. – 456 osób, w tym
19 kobiet i 2019r. – 715 osób, w tym 32 kobiety).
Z powyższych danych wynika, że liczba osób dorosłych zatrzymanych w 2019r.
w Policyjnym Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych w Sanoku wzrosła w porównaniu
z 2017 rokiem. Niepokojącym jest też fakt, że wzrosła liczba zatrzymanych kobiet
będących pod wpływem alkoholu, z 22 kobiet w 2017 roku, do 32 kobiet w 2019 roku.10
W Gminie Tyrawa Wołoska bardzo ważną rolę pełni Ochotnicza Straż Pożarna.
OSP Tyrawa Wołoska powstała w roku 1880 a w strukturach Krajowego Systemu
Ratowniczo Gaśniczego (KSRG) i działa od 1995r. na obszarze Gminy Tyrawa
Wołoska, powiatu sanockiego i w razie konieczności powiatów ościennych,
tj. przemyskiego, bieszczadzkiego i leskiego.
Obręb, na którym funkcjonuje OSP charakteryzuje się dużym zalesieniem i jest
trudno dostępny ze względu na różnorodne ukształtowanie terenu i liczne rzeki i cieki
wodne. Ponieważ na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, to jedyna jednostka
zarejestrowana w KSRG, a najbliższa Państwowa Straż Pożarna oraz Pogotowie
Ratunkowe znajdują się w Sanoku oddalonego ok. 22 km od terenu Gminy, ciężar
niesienia pierwszej pomocy spoczywa głównie na tejże jednostce. Dużym wezwaniem
jest okres letni ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Gór Słonnych i serpentyn
zlokalizowanych na nich, które są dużą atrakcją dla motocyklistów. Za tym niestety idą
częste wypadki drogowe z ich udziałem.
Najważniejsze zadanie Ochotniczej Straży Pożarnej to ratowanie ludzi, ich
mienia i środowiska. Jednak nie mniej ważną rolą jest integracja społeczności lokalnej
10
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wokół jednostki. Wykonują zadania w zakresie upowszechniania edukacji, kultury oraz
sportu. Dla strażaków ważne jest nie tylko życie mieszkańców w czasie sytuacji
zagrożenia, ale także na co dzień. Ochotnicy chętnie pomagają w organizacji różnych
imprez i uroczystości. Współpracują z Urzędem Gminy w Tyrawie Wołoskiej,
z sołectwami z obszaru gminy, stowarzyszeniami, mieszkańcami, a także parafią
i innymi instytucjami z terenu powiatu. Strażacy ochotnicy to inicjatorzy wielu akcji
prowadzonych wśród społeczności lokalnej. Działania ochotników dają podstawę do
stwierdzenia, że OSP z Tyrawie Wołoskiej tworzy rdzeń lokalnego środowiska. Dzięki
prowadzonym akcjom stają się nieoderwalną częścią systemu bezpieczeństwa gminy.
Poza gaszeniem pożarów i ratowaniem poszkodowanych w różnego rodzaju
zdarzeniach, odgrywają oni istotną rolę w życiu społecznym i kulturalnym na terenie
gminy. Dzieci, młodzież i dorośli mogą obserwować kultywowanie przez strażaków
świąt państwowych (11 listopada, rocznice Powstania Warszawskiego itp.),
uroczystości strażackich, szkolnych, kulturalnych (Dzień Strażaka, Dożynki Gminne,
Dzień Dziecka) a także uroczystości kościelnych (Obchody Świąt Wielkanocnych,
Bożego Ciała). Praca strażaków ma wpływ na kształtowanie postaw społecznych
i patriotycznych. Zwiększa świadomość mieszkańców, uczy niesienia bezinteresownej
pomocy. Działania niezwiązane bezpośrednio z akcjami ratowniczymi i gaśniczymi
takie jak „Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej”, pokazy sprzętu, udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej, ćwiczenia w ewakuacji szkoły na wypadek pożaru
itp. mają służyć wychowaniu następców, którzy godnie będą wypełniać rolę strażaka
ochotnika w społeczności.
Tabela Nr 15. Akcje przeprowadzone przez Ochotniczą Straż Pożarną

Typ danych
Liczba wyjazdów do zgłoszonych interwencji

2018

2019

54

36

Źródło: opracowanie własne

Ochotnicza Straż Pożarna Tyrawa Wołoska w 2018r. podejmowała działania
w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia 54 razy, natomiast w 2019r. – 36 razy.
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5. Instytucje kulturalne i rekreacyjne
Ważnym elementem w likwidacji problemów wykluczenia społecznego jest
funkcjonowanie instytucji upowszechniania kultury.
Kultura najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchowego i materialnego
dorobku

społeczeństwa.

Kultura

to

również

charakterystyczne

dla

danego

społeczeństwa wzory postępowania, także to, co w zachowaniu ludzkim jest
wyuczone, w odróżnieniu od tego, co jest biologicznie odziedziczone.
Biblioteki
Na terenie Gminy Tyrawa Wołoska działa Gminna Biblioteka Publiczna
z siedzibą w Tyrawie Wołoskiej (GBP), do której głównych zadań należy:
▪

gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie oraz konserwacja zbiorów
bibliotecznych,

▪

współudział w organizowaniu działalności służącej rozwojowi czytelnictwa,

▪

współpraca z kierownikami bibliotek szkolnych i ze szkołami,

▪

stałe uzupełnianie zbiorów bibliotecznych,

▪

poradnictwo fachowe dotyczące posiadanych zbiorów i możliwości korzystania
z nich,

▪

współdziałanie

z

instytucjami

upowszechniania

kultury

w

rozwijaniu

i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców Gminy
▪

obsługa użytkowników (wypożyczalnia, czytelnia, czytelnia internetowa)
z terenu Gminy Tyrawa Wołoska.
Biblioteka

służy

rozwijaniu

i

zaspokajaniu

potrzeb

czytelniczych

i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury.
GBP na koniec roku 2019

zarejestrowała 187 czytelników.

Ogólna ilość

odwiedzin w 2019 w GBP wyniosła 700 osób.
Najważniejsze akcje GBP:
- lekcje biblioteczne dla dzieci szkolnych i przedszkolnych
- konkursy czytelnicze wśród dzieci przedszkolnych i dzieci Szkoły Podstawowej
w Tyrawie Wołoskie
- warsztaty biblioteczne dla dzieci Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej.

50

GBP współpracowała również z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tyrawie
Wołoskiej, organizując w 2019 roku:
- „Dzień Dziecka” dla wszystkich dzieci z terenu gminy
- „Dzień Św. Mikołaja” dla dzieci najmłodszych Szkoły Podstawowej w Tyrawie
Wołoskiej.
- ” Międzygminny Konkurs Recytatorski pod patronatem Marii Konopnickiej” (w konkursie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej oraz
sąsiadujących gmin) .
- „Narodowe Czytanie” .
GBP prowadzi również działalność promującą, tj.:
- udział w Gminnych Dożynkach Gminy.
- współudział w „Dniu Gminy”.
- udział w spotkaniach m.in.:. kolędowanie w Świetlicy „Mrówka”, udział w Wigilii Szkoły
Podstawowej oraz „ Dniu Niepodległości” oraz innych uroczystościach i spotkaniach.
Ośrodki kultury
W zakresie kultury na terenie Gminy Tyrawa Wołoska działa Gminny Ośrodek
Kultury

w

Tyrawie

Wołoskiej

(GOK)

umożliwiający

jak

najszerszej

grupie

społeczeństwa udział we współtworzeniu życia kulturalnego.
Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność w zakresie upowszechniania
kultury na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury nadanego uchwałą Rady
Gminy Tyrawa Wołoska oraz obowiązujących przepisów prawa.
Podstawowym celem GOK jest tworzenie, upowszechnianie, ochrona kultury,
zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa oraz włączanie
społeczności Gminy Tyrawa Wołoska do aktywnego uczestnictwa w różnych
dziedzinach kultury.
Gminny Ośrodek Kultury w ramach swojej działalności prowadzi zajęcia stałe,
tj.:
- zajęcia taneczna,
- zajęcia sportowe,
- zajęcia folklorystyczne w zakresie pieśni i tańca ludowego dla Ludowego Zespołu
Wokalno-Tanecznego „Tyrawa Wołoska”.
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Informacje na temat odbywających, bądź zrealizowanych zajęciach, imprezach,
działaniach kulturalnych GOK umieszcza na swojej stronie www.goktyrawa.pl,
dodatkowo

potencjalni

odbiorcy

kultury

informowani

są

poprzez

plakaty

i ogłoszenia, które wywieszane są na tablicach informacyjnych. W sytuacjach
wymagających

dotarcia

do

szerokiej

grupy

społecznej,

informacje

o wydarzeniach przekazywane są w ramach współpracy przez lokalnych księży
podczas nabożeństw.
Imprezy-warsztaty cykliczne/stałe organizowane przez GOK:
- Międzynarodowy Koncert Kolęd i Pastorałek,
- Ferie Zimowe (zajęcia świetlicowe, zajęcia plastyczne, warsztaty teatralne, wyjazdy
do kina).
- Gminny Dzień Kobiet.
- Plastyczne warsztaty wielkanocne,
- Gminny Dzień Dziecka ( współorganizacja z GBP). Program animacyjny, gry,
zabawy, malowanie twarzy, żywa maskotka, dmuchane zjeżdżalnie, pokaz filmów
w Kinie Sferycznym, pokaz sprzętu strażackiego,
- Zajęcia wakacyjne (gry, zabawy, zajęcia plastyczne, zajęcia rekreacyjno- sportowe,
- Festiwal Twórczości Ludowej),
- Narodowe Czytanie (współorganizacja z GBP, współpraca z PWD Świetlica
„Mrówka”),
- Narodowe Święto Niepodległości (współorganizacja ze Szkołą Podstawową
w Tyrawie Wołoskiej),
- Mikołajkowy program artystyczny dla dzieci (współorganizacja z GBP).
- Międzyszkolny Konkursu Recytatorskiego im. Marii Konopnickiej (współorganizacja
z GBP).
- Bożonarodzeniowe warsztaty plastyczne.
GOK swoją podstawową działalność kulturalną prowadzi

w dwóch salach

wielofunkcyjnych, pomieszczeniach biurowych i gospodarczych, dodatkowo placówce
przekazano w użytkowanie trzy świetlice wiejskie.

Wymienione pomieszczenie

i obiekty wymagają remontu i dostosowania do obowiązujących standardów. Ośrodek
realizując swoją działalność kulturalną, korzysta

z ogólnodostępnej infrastruktury

na terenie gminy: boiska sportowego i Amfiteatru w „Lipach” oraz Sali gimnastycznej
w szkole.
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Galerie
Galeria Rzeźby Plenerowej „Quo Vadis” Bogusława Iwanowskiego
w Tyrawie Wołoskiej. W ogrodzie rzeźbiarza stoi około 60 eksponatów, składają się
nań zarówno prace tematyczne, wielopostaciowe jak i pojedyncze rzeźby,
przedstawiające często tematy alegoryczne. W rzeźbach dominuje smutek, żal,
nostalgia i zaduma nad przemijającym czasem. Bogusław Iwanowski jest laureatem
międzynarodowych i krajowych nagród. Wystawiał swoje prace min. w Szwajcarii,
Francji, Belgii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych. Jego najważniejsze prace
tematyczne, które można obejrzeć w galerii to:
▪

cykl rzeźb plenerowych,

▪

rzeźby poświęcone papieżowi Janowi Pawłowi II – 25 figur,

▪

Józef Piłsudski – 25 rzeźb,

▪

Poczet królów i książąt polskich – 44 płaskorzeźby,

▪

Herby królewskie – 30 płaskorzeźb,

▪

Dzieje Sybiraków – 20 rzeźb,

▪

Dzieje Chleba – 8 płaskorzeźb.
Pracownia Ikon Art-Gut Lucyna i Maciej Gutowscy Tyrawa Wołoska.

Wakacyjne pobyty, wędrowanie po bieszczadzkich dróżkach i szlakach początkiem lat
80 - tych były przełomowe dla podjęcia istotnych decyzji życiowych Lucyny i Maciej
Gutowskich. Zdecydowali się porzucić dobre posady w przemysłowych Pabianicach
i osiąść w Górach Słonych w Tyrawie Wołoskiej, w drewnianej chałupie z dala od
głównych dróg.
Ikonopisaniem zajmują się od sześciu lat. Są to kopie ikon mińskich,
gruzińskich, bizantyjskich, kreteńskich. Malowane na nietypowych materiałach jak:
chomonta końskie, okna, drzwiczki. Wystawiali swoje prace w galeriach w Sanoku,
Przemyślu, Krakowie, Sandomierzu, Łodzi, Łańcucie, Krasiczynie, Przysłopiu, Lesku,
Stryszowie, w Starej Prochowni w Warszawie.
„Pod cichym aniołem” Plenerowa Galeria Rzeźby w Tyrawie Wołoskiej.
Można w niej podziwiać 21 dzieł, wśród których szczególne miejsce zajmują rzeźby
aniołów. Założycielami i pomysłodawcami galerii są Aniela i Andrzej Rzepkowie.
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Na tle malowniczego krajobrazu Gór Słonnych królują kilkumetrowe rzeźby.
Największa z nich ma aż ponad 4 m wysokości i waży około tony. Oprócz aniołów
wykonanych z drewna, mieszkańcy i turyści mogą podziwiać rzeźby postaci świętych
m.in. Marii Magdaleny, Marcina, Jana Pawła II, Franciszka i Piotra. Jest też cykl
ukazujący sceny biblijne m.in. Powrót Syna Marnotrawnego, Wskrzeszenie Łazarza
czy Szopka Betlejemska.
Wszystkie zgromadzone w

galerii rzeźby są wykonywane ręcznie. Ich

autorem jest miejscowy rzeźbiarz ludowy - Jan Kikta. Na swoim koncie posiada setki
prac, z których kilkadziesiąt znajduje się w prywatnych zbiorach na terenie naszego
kraju jak i poza jego granicami: w Sydney, Nowym Jorku, Londynie i Paryżu.

6. Służba zdrowia
Ważną

część

analizy

potencjału

ekonomicznego

stanowią

usługi

w zakresie zabezpieczenia społecznego związane z ochroną i służbą zdrowia.
Dostępność i rodzaj tego typu usług stanowi w dużej mierze wyznacznik stopy życiowej
społeczeństwa, świadczy o poziomie i standardzie życia społeczności regionu, jest
miarą dobrobytu i czynnikiem wspierającym rozwój. Infrastruktura społeczna związana
ze zdrowiem oraz pomocą społeczną przybiera na znaczeniu zwłaszcza w obliczu
przemian demograficznych i zwiększonego zapotrzebowania na tego typu usługi
wśród starzejącego się społeczeństwa. Podstawowym problemem w tej dziedzinie jest
narastający deficyt w systemie, powodujący rosnące zadłużenie świadczeniodawców
z jednej strony oraz ograniczony dostęp do świadczeń zdrowotnych z drugiej strony.
Wydłuża się czas oczekiwania na niektóre świadczenia zdrowotne oraz procedury,
powszechne stało się limitowanie dostępu do określonych procedur. Znacząco rosną
wydatki na leki, powodując relatywny spadek wydatków na inne świadczenia
zdrowotne.
Nasilenie tych negatywnych zjawisk może prowadzić do stopniowego
narastania nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Ze względu na brak
dostatecznych środków finansowych, ułatwiających dostęp do wysokiej, jakości opieki
medycznej, status zdrowotny osób uboższych jest niższy. Coraz częściej rezygnują
oni, z powodu niewystarczających środków finansowych, z zakupu leków. Rośnie
odsetek osób starszych, w związku, z czym należy stopniowo rozwijać zakres usług
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skierowanych do nich, pozwalających na ich aktywne starzenie się, a także integrację
społeczną, tak by pomóc im zagospodarować wolny czas. W tym zakresie wiodącą
rolę powinny pełnić społeczności lokalne. Rosnąca liczba osób starszych może być
też szansą na tworzenie miejsc pracy w sektorze usług opiekuńczych. Jest to również
warunek niezbędny do zwiększania aktywności osób w wieku produkcyjnym –
szczególnie kobiet. Obecnie kobiety często decydują się na wcześniejszą
dezaktywizację, aby opiekować się swoimi rodzicami, dziećmi, a nawet wnukami.
Stąd, kolejnym wyzwaniem stojącym przed systemem zabezpieczenia
społecznego

jest

sprawne

funkcjonowanie

zarówno

systemu

rehabilitacji,

jak i systemu orzekania o niezdolności do pracy. Niezbędne jest też wdrożenie zmian,
zmierzających do zwiększenia roli rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Pomoc w zakresie opieki zdrowotnej mieszkańcom Gminy świadczy
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gabinet Lekarza Rodzinnego.
Do podstawowych zadań Gabinetu należy w szczególności:
➢ udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
obejmującej

świadczenia

profilaktyczne,

diagnostyczne,

lecznicze,

rehabilitacyjne i pielęgniarskie oraz specjalistyczne z zakresu medycyny;
➢ orzekanie o stanie zdrowia;
➢ prowadzenie oświaty zdrowotnej i działalności z zakresu promocji zdrowia;
NZOZ świadczy usługi zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
(POZ) w ramach umów zawartych z Narodowych Funduszem Zdrowia.
Rodzaj i liczbę osób korzystających z usług medycznych w latach 2016-2019
przedstawia poniżej zamieszczona tabela.
Tabela nr 16. Rodzaj świadczeń z jakich korzystają mieszkańcy Gminy Tyrawa Wołoska w ramach NZOZ
Gabinet Lekarza Rodzinnego

Lp.

Rodzaje świadczeń

2016

2017

2018

2019

1

Poradnia ZOZ

9178

9230

9677

10062

2

Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej

1189

2009

1724

1888

3

Gabinet Pielęgniarki Szkolnej

1194

1278

1286

1197

4

Czynna opieka nad dziećmi i młodzieżą

145

157

166

159

5

Czynna opieka nad dorosłymi

765

787

821

830

6

Porady patronażowe lekarza i badania
bilansowe dzieci i młodzieży

104

103

96

125

Źródło: opracowanie własne

55

Z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gabinet Lekarza Rodzinnego
z roku na rok korzysta coraz to więcej osób. Sytuacja ta może oznaczać, że w Gminie
zamieszkuje coraz to więcej osób starszych, niepełnosprawnych i chorych.
Starzenie się społeczeństwa będzie miało bezpośrednie skutki finansowe dla
systemu finansów publicznych w postaci wzrostu kosztów opieki zdrowotnej i opieki
nad ludźmi starszymi.
Wzrost kosztów opieki zdrowotnej nad osobami starszymi będzie związany
przede wszystkim z upowszechnianiem się m. in. takich chorób, jak cukrzyca, choroby
nowotworowe oraz choroby układu kostnego, które już dzisiaj stanowią znaczny koszt
dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Ważnym elementem radzenia sobie z
ekonomicznymi konsekwencjami starzenia się społeczeństwa jest zwiększenie
dostępności do innowacyjnych metod leczenia oraz profilaktyki zdrowotnej wśród
młodych osób, co pozwoli na ograniczenie kosztów oraz umożliwi utrzymanie większej
liczby osób w grupie osób aktywnych zawodowo.
Wykres nr 7. Rodzaj świadczeń z jakich korzystają mieszkańcy Gminy Tyrawa Wołoska w ramach NZOZ
Gabinet Lekarza Rodzinnego

Rodzaj świadczeń z jakich korzystają mieszkańcy Gminy Tyrawa
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12000
10000
8000

6000
4000
2000
0
Poradnia ZOZ

Gabinet
Gabinet
Czynna opieka Czynna opieka
Porady
Pielęgniarki
Pielęgniarki nad dziećmi i nad dorosłymi patronażowe
Środowiskowej
Szkolnej
młodzieżą
lekarza i
badania
bilansowe
dzieci i
młodzieży
2016

2017

2018

2019

Źródło: opracowanie własne
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Zauważyć należy, że oprócz poradni NZOZ świadczone są w większości usługi
przez lekarza rodzinnego, na drugim miejscu plasują się usługi pielęgniarki
środowiskowej, a następnie usługi pielęgniarki szkolnej.
Uwagę należy zwrócić dla kogo w większości udzielane są świadczenia
zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Z powyższych danych wynika,
że najwięcej osób objętych usługami NZOZ to osoby dorosłe. W 2019r. aż 830 osób
dorosłych skorzystało z porad medycznych. W tym samym roku czynna opieka nad
dziećmi i młodzieżą skierowana była do 159 osób, a 125 porad patronażowych było
dla dzieci i młodzieży.
Na terenie Powiatu Sanockiego działa powiatowy szpital (SPZOZ w Sanoku)
obsługujący mieszkańców okolicznych gmin. Podobnie jak w całym kraju, sanocka
służba zdrowia cierpi na stały niedobór środków finansowych, ograniczających jej
rozwój. Do najważniejszych zadań będzie należało dalsze zwiększanie dostępności
pacjenta do podstawowych i specjalistycznych usług medycznych. Samodzielny
Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku jest podmiotem leczniczym,
niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej, tworzonym przez Powiat Sanocki i działający na jego
terenie. Do zadań SPZOZ-u należy w szczególności: udzielanie stacjonarnych
i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych i innych niż szpitalne, udzielanie
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych (AOS) oraz promocja zdrowia.
W związku ze stanem epidemiologicznym na terenie kraju, na podstawie
art. 11 h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 374 z późn. zm.) oraz zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia
21.10.2020 r. szpital SPZOZ w Sanoku został przekształcony w jednoimienny szpital
zakaźny, wyznaczony do leczenia pacjentów z pozytywnym wynikiem testu RT-PCR
lub testu antygenowego w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Szpital ten przyjmuje
wyłącznie pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, tym samym
osoby podejrzane lub niezarażone wirusem, nie są przyjmowane do szpitala. Sytuacja
ta powoduje, że mieszkańcy Gminy Tyrawa Wołoska w przypadku zagrożenia życia
lub zdrowia mogą skorzystać z usług najbliższych szpitali zlokalizowanych w Lesku,
Brzozowie bądź Przemyślu. Ze względu na tak odległe położenie szpitali od Gminy,
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świadczenie usług zdrowotnych jest utrudnione, a dla osób starszych bądź
niepełnosprawnych czasem niemożliwe.
W Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lipińskiego w Sanoku działa Dzienny
Oddział Leczenia Uzależnienia od Alkoholu. Natomiast przy szpitalu SPZOZ w Sanoku
przy ul. Konarskiego funkcjonuje Stacjonarny Odział Terapii Uzależnienia od Alkoholu.
Leczenie w Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu (Stacjonarny ) trwa
6 tygodni. W sytuacjach uzasadnionych terapeutycznie, możliwe jest przedłużenie
leczenia.
Celem terapii jest poprawa funkcjonowania psychospołecznego pacjentów
i osiągana jest przez:
• pomoc w osiągnięciu i utrzymaniu abstynencji od alkoholu, ograniczenie ryzyka
związanego z używaniem.
• trening umiejętności służących radzeniu sobie w sytuacjach życiowych
• rozwiązanie problemów psychologicznych
• pomoc w rozwiązywaniu problemów w rodzinie i środowisku
Leczenie oparte jest na korektywnej więzi z grupą terapeutyczną oraz
poznawaniu siebie, uczeniu się nowych zachowań w oparciu o doświadczenie.
Abstynencja jest ważną częścią zmiany, trudności w jej osiągnięciu i utrzymaniu
stanowią temat pracy terapeutycznej. Główny ciężar terapii spoczywa na grupie,
psychoterapia indywidualna służy planowaniu leczenia oraz przepracowaniu
niektórych indywidualnych problemów pacjenta.
Ważnym zagadnieniem z zakresu służby zdrowia jest profilaktyka, czyli szereg
działań mających na celu zapobieganie chorobie bądź innemu niekorzystnemu
zjawisku zdrowotnemu przed jej rozwinięciem poprzez kontrolowanie przyczyn
i czynników ryzyka. Prewencja zdrowotna ma na celu zapobieganie poważniejszym
konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie. Polega na podjęciu
szybkich i skutecznych działań przywracających zdrowie. Ma ona również na celu
zahamowanie postępu lub powikłań już istniejącej choroby, dzięki temu prowadzi do
ograniczenia niesprawności i inwalidztwa. Istotnym elementem jest również
zapobieganie powstawaniu niekorzystnych wzorów zachowań społecznych, które
przyczyniają się do podwyższania ryzyka choroby.
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Wyróżnia się następujące fazy prewencji:
➢ wczesna

-

utrwalenie

prawidłowych

wzorców

zdrowego

stylu

życia

i zapobieganie szerzeniu się niekorzystnych wzorców zachowań w odniesieniu
do osób zdrowych;
➢ pierwotna - zapobieganie chorobie poprzez kontrolowanie czynników ryzyka
w odniesieniu do osób narażonych na czynniki ryzyka;
➢ wtórna - zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie
i leczenie, np. badania skriningowe mające na celu wykrycie osób chorych;
➢ trzeciorzędowa - zahamowanie postępu choroby i ograniczenie powikłań.

7. Instytucje zabezpieczenia społecznego w Gminie Tyrawa Wołoska – istniejące
zasoby
W Gminie Tyrawa Wołoska mało jest instytucji realizujących zadania z zakresu
polityki społecznej. Większość takich placówek znajduje się w Sanoku, na terenie
Powiatu Sanockiego. Są to zarówno jednostki podległe administracji rządowej np.
Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Jasło, Placówka Terenowa
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jak również jednostki administracji
samorządowej tworzone na szczeblu powiatu jak i gminy.
Placówkami podległymi samorządowi powiatowemu są:
➢ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, realizuje ono zadania powiatu
z zakresu przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz zadania Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do głównych kompetencji
należy

realizacja

zadań

związanych

z

rodzicielstwem

zastępczym,

umieszczaniem małoletnich w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz
osób chorych przewlekle w powiatowym domu pomocy społecznej;
➢ Centrum Integracji Społecznej, jest placówką prowadzącą reintegrację
społeczną na podstawie przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym
skierowaną do osób bezrobotnych, uzależnionych, niepełnosprawnych. Ze
względu

na

długotrwały

charakter

pracy

z

osobami

wykluczonymi

i zagrożonymi wykluczeniem społecznym jest niezwykle ważna instytucją
w zakresie udzielania pomocy osobom potrzebującym;
➢ Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
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➢ Powiatowy Urząd Pracy;
➢ Dom Dziecka;
➢ Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Natomiast zadania Gminy z zakresu zabezpieczenia społecznego realizuje:
➢ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej
Celem Ośrodka Pomocy Społecznej jest świadczenie pomocy społecznej osobom
i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a nie są w stanie pokonać
jej wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
Za misję Ośrodka można uznać dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Misja ma wpływ na działania
podejmowane w obszarze życia społecznego oraz wprowadzanie rozwiązań, które
zmierzają do likwidowania problemów mieszkańców i tworzenia możliwości ich
rozwoju.
➢ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Komisja kształtuje i realizuje politykę Gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych. Do szczególnych zadań Komisji należą:
-

zwiększenie dostępności różnorodnych form pomocy i terapii dla osób
uzależnionych, jak i dla członków rodzin z problemem alkoholowym
(współmałżonków, dzieci, rodziców),

-

wspieranie i rozwijanie różnorodnych form profilaktyki uzależnień, szczególnie
wśród dzieci i młodzieży,

-

współpraca z różnorodnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi
w zakresie profilaktyki uzależnień,

-

motywowanie i kierowanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu,
pijących w sposób szkodliwy społecznie.
W skład Komisji Alkoholowej z pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tyrawie Wołoskiej wchodzą: kierownik, starszy inspektor oraz po jednym
przedstawicielu:
- Parafii Rzymskokatolickej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Tyrawie Wołoskiej;
- Powiatowej Komendy Policji w Sanoku.
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➢ Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
Zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz
specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności
przez:
-

diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

-

podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie
mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

-

inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

-

rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach, i możliwościach
udzielania pomocy w środowisku lokalnym;

-

inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego z pracowników Ośrodka Pomocy

Społecznej w Tyrawie Wołoskiej wchodzą: kierownik, starszy pracownik socjalny oraz
asystent rodziny oraz przedstawiciele:
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Powiatowej Komendy Policji w Sanoku;
- placówek ochrony zdrowia – NZOZ w Tyrawie Wołoskiej
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku,
- Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej,
- kurator sądowy.
➢ Od 1 września 2020r. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną do
wszystkich mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska, a w szczególności do osób:
-

będących w kryzysie;

-

uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających;

-

członków rodzin osób uzależnionych;

-

doświadczających przemocy;

-

stosujących przemoc;

-

mającym problemy emocjonalne;

-

podejmujących ryzykowne zachowania, chcących wykonać test w kierunku HIV
oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową;

-

mających problemy opiekuńczo – wychowawcze.
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Osobną grupą są należące do trzeciego sektora stowarzyszenia, a także
organizacje kościelne. Do największych i najprężniej działających w Gminie Tyrawa
Wołoska zaliczamy:
➢ Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „U Podnóża Gór Słonnych”;
Celem stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego,
kulturalnego i gospodarczego Gminy Tyrawa Wołoska,
2. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego
w środowisku lokalnym.
➢ Stowarzyszenie Bieszczadzkie Dziedzictwo Kultury;
Celem stowarzyszenie jest działanie na rzez wszechstronnego rozwoju dzieci
i młodzieży oraz służba osobom starszym we współczesnym świecie, poprzez
kształtowanie postaw chrześcijańskich i patriotycznych promujących godność
każdego człowieka, a w szczególności:
1. Propagowanie "Zdrowego stylu życia" i troska o integralny rozwój osobisty.
2. Pobudzanie inicjatyw społecznych dla rozwoju życia społeczno-kulturalnego,
sportowego, turystycznego, artystycznego.
3. Popieranie i upowszechnianie dotychczasowego dorobku organizacji
działających na terenie gminy.
4. Wspomaganie rodzin w kształtowaniu ich życia małżeńskiego i rodzinnego.
5. Zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób zagrożonych patologią
społeczną oraz stworzenie warunków do reintegracji i rehabilitacji społecznej.
6.

Zapobieganie

społecznemu

wykluczeniu

osób

niepełnosprawnych

i starszych.
7. Wspieranie rozwoju oświaty.
8. Organizowanie pomocy stypendialnej dla dzieci i młodzieży wszechstronnie
uzdolnionych.
9. Organizowanie pomocy socjalnej dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich
i zagrożonych patologiami.
10. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości oraz postaw
patriotycznych szczególnie u dzieci i młodzieży.
11. Ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
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➢ Parafia Rzymskokatolicką pw. Św. Mikołaja Biskupa w Tyrawie Wołoskiej.
Parafia pw. św. Mikołaja Biskupa w Tyrawie Wołoskiej prawie w zupełności
pokrywa się na sposób terytorialny z Gminą Tyrawa Wołoska wyłączając
miejscowość Siemuszowa, która należy do parafii Mrzygłód. Na terenie parafii
Tyrawa Wołoska znajdują się 4 kościoły: parafialny kościół w Tyrawie Wołoskiej
pw. św. Mikołaja Biskupa, kościół filialny w Rakowej pw. Jana Pawła II, kościół
filialny w Rozpuciu pw. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz kościół filialny
w Hołuczkowie pw. św. Paraskiewii.
W ciągu roku duszpasterskiego parafia prowadzi szeroką działalność
o charakterze duszpasterskim, wychowawczym, społecznym i integracyjnym.
Do modelowych działań, realizowanych w ciągu roku, należy zaliczyć:
1. Angażowanie się w przedsięwzięcia szkolno – parafialne o wymiarze
integracyjnym oraz twórczym (przedstawienia okolicznościowe, akcje
duszpasterskie np. Palm Wielkanocnych).
2. Pomoc rodzinom ubogim z terenu parafii poprzez organizowanie paczek
okolicznościowych bądź pomocy finansowej.
3. „Akcja paczka od Mikołaja”, która za główny cel obiera sobie docenienie
dzieci i młodzieży angażującej się w życie parafialne.
4. Kiermasz

świąteczny

(datki

z

kiermaszu

przeznaczone

dla

grup

młodzieżowych działających w parafii).
5. Wyjazdy integracyjne (pielgrzymki) dla wszystkich grup wiekowych w parafii.
6. Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu poprzez rozmowy oraz
współpracę z Krucjatom Wyzwolenia Człowieka (rekolekcje trzeźw
ościowe).
7. „Żywa Szopka” w parafii mająca na celu propagowanie twórczości lokalnej
i bożonarodzeniowej.
8. Prowadzenie spotkań z parafianami należącymi do różnych grup
formacyjnych.
9. Organizowanie kursów przedmałżeńskich i chrzcielnych wyrabiających
odpowiednie postawy społeczne oraz propagujące wartości chrześcijańskie.
10. Kazania okolicznościowe podejmujące temat asymilacji społecznej oraz
właściwego funkcjonowania wśród ludzi.
11. Wizyta kolędowa jako odwiedziny umożliwiające poznanie problemów
mieszkańców parafii
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12. Comiesięczne odwiedziny chorych w domach oraz w Domu Dziennego
Pobytu w Rakowej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej współpracuje
z organizacjami zlokalizowanymi na terenie Sanoka, tj.:
➢ Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, prowadzące na terenie miasta
Sanoka następujące placówki: Dom Inwalidy Bezdomnego, jadłodajnię,
łaźnię wraz z punktem wydawania odzieży dla najuboższych „Dar Serca”,
Zakład pielęgnacyjno opiekuńczy - NZOZ, sprawujący całodobową opiekę
dla osób w podeszłym wieku;
➢ Polski Komitet Pomocy Społecznej realizujący usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania dla osób chorych lub w podeszłym wieku, a także prowadzący
akcje związane z dystrybucją żywności w ramach programu unijnego PEAD,
także odzieży i obuwia;
W ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od 1 marca 2017r.
funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego tzw. Świetlica Mrówka,

w formie

opiekuńczej, dla 20 dzieci z Gminy Tyrawa Wołoska. Powstała w ramach projektu
realizowanego przez Gminę Tyrawa Wołoska pn.

Świetlica Mrówka, natomiast

od 1 stycznia 2019 r. zajęcia świetlicowe są kontynuowane i finansowane były
w ramach kolejnego projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej pn.: MRÓWCZY ŚWIAT. Projekty były współfinansowane są ze środków
Europejskiego

Funduszu

Społecznego

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa
VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny
i pieczy zastępczej.
Świetlica usytuowana jest w sali przy Urzędzie Gminy i funkcjonuje 4 godz.
dziennie, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, po zajęciach szkolnych. Zajęcia
przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-13 lat. Placówka zapewnia dziecku opiekę,
pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę oraz rozwój zainteresowań.
Dzieci uczęszczające do świetlicy mają zapewniony poczęstunek.
W ramach swojej działalności placówka prowadzi zajęcia rozwijające, tj.:
- zajęcia z języka angielskiego, polskiego,
- zajęcia matematyczne, informatyczne,
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- warsztaty edukacyjne z zakresu kultury i sztuki,
- zajęcia sportowo rekreacyjne, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- warsztaty kulinarne,
- wyjazdy integracyjno-naukowe.
W ramach podjętych działań położony jest nacisk na podniesienie kompetencji
wychowawczych i opiekuńczych, wzmocnienie poczucia pewności siebie w podjętych
rolach rodzicielskich, rozwiązywanie już istniejących problemów rozwojowych
i wychowawczych dzieci. Zajęcia mają formę warsztatów, prowadzonych metodami
aktywizującymi i tradycyjnymi.
W 2019 r. z placówki skorzystało 8 rodzin, w tym 8 dzieci i 10 osób dorosłych,
dodatkowo uczęszczało 9 dzieci z poprzedniego projektu na zasadach kontynuacji.
Placówki wsparcia dziennego dla dzieci, nazywane zwykle świetlicami
środowiskowymi, mają pomagać w szczególności rodzinom, napotykającym trudności
w wypełnianiu obowiązków wychowawczych. W ocenie NIK świadczą pomoc
adekwatną do potrzeb dzieci i mimo skromnych warunków prawidłowo realizują swoje
zadania: ich praca pozytywnie wpływa na rozwój osobowości dzieci, ich postępy
w nauce oraz kształtowanie relacji społecznych opartych na wzajemnej pomocy,
współpracy i solidarności (…). Zdaniem NIK, placówki wsparcia dziennego to ważny
i potrzebny element systemu wspierania rodziny mającej trudności w wypełnianiu
funkcji

opiekuńczo-wychowawczych.

Placówki

zapewniają

wychowankom

wszechstronne wsparcie: począwszy od potrzeb podstawowych, jak opieka,
bezpieczeństwo, wyżywienie, poprzez pomoc w nauce, wsparcie emocjonalne
w sytuacjach trudnych, aż po ciekawe zajęcia rozwojowe. W efekcie, dzięki
uczęszczaniu do placówek, dzieci lepiej się zachowują, lepiej uczą, lepiej radzą sobie
w grupie rówieśniczej, a także odkrywają swoje silne strony, nabierają poczucia
własnej wartości. Pozytywne efekty uczęszczania do placówek były dostrzegane
i wskazywane przez same dzieci, ich rodziców i nauczycieli, którzy wzięli udział
w badaniu ankietowym przeprowadzonym w ramach kontroli NIK.11
Od blisko dwóch i pół roku w Gminie Tyrawa Wołoska działa Dzienny Dom
Pobytu,

prowadzony

przez brzozowską

fundację

w „Trosce

o życie”.

Ta nowocześnie wyposażona placówka mieści się w budynku po byłej szkole

11

www.nik.gov.pl/aktualnosci/funkcjonowanie-placowek-wsparcia-dziennego-dla-dzieci.html
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w Rakowej i powstała z myślą o seniorach oraz ich bliskich. Celem działalności domu
jest

zapewnienie

opieki

osobom

starszym,

chorym

i niesamodzielnym.

Wykwalifikowany personel placówki zapewnia pensjonariuszom wszechstronne
wsparcie, dba o ich aktywizację i odpowiednią kondycję psycho-fizyczną. Dom
od początku dba o innowacyjne rozwiązania oraz zapewnienie wysokich standardów,
jakich wymaga nowoczesna opieka senioralna.
Dom dziennego pobytu to miejsce, w którym dzień mogą spędzić seniorzy
i osoby samotne. Dzienny dom seniora to odpowiedź na jedno z większych wyzwań
współczesności – gwałtowne starzenie się społeczeństwa.

7.1. Rynek pracy i gospodarka w Gminie Tyrawa Wołoska

Na całokształt działalności gospodarczej prowadzonej w województwie
podkarpackim ma wpływ poziom koniunktury gospodarczej tworzących go jednostek
samorządu terytorialnego. Rozwój ten uzależniony jest od kondycji trzech sfer
działalności ludzkiej, a mianowicie rolnictwa, przemysłu i usług. Przedsiębiorstwa
działające na danym terenie, stadium ich rozwoju, zdolności do tworzenia miejsc
pracy, struktura branż i poziom ich konkurencyjności na rynku wewnętrznym (gminy,
powiatu) i rynkach zewnętrznych (regionalnym, krajowym, europejskim, światowym)
mają zasadniczy wpływ na stan gospodarki danego regionu.
Jedną z zasadniczych gałęzi w skali całej gospodarki są małe i średnie
przedsiębiorstwa. Od ich działania zależna jest w dużej mierze kondycja rynku pracy
zarówno w skali krajowej, jak i lokalnej. Bardzo często przedsiębiorstwa te stanowią
o sile rozwoju ekonomicznego gminy i powiatu oraz są często jednym
z najważniejszych źródeł utrzymania mieszkańców.
W Gminie Tyrawa Wołoska w analizowanym okresie obejmującym lata od 2016
do 2019, liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON
charakteryzowała się tendencją malejącą.
Na terenie Gminy na dzień 1.12.2020r. działało 33 podmiotów gospodarczych,
czyli w stosunku do liczby ludności przypada ok. 16 podmiotów gospodarczych na
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1000 mieszkańców. Wskaźnik ten jest niższy niż w województwie i powiecie
sanockim.12
Sytuacja ta jednoznacznie wskazuje, że w Gminie Tyrawa Wołoska jest bardzo
mało miejsc pracy. Mieszkańcy muszą poszukiwać zatrudnienia poza obrębem Gminy,
między innymi w Sanoku czy Przemyślu.
W województwie podkarpackim są korzystne warunki do prowadzenia
działalności rolniczej. Niewątpliwym atutem tego regionu jest małe zanieczyszczenie
środowiska naturalnego i niewielka urbanizacja obszaru. Zdecydowanie najlepsze dla
rolnictwa

są

tereny

leżące

w

pasie

od

Ropczyc

przez

Rzeszów

do

Przemyśla. Występują tutaj najlepsze gleby, agroklimat, rzeźba terenu i warunki
wodne.
W rękach prywatnych jest 694 tys. ha, co stanowi 92,5% całkowitej powierzchni
użytków rolnych. W Podkarpackiem jest 307,8 tys. gospodarstw indywidualnych
o średniej powierzchni 2,68ha, z czego w każdym takim gospodarstwie 2,31ha
stanowią użytki rolne - dla porównania w Polsce ten wskaźniki te wynoszą
odpowiednio 5,68 ha i 5,16ha. Zwłaszcza w części południowej i wschodniej
województwa dominują gospodarstwa do 5ha stanowią one 90,5% wszystkich
gospodarstw.

Około

8%

gospodarstw

ma

areał

5-10ha,

a w 1,5% gospodarstw powierzchnia przekracza 10ha. Duże rozdrobnienie
gospodarstw, choć wpływa na niską towarowość rolnictwa, może jednak zostać
wykorzystane dla celów rolnictwa ekologicznego, które ma szansę w Podkarpackiem
na systematyczny rozwój.13
Znaczna część gospodarstw specjalizuje się w produkcji wielokierunkowej,
obejmującej produkcję roślinną, zwierzęcą, łącznie z produktami zużytymi na pasze
we własnym gospodarstwie oraz produktami nierolniczymi pozyskiwanymi także
w niektórych gospodarstwach.
W rolnictwie Gminy Tyrawa Wołoska funkcjonuje tylko indywidualna
gospodarka, zajmująca się produkcją drobnotowarową, w której posiadaniu jest około
91% powierzchni użytków rolnych. Wielu mieszkańców Gminy żyje przeważnie z pracy
w zakładach. Produkcja roślinna zużywana jest pod potrzeby produkcji zwierzęcej oraz

12
13

www.prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/Ceidg.Public.UI/Search.aspx
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rolnictwo/liczby
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na spożycie własne, w niewielkim procencie sprzedawana jako produkt bezpośredni,
szczególnie w gospodarstwach agroturystycznych. Gmina liczy 466 gospodarstw
rolnych (według Powszechnego Spisu Rolnego 2002), a średnia powierzchnia
gospodarstwa wynosi 4,53ha.
W strukturze gospodarstw pod względem grup obszarowych użytków rolnych
dominują gospodarstwa rolne o powierzchni od 2 do 5ha włącznie (ok. 31%) oraz
gospodarstwa

do

1ha

włącznie,

które

stanowią

18%

ogółu

gospodarstw.

Rozdrobnienie gruntów, ograniczony rynek zbytu i przeludnienie wsi wpływa na
stopniowe zubożenie ludności wiejskiej. Sytuację dochodową rodzin rolniczych
pogarsza brak możliwości znalezienia dodatkowego źródła dochodu.

7.2. Problematyka bezrobocia
Bezrobocie to zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych
do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia
z różnych powodów. Bezrobotny - to osoba nie zatrudniona i nie wykonująca innej
pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu
pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie, nie ucząca się i zarejestrowana
w powiatowym urzędzie pracy. Bezrobocie jest ściśle związane z ubóstwem
i najczęściej jest przyczyną ubóstwa. Już sama obecność w rodzinie jednej osoby
bezrobotnej ponad dwukrotnie zwiększa zagrożenie ubóstwem, a przy większej liczbie
bezrobotnych wskaźnik ubóstwa ulega jeszcze raz podwojeniu. Poważniejsze
zagrożenie ubóstwem dotyczy rodzin, których głównym źródłem utrzymania są zasiłki
dla bezrobotnych (ponad 80% osób z tych rodzin należy do najbiedniejszych).
Bezrobocie jest czynnikiem, którego oddziaływanie zależy od grupy społeczno
– ekonomicznej gospodarstwa domowego. Wynika to z faktu, że natężenie bezrobocia
jest nierównomierne: wyższe w gospodarstwach pracowników oraz emerytów
i rencistów, niższe - w powiązanych z rolnictwem. Występowanie osób bezrobotnych
w gospodarstwie najbardziej więc pogarsza sytuację członków rodzin emeryckich
i pracowniczych, a w mniejszym stopniu odczuwają zwiększenie zagrożenia rodziny
rolników indywidualnych.
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Bezrobocie z pewnością też odbija się na statusie ekonomiczno – społecznym
rodzin, wpływa na kondycję psychiczną członków rodziny, kształtuje ich perspektywy
życiowe. Jeśli zaś chodzi o zagrożenie ubóstwem, to sprawą pierwszoplanową mogą
okazać się uprawnienia do zasiłków i ich wysokość.

Kolejny istotny problem do

rozwiązania wynika z faktu, że wśród zarejestrowanych bezrobotnych wysoki procent
stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wobec których należy
podejmować działania wsparcia przy zastosowaniu dostępnych instrumentów rynku
pracy. Wiąże się to z koniecznością podejmowania intensywnych działań w celu
pozyskania znacznych kwot dodatkowych środków finansowych na aktywizację
lokalnego rynku pracy i przeciwdziałanie skutkom bezrobocia. Spory odsetek wśród
osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy stanowią osoby długotrwale bezrobotne.
Należy podkreślić, że praca i integracja zawodowa stanowią najistotniejszy aspekt
uczestnictwa ludzi w życiu społecznym. Długotrwałe bezrobocie powoduje szybką
degradację ekonomiczną jednostki i rodziny, tym samym rozszerza strefę ubóstwa.
Ponadto długotrwałe bezrobocie stwarza zagrożenie wykluczeniem społecznym
rodzin, sprzyja izolacji społecznej, wywołuje poczucie krzywdy, jednocześnie
powoduje

dezaktualizację

lub

wręcz

utratę

kwalifikacji

zawodowych

osoby

bezrobotnej, często prowadzi do wzrostu zjawisk patologicznych. 14
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w Polsce
mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec
całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła w 2018 roku

5,8 %

w porównaniu do 6,6 % z roku 2017.
Poniższa tabela pokazuje rozłożenie procentowe stopy bezrobocia na terenie
Polski wg stanu na 31 grudnia.
Tabela nr 17. Stopa bezrobocia rejestrowanego według województw, stan na 31 grudnia 2020r.
Województwa
2017
2018
w%

14

Polska

6,6

5,8

Dolnośląskie

5,7

5,2

Kujawsko-Pomorskie

9,9

8,8

Lubelskie

8,8

8,0

Lubuskie

6,5

5,8

Łódzkie

6,7

6,1
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Małopolskie

5,3

4,7

Mazowieckie

5,6

4,9

Opolskie

7,3

6,3

Podkarpackie

9,6

8,7

Podlaskie

8,5

7,7

Pomorskie

5,4

4,9

Śląskie

5,1

4,3

Świętokrzyskie

8,8

8,3

Warmińsko-mazurskie

11,7

10,4

Wielkopolskie

3,7

3,2

Zachodniopomorskie

8,5

7,4

Źródło: Mały rocznik statystyczny Polski 2020, GUS

Z przedstawionych danych wynika, że najlepsza sytuacja jest w bogatych
i dużych województwach: wielkopolskim, małopolskim, mazowieckim, dolnośląskim,
śląskim i pomorskim, natomiast najtrudniej jest w rejonach, gdzie nie ma rolnictwa
i rozwiniętego przemysłu: warmińsko – mazurskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim
i podkarpackim. Województwo Podkarpackie plasuje się na 13 pozycji wśród
16 województw.
Stopę bezrobocia w Powiecie Sanockim w latach 2017-2019 przedstawia
poniższa tabela.
Tabela nr 18. Stopa bezrobocia w Powiecie Sanockim w latach 2017-2019

Rok

Stopa bezrobocia

2017

7,2 %

2018

6,7 %

2019

6,5 %

Źródło: PUP Sanok, opracowanie własne

W roku 2017 stopa bezrobocia dla powiatu wynosiła 7,2% i jest największa
w porównaniu do badanego okresu.
W 2018r. stopa bezrobocia dla powiatu wynosi 6,7%, dla województwa wynosi
8,8 %. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Tyrawa Wołoska
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wynosiła

72, w tym 56,94 % stanowiły kobiety, 43,06 % mężczyźni. Z prawem

do zasiłku odnotowano 11 osób bezrobotnych 15.
W 2019r. stopa bezrobocia dla powiatu wynosi 6,5%, dla województwa wynosi
8,1 %. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Tyrawa Wołoska
wynosiła 66, w tym 48,48 % stanowiły kobiety, 51,52 % mężczyźni. Z prawem
do zasiłku odnotowano 9 osób bezrobotnych16.
Z przedstawionego zestawienia widać, że w Powiecie Sanockim spada poziom
bezrobocia. Powodem nie do końca jest znalezienie pracy przez osoby bezrobotne,
ale zmiana sposobu ich profilowania przez urząd pracy, w związku ze zmianami
przepisów, a co za tym idzie nieumieszczanie w rejestrach. Zapewne pewne
znaczenie

ma

również

wyjazd

wielu

mieszkańców

Powiatu

Sanockiego

w poszukiwaniu zatrudnienia do innych części kraju, pozostawanie młodych
w miastach,

gdzie

studiowali,

ale

również

otwarte

granice

i

wyjazdy

za granicę.17
Tabela nr 19. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Gminie Tyrawa Wołoska w latach 20172019
2017

2018

2019

Z
Z
Z
WyszczeBezrobotni
Bezrobotne
prawem
Bezrobotni
Bezrobotne
prawem
Bezrobotni
Bezrobotne
prawem
gólnienie
Ogółem
kobiety
do
Ogółem
kobiety
do
Ogółem
kobiety
do
zasiłku
zasiłku
zasiłku

Gmina
Tyrawa
Wołoska

73

35

5

72

41

11

66

32

9

Źródło: PUP Sanok, opracowanie własne

Natomiast bezrobocie w Gminie Tyrawa Wołoska utrzymuje się od wielu lat na
zbliżonym poziomie. Dotyka ono szczególnie osoby młode. Taka struktura bezrobocia
rodzi zagrożenie patologiami społecznymi, wpływa na ogólny stopień ubożenia
społeczeństwa, a w konsekwencji stanowi realne zagrożenie dla części mieszkańców
Gminy problemami wykluczenia społecznego, które wynikać mogą zarówno
z nieporadności życiowej, jak również z nierówności szans. Przyczyną utrzymującego
się bezrobocia w Gminie stała się recesja ekonomiczna oraz sytuacja na rynku rolnym,

Dane pozyskane ze statystyk Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku z Informacji sygnalnej o sytuacji
na rynku pracy w powiecie sanockim wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
16
Dane pozyskane ze statystyk Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku z Informacji sygnalnej o sytuacji
na rynku pracy w powiecie sanockim wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
17
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niedostosowanie kwalifikacji osób poszukujących pracy do nowoczesnych technologii,
restrukturyzacja przemysłu, zmiany w organizacji pracy w mieście i na wsi. Kwestią
niemierzalną pozostaje bezrobocie ukryte występujące na terenach wiejskich, które na
pewno powiększa faktyczną liczbę osób pozostających bez stałego źródła utrzymania.
Średnio 50% bezrobocie dotyka kobiet. Szacować jednak należy że ponad 70%
kobiet w Gminie Tyrawa Wołoska nie pracuje, jest bierna zawodowo. Wynika to z faktu,
iż w większości kobiety sprawują opiekę nad osobami zależnymi i z tego tytułu
korzystają ze świadczeń pielęgnacyjnych, jak również są na ubezpieczeniach mężów
zatrudnionych w zakładach pracy lub z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Zauważyć należy, że odzwierciedleniem na rynku pracy duży wpływ ma
starzenie się społeczeństwa. Według prognoz Eurostatu do 2050 r. liczba osób
w wieku 65+ w krajach Unii wzrośnie o około 70 proc., a liczba osób w wieku
produkcyjnym (15–64 lat) spadnie o 12%. Skutkiem będzie to, że na każdego emeryta
będą przypadały jedynie dwie osoby aktywne zawodowo, a obecnie są to cztery
osoby.18
Problematyka bezrobocia będzie przez długi okres czasu ważnym problemem
społecznym dotykającym Gminę Tyrawa Wołoska.

Starzenie się społeczeństw - problem demograficzny czy wyzwanie współczesności? | EPALE
(europa.eu)
18

72

III. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY TYRAWA
WOŁOSKA ROZWIĄZYWANYCH W RAMACH DZIAŁAŃ GOPS
I INNYCH INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU
POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Charakterystyka ogólna zakresu działań Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

System pomocy społecznej, jako jeden z elementów zabezpieczenia
społecznego polityki państwa ma za zadanie wspieranie osób i rodzin, które
z przyczyn obiektywnych nie są w stanie zaspokoić swoich elementarnych potrzeb
życiowych.
Za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy
odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. GOPS jest jednostką
organizacyjną gminy, powołaną do realizacji zadań samorządu gminnego zapisanych
w ustawie o pomocy społecznej, a obowiązek jego utworzenia przez samorząd gminny
został zapisany w art. 110 ustawy. W ostatnich latach rola GOPS uległa znacznemu
rozszerzeniu ze względu na przekazanie do samorządów gminnych kolejnych zadań
z zakresu zabezpieczenia społecznego.
Obecnie ośrodek realizuje zadania określone, w następujących aktach prawnych:
➢ ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
➢ ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych;
➢ ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne;
➢ ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
➢ ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych;
➢ ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów;
➢ ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
➢ ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;
➢ ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla
opiekunów;
➢ ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny;
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➢ ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
➢ ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Ponadto w Ośrodku prowadzone są działania i realizowane programy rządowe
obejmujące:
➢ Rodzina 500 plus
➢ Dobry Start Program „Dobry Start”
➢ Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
➢ Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023
➢ Program „Wspieraj Seniora.
Wśród głównych zadań realizowanych przez ośrodek możemy wyróżnić
4 podstawowe grupy:
➢ prowadzenie diagnostyki jednostkowej i środowiskowej;
➢ bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń w formie pieniężnej, rzeczowej
oraz usługowej;
➢ współpraca z organizacjami i instytucjami realizującymi zadania z zakresu
zabezpieczenia społecznego;
➢ aktywizowanie środowiska lokalnego.
Ośrodek pomocy społecznej jest ostatnim ogniwem w łańcuchu zabezpieczenia
społecznego,

powołanym

do

zapobiegania

marginalizacji

osób

i

rodzin

w społeczeństwie. Jego głównym zadaniem w zamyśle twórców przepisów prawnych
z

zakresu

zabezpieczenia

społecznego,

było

przeciwdziałanie

wykluczeniu

społecznemu jednostek niemogących znaleźć wsparcia z innych źródeł. Ostatnie
zmiany w zakresie funkcjonowania zabezpieczenia społecznego w Polsce,
a zwłaszcza przekazanie do Ośrodków przez samorządy gminne realizacji zadań
dotyczących przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych oraz zaliczek
alimentacyjnych spowodowało jednak przeniesienie punktu ciężkości działań ośrodka
w kierunku przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. Niemniej jednak
podstawowym obszarem działań Ośrodka, jest realizowanie wynikających z ustawy
o pomocy społecznej, obligatoryjnych i fakultatywnych zadań własnych gminy,
a także zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z zakresu
zabezpieczenia społecznego.
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Na mocy tej ustawy Ośrodek udziela wsparcia przede wszystkim osobom
i rodzinom zamieszkującym teren Gminy, których dochód netto nie przekracza
ustawowej kwoty kryterium dochodowego. Drugim podstawowym czynnikiem
mającym wpływ na udzielenie pomocy jest wystąpienie u osoby ubiegającej się
o pomoc, jednej z wymienionych w art. 7 cytowanej ustawy przyczyn, do których
należą:
➢ ubóstwo;
➢ sieroctwo;
➢ bezdomność;
➢ bezrobocie;
➢ niepełnosprawność;
➢ długotrwała lub ciężka choroba;
➢ przemocy w rodzinie;
➢ bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych;
➢ konieczność ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
➢ trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu zakładu karnego;
➢ alkoholizm lub narkomania;
➢ zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa.
Skala i rozmiar problemów społecznych jest zjawiskiem niejednorodnym i musi
być rozpatrywana w wielu płaszczyznach. Dokładne zdiagnozowanie różnych
przyczyn występowania zagrożeń społecznych daje szansę na podejmowanie działań
profilaktycznych oraz interwencyjnych.

2. Główne obszary wsparcia i interwencji realizowanych w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej
Jak wspomniano powyżej obszary działań ośrodka w zakresie lokalnej polityki
społecznej są niezwykle rozległe, choć w dużej większości koncentrują się wobec
zabezpieczenia społecznego. Prowadzona przez ośrodek sprawozdawczość pozwala
na wskazanie głównych obszarów interwencji i działań ośrodka, pozwala także
zdefiniować zasoby i deficyty w zakresie lokalnej polityki społecznej.
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Grupę osób korzystających z pomocy ośrodka stanowią:
➢ osoby, którym przyznano decyzją świadczenia na podstawie różnych przepisów
prawnych, w tym szczególności ustawie: o pomocy społecznej, o dodatkach
mieszkaniowych, Prawo energetyczne (dodatek energetyczny), o świadczeniach
rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
➢ członkowie rodzin osób korzystających ze świadczeń;
➢ osoby i rodziny korzystające z innych form wsparcia w szczególności w postaci
poradnictwa, pracy socjalnej, interwencji kryzysowej oraz w ramach placówki
wsparcia dziennego.

2.1. Osoby i rodziny objęte wsparciem udzielonym w ramach pomocy społecznej

Ośrodki pomocy społecznej realizując ustawę o pomocy społecznej wspierają
osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz
umożliwiają im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Udzielana
pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma
i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających
udzielenie pomocy. Ponadto świadczenie pomocy społecznej powinno służyć również
umacnianiu rodziny.19
Tabela nr 20. Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej

WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

OSOBY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA
Liczba osób
370
346
254
OSOBY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE
Liczba osób
172
184
159
W tym: osoby długotrwale
62
60
59
korzystające
Wiek 0-17
55
51
50
Wiek produkcyjny *
107
96
90
Wiek poprodukcyjny **
30
29
19
19

Prognoza
2020
294
188
70
55
105
28

M. Grewiński, A. Zasada-Chorab, System pomocy społecznej w Polsce – wyzwania i kierunki, ROPS Toruń 2013.
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Liczba rodzin
Liczba osób w rodzinach

98
370
w tym: KOBIETY
141

Ogółem
W tym: osoby długotrwale
korzystające

99
346

72
254

72
254

139

107

137

52

50

55

50

Wiek 0-17
36
37
37
47
Wiek 18-59
97
55
59
69
Wiek 60 lat i więcej
19
11
11
21
OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY
Liczba osób ogółem
213
11
160
200
Liczba rodzin
98
99
72
82
Liczba osób w rodzinach

370

346

254

294

KONTRAKT SOCJALNY
Liczba zawartych kontraktów
socjalnych - ogółem

22

23

10

10

Liczba osób objętych kontraktem
socjalnym - ogółem

42

48

10

10

* wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat
** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej
Źródło: opracowanie własne

W Gminie Tyrawa Wołoska z pomocy społecznej korzysta średnio 18%
wszystkich osób zamieszkujących Gminę. Najmniej osób objętych wsparciem Ośrodka
Pomocy Społecznej było w 2019r. Wskaźnik ten wynosił niecałe 13%.
Sytuacja ta jest związana z kilkoma czynnikami. Spadek liczby osób
korzystających z pomocy społecznej w głównej mierze był spowodowany brakiem
zmian kwot kryteriów dochodowych uprawniających do otrzymania pomocy.
Kolejne zmiany przepisów prawnych związanych z podwyższeniem wysokości
kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych oraz podwyższenie
kwot świadczeń rodzinnych jest czynnikiem, który wpłynął na ponowne obniżenie się
liczby osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej.
Nadmienić również należy, że wiele osób pracuje za granicami kraju i nie
kwalifikuje się do otrzymywania wsparcia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
Ośrodek Pomocy Społecznej w większości jest postrzegany jako instytucja
wypłacająca świadczenia. Niemniej jednak zauważyć należy, że w 2017r. liczba osób
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objętych pomocą finansową nie przekraczała 50% osób korzystających z pomocy
Ośrodka, w latach 2018-2019 – przekraczała nieznacznie. Oznacza to, że wiele osób
objętych jest pracą socjalną.
Stosowane metody pracy socjalnej i sposób ich realizacji: rozmowy, wizyty,
elementy poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego, elementy z zakresu
ubezpieczeń społecznych,

pisanie

wniosków i pism,

obserwacja,

mediacje

i negocjacje.
Praca socjalna polegała przede wszystkim na wspieraniu osób i rodzin
w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Profesjonalne wsparcie może
prowadzić w efekcie do całkowitego usamodzielnienia się finansowego lub
emocjonalnego, a tym samym uniezależnienia się od systemu pomocy społecznej na
dłuższy okres czasu lub nawet na zawsze. Działania profilaktyczne w postaci pracy
socjalnej przekładają się również bezpośrednio na zmniejszenie wydatków z budżetu
gminy na pomoc społeczną. Świadczenie pracy socjalnej polegało głównie na:
- Udzielaniu stosownych porad i zachęcaniu do współpracy w rozwiązywaniu
problemów rodziny;
- Kierowaniu i umożliwieniu kontaktu podopiecznych z właściwą instytucją –
poradnią,

(np.

Zespół

Orzekania

o

Stopniu

Niepełnosprawności,

poradnia

psychologiczna, poradnia odwykowa, poradnia zdrowia psychicznego, sąd, policja);
- Współpracy z instytucjami między innymi takimi jak: PUP, ZOL, PCPR, KRUS,
ZUS, Kościół, policja, szpitale oraz pedagogiem szkolnym, lekarzem rodzinnym,
kuratorami sądowymi;
- Pomocy interwencyjnej w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, także
w zakresie procedury „Niebieskiej Karty”;
- Pomoc w redagowaniu pism do właściwych instytucji typu sąd, prokuratura.
W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby
lub rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej pracownik socjalny
zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej może zawrzeć kontrakt socjalny z osobą
lub rodziną, w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W Gminie Tyrawa Wołoska takie
narzędzia pracy socjalnej są stosowane. W 2017r. zawarto z 22 rodzinami, w 2018 r.
z 23 rodzinami, a w 2019r. z 10 rodzinami kontrakty socjalne. W tychże umowach
określono

uprawnienia

i

zobowiązania

stron

w

ramach

wspólnie
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podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej
danej osoby lub rodziny.
Idea kontraktu socjalnego wypływa z przekonania, że jasno i konkretnie
wyznaczone cele podnoszą skuteczność działań socjalnych. Cele układa się
w określonej kolejności – takiej, w jakiej mają być osiągane.
Wykres nr 8. Liczba osób, którym przyznano świadczenia pieniężne z pomocy społecznej
w rozbiciu na wiek w latach 2017-2019 oraz prognoza na 2020r.
Liczba osób którym przyznano świadczenia pieniężne
z pomocy społecznej w rozbiciu na wiek
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
OGÓŁEM

osoby długotrwale
korzystające
2017

Wiek 0-17

2018

2019

Wiek produkcyjny
Wiek
*
poprodukcyjny **
prognoza 2020

* wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat
** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej
Źródło: opracowanie własne

Na przestrzeni ostatnich 3 lat, najwięcej świadczeń finansowych przyznano
w 2018r. Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, iż najwięcej osób korzystających
z zasiłków z pomocy społecznej to osoby w wieku produkcyjnym.

Do korzystania z pomocy społecznej kwalifikują się przede wszystkim
osoby niepracujące w wieku produkcyjnym, przy czym połowę z nich stanowią
bierni zawodowo. GUS wymienia, że najważniejszymi przyczynami bierności są m.in.
niepełnosprawność, nauka oraz obowiązki rodzinne związane z opieką nad dziećmi
lub osobami starszymi.
Ponad

trzy

razy

częściej

z

pomocy

społecznej

korzystają

osoby

z wykształceniem poniżej średniego niż osoby z wykształceniem średnim i wyższym –
czytamy w raporcie GUS-u.
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Brak pracy, niemożliwość lub niechęć do jej podjęcia jest główną przyczyną
biedy. Jednak praca nie chroni przed ubóstwem - co dziesiąty korzystający z pomocy
społecznej pracuje. GUS jednak zwraca uwagę, że w większości przypadków
konieczność korzystania przez te osoby ze świadczeń pomocy społecznej
spowodowany był dużą liczebnością gospodarstwa domowego, np. pracująca
samotna matka z dwójką dzieci.
Osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią około 20% wszystkich osób
korzystających ze świadczeń finansowych pomocy społecznej. Pomimo trudnej
sytuacji materialnej osób starszych niestety seniorzy, ze względu na stosunkowo
niskie kryteria dochodowe, nie kwalifikują się do otrzymywania świadczeń.

Ważnym wskaźnikiem jest czasokres korzystania z systemu pomocy
społecznej. Dla potrzeb Oceny Zasobów Pomocy Społecznej wprowadzono definicję
osoby długotrwale korzystającej z pomocy. Jest to osoba, która w ciągu ostatnich 3 lat
(36 miesięcy) była zarejestrowana w systemie świadczeń pomocy społecznej, przez
co najmniej 18 miesięcy.
Z danych wynika, że ponad 30% ogółu osób korzystających z pomocy
społecznej w postaci świadczeń finansowych to osoby długotrwale korzystające
z pomocy. Może to świadczyć o sytuacji, że z pomocy GOPS Tyrawa Wołoska korzysta
stała grupa osób, które nie jest w stanie przezwyciężyć trudnej sytuacji życiowej nawet
przy pomocy ośrodka. Wpływ na ten stan będą miały czynniki związane z brakiem
zmian w przepisach prawnych z zakresu pomocy społecznej oraz pewnej stabilizacji
realizacji zadań w tym zakresie. Wpływ na to będzie też niewątpliwie miał stały wzrost
liczby osób korzystających z wsparcia w postaci zasiłków stałych.
Jednocześnie wzrost liczby osób długotrwale korzystających z systemu
pomocy społecznej powinien skutkować wypracowaniem nowych metod aktywizacji
tych osób przez ośrodek. Uzupełnieniem powyższej analizy jest powód przyznania
pomocy.
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Wykres nr 9. Liczba kobiet korzystających ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tyrawie Wołoskiej w latach 2017-2019 oraz prognoza na 2020r.

Liczba kobiet korzystająch ze świadczeń GOPS
w Tyrawie Wołoskiej

prognoza na 2020
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liczba osób ogółem korzystających ze świadczeń finansowych GOPS

Źródło: opracowanie własne

W Gminie Tyrawa Wołoska ponad 80% osób objętych pomocą finansową
Ośrodka Pomocy Społecznej stanowią kobiety. Wynika to z tego, gdyż większość
mężczyzn podejmuje zatrudnienie i utrzymuje rodzinę. Zazwyczaj to kobiety zajmują
się domem, dziećmi lub sprawują opiekę nad osobami starszymi (matką, ojcem).
Tradycyjny podział ról kobiet i mężczyzn - który nadal funkcjonuje wśród znacznej
części polskiego społeczeństwa - przekłada się na życie zawodowe obu płci. Kobiety
nierzadko poświęcają swoje kariery zawodowe, żeby rzucić się w wir prac domowych
oraz wychowywania dzieci.
Dane te potwierdzają, że kobiety cechuje znacznie niższy poziom aktywności
zawodowej niż mężczyzn. Kobietom jest znacznie trudniej znaleźć pracę. Pracodawcy
chętniej zatrudniają mężczyzn w obawie przed zwolnieniami lekarskimi związanymi
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z opieką nad dziećmi lub macierzyństwem. Długotrwały charakter bezrobocia
oznacza, że duża część kobiet traci prawo do zasiłku. Osoby długotrwale bezrobotne
mają bardzo duże problemy z ponownym powrotem na rynek pracy, tracą umiejętności
i nawyki zawodowe, stają się mało atrakcyjni dla pracodawców, co oznacza, że coraz
trudniej znaleźć im pracę.
Tabela nr 21. Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej z podziałem na rodzaj i wielkość
gospodarstwa domowego w latach 2017 - 2019

TYP RODZIN OBJETYCH
POMOCĄ

LICZBA OSÓB
W RODZINIE

LICZBA RODZIN

w latach

2017

2018

2019

2017

2018

2019

RODZINY OGÓŁEM

108

109

92

400

378

303

11

21

20

11

21

20

15

10

16

30

20

32

21

18

9

63

54

27

26

30

22

104

120

88

22

24

22

110

120

110

13

6

3

82

43

26

18

11

8

62

41

26

9

6

5

23

17

12

5

3

2

18

13

9

1

0

0

4

0

0

3

2

1

17

11

5

39

37

22

131

101

76

6

15

6

6

15

6

11

7

4

22

14

8

JEDNOOSOBOWE
GOSPODARSTWO DOMOWE
DWUOSOBOWE
GOSPODARSTWO DOMOWE
TRZYOSOBOWE
GOSPODARSTWO DOMOWE
CZTEROOSOBOWE
GOSPODARSTWO DOMOWE
PIĘCIOOSOBOWE
GOSPODARSTWO DOMOWE
SZEŚCIOOSOBOWE I
WIĘCEJ GOSPODARSTWO
DOMOWE
RODZINY NIEPEŁNE
JEDNOOSOBOWE
GOSPODARSTWO DOMOWE
DWUOSOBOWE
GOSPODARSTWO DOMOWE
TRZYOSOBOWE
GOSPODARSTWO DOMOWE
CZTEROOSOBOWE I
WIĘCEJ GOSPODARSTWO
DOMOWE
RODZINY EMERYTÓW I
RENCISTÓW
JEDNOOSOBOWE
GOSPODARSTWO DOMOWE
DWUOSOBOWE
GOSPODARSTWO DOMOWE
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TRZYOSOBOWE
GOSPODARSTWO DOMOWE
CZTEROOSOBOWE I
WIĘCEJ GOSPODARSTWO
DOMOWE

7

4

1

21

12

3

15

11

11

82

60

59

Źródło: opracowanie własne

Z tabeli wynika, że liczba osób którym pomoc została przyznana wykazuje
łagodną tendencję malejącą, jednak liczba rodzin korzystających z takiej pomocy
pozostaje na stałym poziomie. Zależność ta pokazuje procesy demograficzne
zachodzące dla ogółu społeczeństwa, również wśród osób pobierających pomoc.
Obniżenie dzietności, a w konsekwencji starzenie się członków rodzin prowadzi
do stałej tendencji.
Zauważyć należy, że rodzin niepełnych korzystających z pomocy Ośrodka
w Gminie Tyrawa Wołoska jest niewiele. W roku 2017 było takich rodzin 18, w roku
2018 – 11, a w roku 2019 – 8. Obserwuje się tutaj tendencje malejącą, co świadczyć
może o mniejszej ilości rozwodów w stosunku do dużych miast, jak również
o występowaniu związków partnerskich.
Wykres nr 10. Liczba rodzin objeta świadczeniami z pomocy społecznej ze względu na wielkość
gospodarstwa domowego w latach 2017-2019

Liczba rodzin objeta świadczeniami z pomocy społecznej ze względu na
wielkość gospodarstwa domowego
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Źródło: opracowanie własne
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Analizując liczbę osób korzystających z pomocy społecznej z podziałem na
rodzaj i wielkość gospodarstwa domowego wynika, iż najwięcej gospodarstw
domowych korzystających ze świadczeń to kolejno: pięcioosobowe, czteroosobowe,
sześcioosobowe i więcej gospodarstwa domowe. Najmniej świadczeń kierowanych
jest do jednoosobowych gospodarstw domowych. Wynika to z faktu, iż jednoosobowe
gospodarstwa domowe tworzą w większości seniorzy, posiadający renty bądź
emerytury, a ich dochód przekracza kryteria dochodowe umożliwiające korzystanie
z pomocy społecznej.
Najwięcej rodzin, którym przyznano świadczenia, a w których składzie znajdują
się emeryci i renciści to czteroosobowe lub więcej gospodarstwa domowe.
Reasumując,

z

pomocy

społecznej

najczęściej

korzystają

rodziny

wieloosobowe, wielopokoleniowe.
W ramach zadań własnych Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił świadczenia,
które prezentuje tabela poniżej.

Tabela nr 22. Liczba udzielonych świadczeń – zadania własne gminy

FORMY POMOCY

w latach

LICZBA OSÓB,
KTÓRYM
PRZYZNANO
DECYZJĄ
ŚWIADCZENIA
2017 2018 2019

LICZBA
ŚWIADCZEŃ
2017

2018

LICZBA OSÓB
W RODZINACH

LICZBA
RODZIN

2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

ZASIŁKI STAŁE – OGÓŁEM

2

2

4

24

24

33

2

2

4

2

2

4

ZASIŁKI OKRESOWE OGÓŁEM

16

22

14

61

65

68

16

21

13

58

84

51

bezrobocia

5

7

6

33

23

27

5

6

6

17

18

17

długotrwałej choroby

1

4

2

6

10

8

1

4

2

1

15

7

niepełnosprawności

2

3

3

3

7

9

2

3

3

7

14

13

innego

8

8

3

19

25

24

8

8

3

33

37

17

SCHRONIENIE

0

0

1

0

0

25

0

0

1

0

0

1

126

105

91

60

53

46

282

247

207

w tym przyznane z powodu:

POSIŁEK

17985 14699 11468

84

w tym dla dzieci

126

105

87

17985 1499 11085

60

53

46

282

247

207

USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM

0

1

0

0

190

0

0

1

0

0

1

0

w tym specjalistyczne

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZASIŁEK CELOWY NA
POKRYCIE WYDATKÓW NA
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
OSOBOM NIEMAJĄCYM
DOCHODU I MOŻLIWOŚCI
UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW O
ŚWIADCZENIACH OPIEKI
ZDROWOTNEJ
FINANSOWANYCH ZE
ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

0

0

0

30

0

0

20

0

0

0

0

0

w tym dla osób bezdomnych

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

INNE ZASIŁKI CELOWE I W
NATURZE OGÓŁEM

62

67

57

0

0

0

58

60

35

190

179

98

w tym zasiłki specjalne celowe

16

15

9

25

16

12

15

14

9

29

21

14

PORADNICTWO
SPECJALISTYCZNE (prawne,
psychologiczne, rodzinne)

0

0

0

30

30

30

20

20

30

44

40

40

DOMY POMOCY
SPOŁECZNEJ

1

1

1

12

12

12

1

1

1

1

1

1

Źródło: opracowanie własne

Najwięcej świadczeń jakie przyznawane są dla rodzin w Gminie Tyrawa
Wołoska , w ramach zadań własnych gminy, to pokrycie kosztu posiłku w formie
rzeczowej. W latach 2017 -2019 występuje jednak tendencja malejąca. W roku 2019
w stosunku do roku 2017 z posiłku skorzystało o 35 osób mniej.
W 2017r. z posiłku w formie rzeczowej skorzystało 126 dzieci, w 2018r. – 105,
natomiast w 2019r. – 87 dzieci oraz 4 osoby dorosłe.
Osobom dorosłym przyznawane na ten cel jest zazwyczaj świadczenie
finansowe. Wynika to z tego, że na terenie Gminy nie ma jadłodajni, ani instytucji, która
mogłaby dowozić posiłek do domu. Zakup posiłku poza granicami Gminy wiąże się
z dużymi kosztami, a świadczeniobiorcy wolą otrzymać zasiłek celowy i przyrządzić
sobie posiłek samemu w domu.
Posiłek przyznawany jest w oparciu o Program "Posiłek w szkole i w domu"
i skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych. Program przewiduje
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wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Zasiłek celowy w 2017 r. wypłacano dla 58 osób, w 2018r. dla 60 osób,
natomiast w 2019r. dla 35 osób. Dodać należy, że w tym przyznano również zasiłki
specjalne celowe, w roku 2017 – 15, w roku 2018 – 14 oraz w roku 2019 – 9.
Zasiłek

celowy

jest

świadczeniem

fakultatywnym

przyznawanym

na

zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub
całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych
przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także
kosztów pogrzebu.
Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz
możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na
pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. W Gminie Tyrawa
Wołoska w 2017r. 20 rodzin skorzystało z tego świadczenia. Wydano w tym celu 30
decyzji administracyjnych.
Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.
Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień
kontraktu socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez
okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie
jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.
Natomiast specjalny zasiłek celowy jest przyznawany w szczególnie
uzasadnionych przypadkach osobom, których dochody przekraczają ustawowe
kryterium, w wysokości nieprzekraczającej kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej lub rodziny.
Kolejnym znaczącym świadczeniem wypłacanym przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tyrawie Wołoskiej jest zasiłek okresowy. Świadczenie to przysługuje
w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie,
możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów
zabezpieczenia społecznego: osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest
niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.
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W Gminie Tyrawa Wołoska w 2017r. przyznano zasiłek okresowy dla 16 rodzin
(58 osób w rodzinach), w 2018r. – dla 21 rodzin (84 osoby w rodzinach), a w 2019r.
dla 13 rodzin (51 osób w rodzinach). Zasiłki okresowe najczęściej były wypłacane
z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby.

3. Problem zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego

Zjawisko ubóstwa związane jest z brakiem odpowiedniej ilości środków,
niezbędnych do pokrycia określonego poziomu wydatków gospodarstw domowych.
W ostatnich latach zostało ono silnie powiązane z zjawiskiem wykluczenia
społecznego. Zjawiska te stanowią niezwykle istotne, strukturalne problemy
współczesnych społeczeństw. Świadczyć o tym może choćby znaczenie, jakie
przypisuje im Unia Europejska, w której polityce tzw. strategia integracji, mająca na
celu zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego, jest jednym z najważniejszych
elementów polityki społecznej realizowanej przez kraje Wspólnoty. Według wspólnie
uzgodnionej i przyjętej przez Eurostat (Urząd Statystyczny Unii Europejskiej)
metodologii, za zagrożone ubóstwem uważa się osoby żyjące w gospodarstwach
domowych, w których dochód do dyspozycji jest niższy od granicy ubóstwa ustalonej
na poziomie 60% mediany dochodu w danym kraju. Według Powszechnej
Encyklopedii Naukowej ubóstwo to zjawisko społeczne polegające na braku
dostatecznych środków materialnych, którego miernikiem jest poziom dochodów,
poziom i struktura wydatków, minimum biologiczne, minimum socjalne oraz
subiektywne poczucie ubóstwa.
Minimum socjalne to wskaźnik społeczny mierzący koszty utrzymania
gospodarstw domowych. Zakres i poziom zaspokajanych potrzeb według tego modelu
winny zapewniać takie warunki życiowe, by na każdym z etapów rozwoju człowieka
umożliwić reprodukcję jego sił życiowych, posiadanie i wychowanie potomstwa oraz
utrzymanie więzi społecznych.
Ważnym wskaźnikiem świadczącym o kondycji społeczeństwa jest minimum
egzystencji, a także próg interwencji socjalnej.
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Tabela nr 23 . Wskaźniki zagrożenia ubóstwem w EU-27 wg typów gospodarstw domowych w
latach 2008-2012 (%)
Wyszczególnienie
Samotni rodzice z dziećmi na utrzymaniu

Rodzice z 1 dzieckiem na utrzymaniu

Rodzice z 2 dzieci na utrzymaniu

Rodzice z 3 lub więcej dzieci na utrzymaniu

2008

2009

2010

2011

2012

A

50,4

48,6

51,8

50,1

50,8

B

35,2

33,9

36,7

34,6

34,1

A

16,8

16,5

17,5

18,6

19,3

B

11,3

11,3

11,8

12,6

13,1

A

17,6

18,0

18,7

19,3

19,5

B

14,1

14,4

14,8

15,7

15,3

A

31,7

31,6

31,7

31,4

30,7

B

26,5

26,4

26,3

25,4

25,7

A – wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
B – wskaźnik zagrożenia ubóstwem
Źródło: Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu, 2014

Według Eurostatu w 2012 r. w krajach UE-27, zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym było ponad 50% samotnych rodziców z dziećmi i ponad
30% rodziców z 3 i więcej dzieci, były to wskaźniki znacząco

wyższe od

odpowiedniego wskaźnika dla rodzin z jednym dzieckiem na utrzymaniu. Odpowiednie
wskaźniki dla Polski nie różniły się znacząco od tych w UE-27.
Pomimo, że w roku 2019 nastąpiła w Polsce poprawa sytuacji materialnej
gospodarstw domowych, to nadal występuje zjawisko ubóstwa.
W 2019 roku gospodarstwa domowe osiągały wyższe dochody i w porównaniu
z rokiem poprzednim również nieco więcej wydawały. Poziom przeciętnego
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w zaokrągleniu do 1 zł wyniósł
w 2019 r. 1819 zł i był realnie wyższy o 5,0% od dochodu z roku 2018. Przeciętne
miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych osiągnęły w 2019r.
wartość 1252 zł i były realnie wyższe o 3,1% od wydatków z 2018 roku. Wydatki na
towary i usługi konsumpcyjne wyniosły 1201 zł i były realnie wyższe o 3,3%
w stosunku do 2018r.
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Wykres nr 11. Poziom przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków na 1 osobę
w gospodarstwach domowych oraz udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym
w latach 2004–2019

PLN
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Dochód rozporządzalny

735
702

761

835

697

751

929
816

Wydatki

1046 1114
911

Udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym
1819
1693
1598
1475
1340 1386
1299
1278
1201 1235

1252
1132 1176 1187
1091
1079
1062
1059
964 1005 1028

95,4% 91,5% 90,0% 87,9% 87,1% 86,5% 83,7% 83,2% 82,8% 81,7% 80,5% 78,7% 76,7% 73,6% 70,1% 68,8%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Źródło: Sytuacja gospodarstw domowych w 2019r. w świetle wyników badania budżetów
gospodarstw domowych, GUS 2020.

W 2019 roku nadal utrzymywało się relatywnie duże zróżnicowanie
przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków pomiędzy różnymi grupami
społeczno-ekonomicznymi

gospodarstw

domowych.

Podobnie

jak

w

latach

poprzednich, najwyższy przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę
w gospodarstwach domowych (2174 zł) oraz przeciętne miesięczne wydatki (1472 zł)
na osobę wystąpiły w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek poza
gospodarstwem rolnym. W tej grupie gospodarstw domowych – w porównaniu do
przeciętnej dla ogółu gospodarstw domowych w Polsce – zarówno dochód, jak
i wydatki były wyższe, odpowiednio o 19,5% i o 17,6% (w 2018 r. odpowiednio o 18,8%
i o 17,9%).
Najniższym przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na 1 osobę
w 2019 r. dysponowały gospodarstwa domowe rencistów. Ich przeciętny dochód na
1 osobę wyniósł 1498 zł i był o 17,7% niższy od średniej ogólnopolskiej (w 2018 r.
niższy o 20,0%). Najniższe przeciętne wydatki na 1 osobę odnotowano natomiast
w gospodarstwach domowych rolników (914 zł) i były one o 27,0% niższe od średnich
wydatków dla gospodarstw ogółem (w 2018 r. – niższe o 26,5%).
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Wykres nr 12. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny i wydatki na 1 osobę
w gospodarstwach domowych oraz udział przeciętnych miesięcznych wydatków w dochodzie
rozporządzalnym według grup społeczno-ekonomicznych w 2019 r.

PLN
2400
2000
1600
1200
800
400
0

Dochód rozporządzalny
1819

1832

1252

1236

Wydatki
1667

68,8%

67,4%

914
54,8%

Ogółem

pracownicy

rolnicy

Udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym
2174
1864
1498

1472

1364

1222

67,7%

73,2%

81,6%

pracujący na
własny
rachunek

emeryci

renciści

Źródło: Sytuacja gospodarstw domowych w 2019r. w świetle wyników badania budżetów
gospodarstw domowych, GUS 2020.

W przypadku dochodów rozpiętość wskaźnika przeciętnych miesięcznych
dochodów i wydatków według grup społeczno-ekonomicznych w odniesieniu do
średniej krajowej wyniosła 37,2 p. proc. i w porównaniu do roku 2018 zmniejszyła się
o 1,6 p. proc., zaś w przypadku wydatków pozostała na zbliżonym poziomie jak w roku
2018 i wyniosła 44,6 p. proc. (wzrost o 0,2 p. proc.). Tak jak w latach poprzednich,
najwyższy udział wydatków

dochodach (81,6%) i najniższą kwotę nadwyżki

przeciętnych miesięcznych dochodów nad średnimi wydatkami (276 zł), odnotowano
w gospodarstwach domowych rencistów. Najniższy udział wydatków w dochodach
(54,8%) i największa średnia kwota nadwyżki dochodu nad wydatkami (753 zł) miały
miejsce w gospodarstwach domowych rolników. W porównaniu z rokiem poprzednim
udział wydatków w dochodach gospodarstw domowych ogółem spadł o 1,3 p. proc.
(w 2018 r. o 3,5 p. proc.).20

20
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Mapa 4. Wskaźnik przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę
w gospodarstwach domowych w stosunku do średniej krajowej w 2019r.

Źródło: Wybrane aspekty rynku pracy w 2018 roku, GUS 2019r.

Analizując wszystkie województwa w Polsce pod kątem zróżnicowania dochodu
rozporządzalnego na osobę w 2019r. zauważamy, że dochód wyższy od średniej
krajowej wystąpił

w województwach: mazowieckim, dolnośląskim,

śląskim

i pomorskim. Zdecydowanie najwyższe przeciętne dochody na 1 osobę wykazywały
gospodarstwa domowe z województwa mazowieckiego. Dochody te były wyższe
o 15,9% niż przeciętny krajowy dochód na osobę.
Mieszkańcy Gminy Tyrawa Wołoska zamieszkują terytorium województwa
podkarpackiego, gdzie występują najniższe dochody przypadające na 1 osobę.
W 2019r. dochód ten wynosił o 19,1% poniżej średniej krajowej.
W klasycznym, jednowymiarowym ujęciu, należy stwierdzić, że mieszkańcy
Gminy Tyrawa Wołoska są narażeni na ubóstwo dochodowe.
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Wykres nr 13. Zasięg ubóstwa dochodowego w 2015 r. i 2018 r. wg klas miejscowości
zamieszkania

Źródło: Różne oblicza ubóstwa w Polsce w 2015r. i 2018r. na podstawie Badania spójności
społecznej, GUS 2018

Ważnym czynnikiem różnicującym zasięg ubóstwa jest klasa miejscowości
zamieszkania. Największe dysproporcje między miastem a wsią oraz pomiędzy
miastami

różnej

wielkości

odnotowano

w

przypadku

relatywnego

ubóstwa

dochodowego. W największym stopniu dotknięci tą formą ubóstwa byli mieszkańcy
wsi.21
W obecnym czasie poważnym problemem w Polsce jest zwalnianie
pracowników i rosnące bezrobocie, które według ostrożnych prognoz może wkrótce
wynosić 8-9 proc. Wszystko przez zastój gospodarczy wywołany epidemią
koronawirusa. Wielu pracowników obawia się, że obecna sytuacja wpłynie na ich
zatrudnienie. Obniżki wynagrodzenia i zwolnienia z pracy stają się coraz bardziej
powszechne, a ludzie odczuwają niepewność związaną z utrzymaniem miejsca
swojego zatrudnienia lub pracy osoby bliskiej. Prognozuje się, że dziesiątki tysięcy
osób stało się zagrożonych utratą pracy przez epidemię koronawirusa. W szczególnie
złej sytuacji znalazły się firmy działające w branżach takich jak na przykład turystyka,
gastronomia czy transport, niemniej jednak pracownicy pozostałych firm również
obawiają się o swoje miejsce pracy. Sytuacja rozwija się dynamicznie i trudno jest
określić jej wynik. Stan ten powoduje kolejny rodzaj ubóstwa, tzw. ubóstwo braku
równowagi budżetowej, co z kolei może prowadzić do ubóstwa warunków życia.

21
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W związku z zaistniałą sytuacja Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie
Wołoskiej stoi nad nowymi wezwaniami i ma do realizacji kolejne zadania związane
z ograniczeniem biedy wśród osób dotkniętych utratą pracy, ale również wśród osób
chorych i niepełnosprawnych, a także starszych wymagających szczególnego
podejścia w okresie zwiększonego ryzyka na zachorowania na COVID-19.
Osoby starsze stanowią jedną z liczniejszych grup narażonych na wykluczenie
społeczne i ubóstwo, jak również doświadczające tej trudnej sytuacji.
Ubóstwo

jest

jednym z głównych

powodów

przyznawania

pomocy

przez ośrodek pomocy społecznej.
Diagnoza przyczyn przyznania pomocy społecznej przedstawia poniższa
tabela:
Tabela nr 24. Powody przyznania pomocy społecznej w Gminie Tyrawa Wołoska w latach 2017-2019

POWODY PRZYZNANIA POMOCY
w latach

LICZBA OSÓB W RODZINIE

LICZBA RODZIN
2017

2018

2019

2017

2018

2019

UBÓSTWO

63

68

51

245

254

185

SIEROCTWO

0

0

0

0

0

0

BEZDOMNOŚĆ

0

0

2

0

0

3

POTRZEBA OCHRONY
MACIERZYŃSTWA

25

22

19

140

121

97

22

18

13

118

102

72

BEZROBOCIE

28

20

18

108

74

59

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

25

25

23

82

82

88

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA
CHOROBA

37

41

27

119

117

84

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

17

16

12

58

70

55

W TYM RODZINY NIEPEŁNE

4

3

3

10

8

8

W TYM RODZINY WIELODZIETNE

5

5

3

25

34

24

PRZEMOC W RODZINIE

1

2

1

5

8

4

POTRZEBA OCHRONY OFIAR
HANDLU LUDŹMI

0

0

0

0

0

0

ALKOHOLIZM

4

6

5

11

15

9

NARKOMANIA

0

0

0

0

0

0

W TYM WIELODZIETNOŚĆ

93

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU
DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z
ZAKŁADU KARNEGO

0

0

0

0

0

0

ZDARZENIE LOSOWE

1

2

2

2

9

9

SYTUACJA KRYZYSOWA

0

0

1

0

0

3

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB
EKOLOGICZNA

0

0

1

0

0

0

Źródło: opracowanie własne

Jak wynika z powyższego zestawienia, najczęstsze przyczyny korzystania
z pomocy społecznej mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska w latach 2017-2019
stanowiły ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie i niepełnosprawność.
W Gminie Tyrawa Wołoska w 2017r. przyznano świadczenia z powodu ubóstwa
dla 245 osób, w 2018 – dla 254 osób, natomiast w 2019r. -dla 185 osób. Porównując
te liczby do osób zamieszkujących Gminę wynika, że około 10% mieszkańców żyje
w ubóstwie.
Dodatkowymi powodami przyznania pomocy w Gminie Tyrawa Wołoska była
potrzeba

ochrony

macierzyństwa

i

bezradność

w

sprawach

opiekuńczo-

wychowawczych. Te powody ściśle są związane z problemami tj.:
- wychowywaniem dzieci w rodzinach rozbitych,
- nadużywaniem alkoholu,
- przemocą w rodzinie.
Tabela nr 25. Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w Powiecie Sanockim w latach 20172019
Przyczyny korzystania z pomocy
Liczba rodzin
społecznej

2017 rok

2018 rok

2019 rok

Ubóstwo

1 874

1 430

1 237

Sieroctwo

0

0

1

Bezdomność

53

54

51

Wielodzietność i potrzeba ochrony
macierzyństwa
Bezrobocie

296

300

296

1 070

882

784

941

900

852

1 169

1 192

1 203

294

265

245

Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego

94

Przemoc w rodzinie

29

28

31

Alkoholizm

162

173

165

Trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego
Trudności w integracji osób, które otrzymały
status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub
zezwolenie na pobyt czasowy
Zdarzenie losowe

20

17

19

0

1

2

14

13

18

Sytuacja kryzysowa

13

17

4

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

0

0

0

Źródło: Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Sanockiego na
lata 2021-2030

Najczęstsze przyczyny korzystania z pomocy społecznej mieszkańców gmin
w Powiecie Sanockim w latach 2017-2019 stanowiły ubóstwo, długotrwała lub ciężka
choroba i bezrobocie, przy czym długotrwała lub ciężka choroba na przestrzeni
analizowanych lat stanowiła coraz częstszą przyczynę korzystania z pomocy
społecznej, zaś ogólna liczba rodzin będących beneficjentami pomocy społecznej
z powodu ubóstwa i bezrobocia stopniowo malała. Oprócz tego można zauważyć,
że dość częstą przyczyną przyznawania rodzinom świadczeń z pomocy społecznej
są niepełnosprawność, wielodzietność i potrzeba ochrony macierzyństwa, a także
bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, które to przyczyny utrzymywały się w analizowanym okresie na względnie
stałym poziomie. Stosunkowo częstą i również utrzymującą się na stałym poziomie
przyczyną obejmowania rodzin pomocą społeczną są uzależnienia – alkoholizm
i narkomania.22
Powody przyznania pomocy, osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, na
terenie Gminy Tyrawa Wołoska są również takie same jak w województwie
podkarpackim. Najczęstszymi dysfunkcjami występującymi w rodzinach, którym
przyznano pomoc na terenie województwa było: ubóstwo (43 695 rodzin), bezrobocie
(41 570 rodzin), niepełnosprawność (27 740 rodzin) oraz długotrwała lub ciężka
choroba (26 438 rodzin)23.

22
23

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Sanockiego na lata 2021-2030
Wojewódzki Program Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023 s. 10
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4. Problem niepełnosprawności, długotrwałej choroby i starości

Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja
stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zaliczają się osoby,
z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

umysłową,

intelektualną

lub

sensoryczną, która w interakcji z różnymi barierami może ograniczać ich pełne
i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym na równych zasadach z innymi
obywatelami. W Polsce stosowane są, co najmniej dwie definicje dotyczące osób
niepełnosprawnych. Pierwsza to definicja wynikająca z przepisów prawa i dotycząca
prawnej podstawy kwalifikacji do grupy osób niepełnosprawnych.
Natomiast druga, dużo szersza stosowana jest w statystyce GUS. Definicja
statystyczna ujmuje bowiem nie tylko osoby niepełnosprawne prawnie, ale również
osoby, które co prawda orzeczenia o niepełnosprawności nie posiadają, lecz deklarują,
że mają ograniczenia w wykonywaniu wybranych czynności (tzw. niepełnosprawność
biologiczna).

Używane

przez

statystykę

narzędzia

badawcze

(2 niezależne pytania dotyczące niepełnosprawności prawnej i biologicznej),
pozwalają na prezentację danych o zbiorowości osób niepełnosprawnych w rozbiciu
na trzy podstawowe grupy, tj. osoby niepełnosprawne prawnie i biologicznie,
niepełnosprawne tylko prawnie oraz niepełnosprawne tylko biologicznie. W tym
miejscu należy podkreślić, że w Polsce niepełnosprawność prawna była i jest orzekana
przez różne instytucje i dla różnych celów. W ramach obowiązujących uregulowań
prawnych obecnie obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa (regulowane odrębnymi
ustawami), prowadzone przez różne instytucje, tj. dla celów rentowych – orzecznictwo
rentowe prowadzone przez ZUS oraz dla celów pozarentowych – orzecznictwo
prowadzone przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Na mocy prawa,
posiadanie aktualnego orzeczenia wydanego przez ww. organy kwalifikuje daną osobę
do grupy niepełnosprawnych prawnie i daje podstawę do ubiegania się i korzystania
ze specjalnej pomocy, ułatwień czy przywilejów, jakie przysługują tej zbiorowości (np.
renta z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek pielęgnacyjny, turnusy rehabilitacyjne,
zniżka na przejazdy).
Niepełnosprawność biologiczna natomiast informuje jedynie o subiektywnej
deklaracji osoby, że ma ograniczoną zdolność wykonywania czynności. Specyfikacja
czynności stanowiąca kryterium wyodrębnienia populacji osób niepełnosprawnych
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biologicznie uległa istotnym zmianom z powodu zastąpienia krajowego narzędzia
badawczego przez rekomendowany standard europejski. Wyniki spisu ludności
w roku 2011 wykazały wstępnie, że liczba osób, które zadeklarowały ograniczenie
zdolności do wykonywania zwykłych czynności podstawowych dla swojego wieku i/lub
posiadały ważne orzeczenie kwalifikujące je do zaliczenia do zbiorowości osób
niepełnosprawnych wynosiła 4 697,5 tys., co stanowiło 12,2% ludności kraju, wobec
14,3%. Należy w tym miejscu podkreślić, iż w związku z dobrowolnym charakterem
pytań dotyczących niepełnosprawności blisko 1,5 mln respondentów odmówiło
udzielenia odpowiedzi. Można przypuszczać, że w tej zbiorowości znajdują się osoby
niepełnosprawne, które mogą posiadać udokumentowane orzeczenie, jednak nie
chciały

udzielić

odpowiedzi

na

pytania

formularza

w

części

dotyczącej

niepełnosprawności. Również braki danych mogą rzutować na uzyskaną w spisie
strukturę osób niepełnosprawnych. Bardzo liczną grupą ludności, o której nie zebrano
bardziej szczegółowych danych (również w innych obszarach tematycznych)
są przede wszystkim osoby przebywające za granicą 12 miesięcy lub dłużej.
Najnowsza i będąca w powszechnym użyciu jest definicja zawarta w ustawie
z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, która brzmi następująco: „niepełnosprawną jest osoba, której stan
fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź
uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolność do
wykonywania pracy zawodowej”. Stanowi na odzwierciedlenie głębokiej zmiany
w podejściu do problematyki osób niepełnosprawnych. Udało się przełamać stereotyp
postrzegania tych osób wyłącznie jako podmiotów stosunków gospodarczych na rzecz
ujmowania ich sytuacji całościowo, we wszystkich aspektach życia społecznego.
Na terenie Powiatu Sanockiego działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Sanoku, którego głównym zadaniem jest przyjmowanie
i weryfikacja wniosków osób starających się o orzeczenie o niepełnosprawności oraz
wydawanie decyzji.
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Niepełnosprawność jest jednym z powodów, dla których udzielana jest pomoc,
zarówno w zakresie ustawy o pomocy społecznej jak i w zakresie ustawy
o świadczeniach rodzinnych.
Pomoc przyznawana jest na podstawie wydanego przez właściwy, ze względu
na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, Powiatowy lub Miejski Zespół do
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeczenia:
- o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 rok życia;
- o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
- o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenie o inwalidztwie lub
niezdolności do pracy.
Orzeka się trzy stopnie niepełnosprawności:
- znaczny,
- umiarkowany,
- lekki.
Orzeczenia mają charakter okresowy lub trwały.
Uzyskanie stopnia niepełnosprawności pozwala korzystać z wielu form pomocy
i uprawnień, takich jak np.:
- odpowiednie zatrudnienie;
- szkolenia;
- zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne;
- korzystanie z rehabilitacji;
- korzystanie z usług opiekuńczych i terapeutycznych;
- uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego;
- uzyskanie świadczeń z pomocy społecznej.
Pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym w zakresie ustawy o pomocy
społecznej przedstawia się następująco:
- Usługi opiekuńcze.
Usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku lub
choroby wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi mogą być
przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie jest
w stanie takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze polegają na pomocy
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych zwłaszcza:
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- opiece higienicznej,
- pielęgnacji,
- pomocy w wypełnianiu codziennych zajęć,
- w miarę możliwości zapewnieniu kontaktów z rodziną i otoczeniem.
O pomoc w formie usług opiekuńczych osoby zwracają się do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tyrawie Wołoskiej. Pracownik socjalny na podstawie stanu zdrowia
chorego oraz jego sytuacji rodzinnej ustala zakres usług opiekuńczych, okres ich
trwania oraz miejsce świadczenia. Pomoc w formie usług opiekuńczych jest odpłatna,
a wysokość odpłatności jest uzależniona od sytuacji materialnej osoby korzystającej
z pomocy, od miejsca zamieszkania oraz od rodzaju i miejsca świadczenia usług.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej w ramach zadań zleconych
gminom w latach 2017-2019 udzielał jedynie specjalistyczne usługi opiekuńcze dla
osób z zaburzeniami psychicznymi.
Liczbę osób i rodzin, którym przyznano świadczenie przedstawia poniższa
tabela.
Tabela nr 26. Liczba udzielonych świadczeń w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla

osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2017 – 2019 (zadania zlecone gminom)
LICZBA OSÓB,
KTÓRYM
LICZBA
LICZBA
LICZBA OSÓB
FORMY POMOCY
PRZYZNANO
ŚWIADCZEŃ
RODZIN
W RODZINACH
DECYZJĄ
ŚWIADCZENIA
w latach

SPECJALISTYCZNE
USŁUGI
OPIEKUŃCZE W
MIEJSCU
ZAMIESZKANIA
DLA OSÓB Z
ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

3

1

1

419

240

192

2

1

1

10

5

5

Źródło: opracowanie własne

Ze

specjalistycznych

usług

opiekuńczych

dla

osób

z

zaburzeniami

psychicznymi korzystało w 2017r. 2 rodziny, natomiast w latach 2018 i 2019 po jednej.
Najwięcej godzin usług przyznano w 2017r. bo aż 419 dla 3 osób.
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Tabela nr 27. Liczba udzielonych świadczeń w ramach usług opiekuńczych w latach 2017 – 2019

(zadania własne gminy)
LICZBA OSÓB,
KTÓRYM
FORMY POMOCY
PRZYZNANO
DECYZJĄ
ŚWIADCZENIA
w latach

LICZBA
ŚWIADCZEŃ

LICZBA OSÓB
W RODZINACH

LICZBA
RODZIN

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

USŁUGI
OPIEKUŃCZE

0

1

0

0

190

0

0

1

0

0

1

0

Źródło: opracowanie własne

W 2017r. oraz w 2019r. w Gminie Tyrawa Wołoska nie świadczono usług
opiekuńczych w ramach zadań własnych gminy. W 2018r. usługami opiekuńczymi
objęta była 1 samotna osoba, której przyznano 190 godzin usług opiekuńczych
zwykłych.
Ze względu na wielopokoleniowy model rodzin w Gminie, starszymi osobami
opiekuje się rodzina.

- Domy Pomocy Społecznej.
Dom pomocy społecznej jest placówką, która świadczy usługi bytowe,
opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne, w zakresie i formach wynikających
z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Kierowanie do domu pomocy
społecznej:
- osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się
do właściwego ze względu na rejon zamieszkania pracownika socjalnego;
- pracownik socjalny na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza wywiad
środowiskowy oraz zbiera niezbędną do tego celu pozostałą dokumentację
tzn.: badania lekarskie, wniosek lekarza w którym stwierdzona zostanie konieczność
umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej, oświadczenie osoby zainteresowanej
o

wyrażeniu

zgody

na

umieszczenie

w

Domu

Pomocy

Społecznej,

aktualne zaświadczenie o dochodach.
W przypadku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej należy przedstawić
postanowienie sądu o zezwoleniu opiekunowi prawnemu na umieszczenie danej
osoby w domu pomocy społecznej.
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Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej:
Do wnoszenia odpłatności za pobyt w DPS obowiązani są:
- mieszkaniec DPS – nie więcej niż 70% swojego dochodu;
- małżonek, zstępni przed wstępnymi - jeżeli małżonek nie żyje, do ponoszenia opłat
zobowiązane są dzieci;
- gmina.
Tabela nr 28. Liczba osób, które korzystały z domu pomocy społecznej w latach 2017 – 2019

(zadania własne gminy)
LICZBA OSÓB,
KTÓRYM
FORMY POMOCY
PRZYZNANO
DECYZJĄ
ŚWIADCZENIA
w latach

DOM POMOCY
SPOŁECZNEJ

LICZBA
ŚWIADCZEŃ

LICZBA OSÓB
W RODZINACH

LICZBA
RODZIN

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

1

1

1

12

12

12

1

1

1

1

1

1

Źródło: opracowanie własne

Z domu pomocy społecznej w latach 2017-2019 korzystała 1 osoba, przez okres
12 miesięcy.
- Zasiłek stały.
Zasiłek stały przysługuje:
- osobie pełnoletniej samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego
wskazanego w ustawie o pomocy społecznej;
- osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności, jeżeli dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy
od kryterium dochodowego.
Oznacza to, że do otrzymania tego rodzaju świadczenia należy spełnić
kryterium podmiotowe, jak również kryterium dochodowe.
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Tabela nr 29. Liczba osób, które korzystały z zasiłku stałego w latach 2017 – 2019

LICZBA OSÓB,
KTÓRYM
PRZYZNANO
DECYZJĄ
ŚWIADCZENIA

FORMY POMOCY

w latach

LICZBA
ŚWIADCZEŃ

LICZBA OSÓB
W RODZINACH

LICZBA
RODZIN

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

ZASIŁEK STAŁY

2

2

4

24

24

33

2

2

4

2

2

4

Źródło: opracowanie własne

Zasiłek stały w roku 2017 i 2018 pobierało 2 rodziny, natomiast w roku 2019 –
4 rodziny. Jak wynika z powyższej tabeli były to gospodarstwa jednoosobowe.
Pomoc

świadczona

osobom

niepełnosprawnym

w

zakresie

ustawy

o świadczeniach rodzinnych:
- Zasiłek pielęgnacyjny.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, jeśli ma orzeczenie o znacznym
stopniu niepełnosprawności;
-

osobie

niepełnosprawnej

powyżej

16

roku

życia,

jeśli

ma

orzeczenie

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstałą do
ukończenia 21 lat;
- osobie, która ukończyła 75 lat.
Wysokość

zasiłku

pielęgnacyjnego

wynosi

215,84

zł

miesięcznie.

Zasiłek

pielęgnacyjny jest przyznawany niezależnie od dochodów rodziny.
Tabela nr 30. Liczba osób, którym przyznano zasiłek pielęgnacyjny w latach 2017 – 2019

FORMY POMOCY

LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO
DECYZJĄ ŚWIADCZENIA

w latach
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

2017
68

2018
68

2019
71

Źródło: opracowanie własne
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Liczba osób, pobierających zasiłek pielęgnacyjny w Gminie Tyrawa Wołoska
jest prawe stała, wynosi 68 osób. W roku 2019 osób korzystających ze świadczenia
było zaledwie o 3 więcej.
- Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
- matce albo ojcu;
- osobom, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży
obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności;
opiekunowi faktycznemu dziecka;
- osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek
alimentacyjny, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu
albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki.
jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania opieki nad osobą:
- legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji,
- albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.
Tabela nr 31. Liczba osób, którym przyznano świadczenie pielęgnacyjne w latach 2017 – 2019

FORMY POMOCY

LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO
DECYZJĄ ŚWIADCZENIA

w latach
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

2017
11

2018
12

2019
23

Źródło: opracowanie własne
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Świadczenie pielęgnacyjne w roku 2017 pobierało 11 osób, w roku 2018 – 12
osób, natomiast w roku 2019 liczba wzrosła dwukrotnie i ze świadczenia korzystało
23 osoby.
- Specjalny zasiłek opiekuńczy.
Specjalny zasiłek opiekuńczy to świadczenie które przyznaje się osobom, na których
ciąży obowiązek alimentacyjny oraz małżonkom, jeżeli nie podejmują lub rezygnują
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania
stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
- konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
-konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy uzależniony jest od spełniania kryterium dochodowego.
Tabela nr 32. Liczba osób, którym przyznano specjalny zasiłek opiekuńczy w latach 2017 – 2019

FORMY POMOCY

LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO
DECYZJĄ ŚWIADCZENIA

w latach
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

2017
8

2018
8

2019
4

Źródło: opracowanie własne

Specjalny zasiłek opiekuńczy w roku 2017 i 2018 pobierało 8 osób, natomiast
w roku 2019 liczba zmalała dwukrotnie i ze świadczenia korzystało tylko 4 osoby.

Kolejnym kłopotem wśród społeczeństwa jest problem długotrwałej choroby.
Dotyczy on osób, które z powodu posiadanego schorzenia pozostają przez długi czas
pod opieką lekarską, a choroba, na którą cierpią, często nie jest możliwa do
całkowitego wyleczenia, a jedynie minimalizowane są jej objawy. Ciężka choroba
natomiast to taka, która zagraża życiu człowieka.
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W obu powyższych przypadkach wnioskodawca chcąc uzyskać pomoc
społeczną, powinien do wniosku załączyć zaświadczenie lekarskie.
Otrzymanie pomocy społecznej z powodu długotrwałej choroby jest uzależnione
również od tego, w jakim stopniu posiadane schorzenie utrudnia życie wnioskodawcy.
Pod uwagę brane są takie okoliczności jak: wydatki ponoszone w związku z zakupem
leków, wydatki związane z wyjazdami do specjalistów, utrudnienie w podjęciu
zatrudnienia. Jeżeli przykładowo osoba leczy się jedynie z powodu umiarkowanego
nadciśnienia tętniczego, koszty leków są niewielkie i choroba nie utrudnia
wykonywania pracy zawodowej, to Ośrodek Pomocy Społecznej może postanowić, że
w danym przypadku brak jest przesłanek do udzielenia pomocy finansowej z powodu
długotrwałej choroby. Jednoznaczna jest natomiast sytuacja w przypadku ciężkiej
choroby, gdyż skutkuje ona obciążeniem budżetu domowego, bardzo często utrudnia
wykonywanie pracy zawodowej. W tym wypadku przesłanki do udzielenia pomocy
finansowej w większości wypadków występują, bez konieczności dokonywania
wnikliwych interpretacji.
Tabela nr 33. Liczba osób, którym przyznano świadczenia z powodu długotrwałej choroby w latach

2017 – 2019

FORMY POMOCY

w latach

LICZBA OSÓB,
KTÓRYM
PRZYZNANO
DECYZJĄ
ŚWIADCZENIA

LICZBA
ŚWIADCZEŃ

LICZBA OSÓB
W RODZINACH

LICZBA
RODZIN

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

ZASIŁKI
OKRESOWE

1

4

2

6

10

8

1

4

2

1

15

7

Źródło: opracowanie własne

Z powodu długotrwałej choroby Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie
Wołoskiej przyznawał zasiłki okresowe. W roku 2017 taki zasiłek otrzymała 1 rodzina,
w roku 2018 – 4 rodziny, natomiast w roku 2019 – 2 rodziny. Zauważyć należy, że
większość

świadczeń

z

tytułu

choroby

długotrwałej

kwalifikuje

się

pod

„niepełnosprawność”, gdyż osoby ubiegające się o pomoc poosiadają odpowiednie
orzeczenia lekarskie.
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Kolejnym problemem, który będzie skutkował na kierunki działań polityki
społecznej to starzenie się społeczeństwa.
Prognozy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) przewidują, że do 2030r.
odsetek ludności Europy powyżej 65 roku życia wyniesie 23,8 proc. Dodać należy, że
jest to dwukrotnie więcej niż w 1990 r. Współcześnie do państw z najwyższym
współczynnikiem starości, czyli udziałem ludności w wieku 65 i więcej w ogólnej
populacji należą Włochy, Niemcy, Grecja. Chociaż w Polsce osoby w starszym wieku
(65+) stanowią ponad 15 proc. ogólnej populacji - podczas gdy średnia dla całej UE
wynosi prawie 19 proc. - podkreślić należy, że sytuacja Polski jest „pozornie” korzystna
na tle Europy, bowiem sytuacja zmieni się diametralnie w ciągu najbliższych dekad.
Już w 2050 r. Polska stanie się jednym z krajów europejskich z najwyższym
współczynnikiem starości, który wzrośnie dwukrotnie i wyniesie ponad 30 proc. Należy
jeszcze uwzględnić rosnący udział najstarszej grupy osób (80+), który współcześnie
wynosi około 4 proc. w ogólnej populacji Polski, a w 2050 (wg Eurostatu) wzrośnie do
prawie 10 proc. Jak pokazują badania, osoby 80+ wraz z wiekiem mają coraz więcej
jednostek chorobowych, stają coraz bardziej niesamodzielne i zależne od pomocy.
Nie bez powodu tyle mówi się w ostatnich latach o starości, aktywnym starzeniu
i koniecznych zmianach w obszarze społeczno–gospodarczym. To właśnie procesy
starzenia się ludności w UE stanowią i stanowić będą jedno z najważniejszych
wyzwań, które będą warunkować rozwój państw członkowskich. Rewolucja
demograficzna mająca swoje początki w XX w., ma swoją kontynuację w XXI w. i nigdy
w dziejach ludzkości nie dotyczyła w takiej skali starzenia się społeczeństw. Bez
wątpienia jednym z osiągnięć społeczeństw industrialnych, konsumpcyjnych
i postkonsumpcyjnych jest wydłużanie się życia ludzkiego, jednak z drugiej strony
należy uwzględnić spadek dzietności w poszczególnych krajach, a zwłaszcza
wysokorozwiniętych. Jednym ze skutków jest zanikający proces proporcji pomiędzy
odsetkiem pracujących zawodowo a emerytów i rencistów.
Nie tylko Europa ale i Świat stoi przed wyzwaniami starzenia się populacji
i problem ten nie dotyczy już tylko państw wysokorozwiniętych ale i rozwijających się.
Prognozy wskazują, że do 2050 r. w państwach rozwijających się będzie mieszkało 80
proc. ludności powyżej 65 roku życia. Problem starzenia się społeczeństw w kolejnych
dekadach będzie dotyczył również państw słabo rozwiniętych, a tu należy podkreślić,

106

że ich systemy socjalne są bardzo słabo rozwinięte co będzie miało poważne
konsekwencje społeczno-gospodarcze.24
Osoby starsze w większości nie kwalifikują się do finansowego wsparcia
w ramach ośrodka pomocy społecznej. Dlatego w większości konieczne staje się
propagowanie aktywnego modelu starzenia i aktywnej starości. Zdrowie i zdrowy styl
życia należy promować, a tym samych inicjować działania, które przekonują i będą
motywować zarówno jednostki jak i grupy ludności do zwiększenia kontroli nad
własnych życiem i zdrowiem. Należy również tworzyć sprzyjające warunki dla promocji
zdrowia czyli do podejmowania działań prozdrowotnych przez jednostki i zbiorowości.
Edukacja jest najtańszą formą profilaktyki

5. Diagnoza problemu przemocy w rodzinie w Gminie Tyrawa Wołoska – badania
ankietowe
W tym rozdziale znajdą się wyniki uzyskane w przeprowadzonych badaniach,
w których udział wzięło łącznie 60 osoby. Byli to mieszkańcy Gminy Tyrawa Wołoska,
różnej płci i wieku. W badaniach wzięło udział 41 kobiet i 19 mężczyzn. Najliczniejsza
grupa 23 osobowa było w wieku od 31 do 60 roku życia, 11 osób od 18 do 30 lat, 19
osób w grupie od 16 do 17 lat i 7 osób mieściło się w przedziale powyżej roku życia.
Ankietowani posiadali też różne wykształcenia. 20 osób wykształcenie gimnazjalne,
po 10 osób zasadnicze zawodowe i średnie zawodowe miało. Wykształcenie średnie
ogólnokształcące

miało

6

osób

i

2

osoby

policealne

lub

maturalne.

Z wykształceniem wyższym badanych było 12 osób. Badani byli w porównywalnych
grupach jeśli chodzi o stan cywilny. 23 osoby było kawalerami lub pannami i 28 osób
żonatymi lub zamężnymi. 4 osoby było w związkach partnerskich. W badanej grupie
znalazło się 5 wdowców lub wdowiec. Natomiast nikt z ankietowanych nie zaliczył się
do grup rozwodnik czy w separacji. Najliczniejsza 23 osobowa grupa badanych jest
pracująca, 20 osób uczy się, 7 osób jest emerytami a 4 osoby rencistami oraz 5 osoby
spośród badanych to osoby bezrobotne. 1 z badanych osób przebywa na urlopie
macierzyńskim. Wykorzystując ankietę pokazano poprzez statystykę procentową
opinie i poglądy mieszkańców na temat zjawiska problemu przemocy w rodzinie.
24

www.epale.ec.europa.eu/pl/blog/starzenie-sie-spoleczenstw-problem-demograficzny-czy-wyzwaniewspolczesnosci
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Aby lepiej poznać wyniki z kwestionariuszy wywiadów przedstawiono
je za pomocą wykresów a następnie porównano i wyciągnięto wnioski.
Wykres nr 14. Problemy społeczne występujące w Gminie Tyrawa Wołoska

Problemy społeczne występujące
w Gminie Tyrawa Wołoska
Wykluczenie komunikacyjne
Przemoc w rodzinie
Brak poczucia bezpieczeństwa
Trudna sytuacja ludzi starszych
Problemy mieszkaniowe
Ubóstwo
Problemy edukacyjne
Przemoc
Narkomania
Alkoholizm
Bezdomność
Bezrobocie

43%
5%
5%
20%
15%
17%
28%
10%
7%
58%
5%

42%

* badani mieli możliwość wielokrotnego wyboru
Źródło: opracowanie własne

W opinii ankietowanych najpoważniejszym problemem w Gminie Tyrawa
Wołoska jest alkoholizm (58%). Zaraz za nim na prawie jednakowym poziomie jest
bezrobocie (42%) oraz wykluczenie komunikacyjne (43%). Następnym ważnym
problemem są problemy edukacyjne czyli szkoły – ich liczba, profil, dostępność, dojazd
do szkół, rekreacja i kultura (28%). 20 % ankietowanych odpowiedziało, iż problemem
jest trudna sytuacja ludzi starszych. Występują też problemy związane z przemocą
oraz ubóstwem (10%) oraz problemy mieszkaniowe (15%). 7% badanych uważa, że
problemem jest narkomania, natomiast 5% badanych za problem uważa bezdomność,
przemoc w rodzinie oraz brak poczucia bezpieczeństwa.
Kolejnym pytanie dotyczyło zadowolenia z warunków życia w Gminie Tyrawa
Wołoska. Poniższy wykres przedstawia zestawienie wyników
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Wykres nr 15. Poziom zadowolenia mieszkańców z warunków życia w Gminie Tyrawa Wołoska

Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z warunków życia
w Gminie Tyrawa Wołoska?
Zdecydowanie tak
13%

28%

Raczej tak
Raczej nie

39%
15%

5%

Zdecydowanie nie
Nie wiem / trudno
powiedzieć

Źródło: opracowanie własne

39% badanych mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska jest zadowolonych z
warunków życia w badanej gminie, zdecydowanie bardziej zadowolonych jest 13%
ankietowanych.

Nie

zadowolonych

jest

15

%

mieszkańców

i

całkowitego

niezadowolenia wyraziło 5% ankietowanych. Spora część badanych osób bo aż 28%
nie wyraziło zdania.
W dalszej części pytano o skale problemów uzależnień typu alkohol, narkotyki,
tzw. dopalacze i inne używki.
Wykres nr 16. Skala problemu uzależnień w Gminie Tyrawa Wołoska

Skala problemu uzależnień widziana oczami
mieszkańców
Wysoka
5%

12%

12%

Średnia

18%

Niska
53%
Brak problemu
Nie wiem / trudno
powiedzieć

Źródło: opracowanie własne
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Powyższy wykres przedstawia wyniki dotyczące skali problemu uzależnień
widziane oczami mieszkańców. 53% ankietowanych uważa, iż skala problemu jest na
poziomie średnim, 12% opowiedziało się za poziomem wysokim. Poziom niski jest
według 18% badanych natomiast 5% uważa, że takowych problemów nie ma. 12%
badanych mieszkańców nie wyraziło swojego zdania na ten temat.
Następne pytanie dotyczyło zjawiska przemocy domowej. Wyniki obrazuje
poniższy wykres.
Wykres nr 17. Opinia mieszkańców na temat zjawiska przemocy domowej

Opinie mieszkańców na temat zjawiska przemocy domowej
Opinie mieszkańców na temat zjawiska przemocy domowej

Nie słyszałem o takich przypadkach

22%

Nie znam takich przypadków

22%

Słyszałem o takich przypadkach

Znam takie przypadki

32%

25%

Źródło: opracowanie własne

W wyniku przeprowadzonych badań według mieszkańców Gminy Tyrawa
Wołoska przemoc domowa w środowisku ma miejsce. 32% przebadanych
ankietowanych słyszało o przypadkach przemocy a 25% zna takie przypadki. 22%
ankietowanych nie słyszało w ogóle o takich sytuacjach jak również 22% grupy
badawczej nie zna przypadków gdzie występuje przemoc domowa.
Kolejny wykres przedstawi jak bardzo powszechnym zjawiskiem w Gminie
Tyrawa Wołoska jest zjawisko przemocy w rodzinie.
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Wykres nr 18. Powszechność zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Tyrawa Wołoska

Czy zjawisko przemocy w rodzinie jest zjawiskiem powszechnie
występującym w Gminie Tyrawa Wołoska?
Czy zjawisko przemocy w rodzinie jest zjawiskiem powszechnie występującym w
Gminie Tyrawa Wołoska?

Trudno powiedzieć

37%

Nie występuje wcale

7%

Bardzo rzadkim - tylko nieliczne osoby
znajdują się w takiej sytuacji

20%

Rzadkim - dotyczy mniej niż połowy rodzin

13%

Dotyczy mniej więcej połowy rodzin
Częstym - nie dotyczy wszytskich, ale dużej
części-ponad połowy rodzin
Powszechnym - w niemal każdym
gospodarstwie domowym zdarzają się…

15%
3%
5%

Źródło: opracowanie własne

Zdania ankietowanych na temat powszechności zjawiska przemocy w rodzinie
są podzielone. Najwięcej badanych – 37% odpowiedziało, iż trudno powiedzieć czy
omawiane zjawisko jest powszechne. 20% grupy badawczej uważa, że jest to zjawisko
bardzo rzadkie – tylko nieliczne osoby znajdują się w takiej sytuacji, a 13% myśli, że
jest to zjawisko rzadkie i dotyczy mniej niż połowy rodzin. 7% badanych odpowiedziało,
iż problem nie występuje on wcale a 15% uważa, iż dotyczy on miej więcej połowy
rodzin. Natomiast 5% ankietowanych opowiedziało się, że taka sytuacja jest
powszechna i występuje niemal w każdym gospodarstwie domowym gdzie zdarza się
ten problem. 3% badawczej grupy ustosunkowała się, iż zjawisko przemocy w rodzinie
jest problemem częstym – nie dotyczy wszystkich, ale dużej części – ponad połowy
rodzin.
Przemoc występuje pod różnymi formami. O tym jaka jest najczęściej spotykana
forma przemocy występująca w Gminie Tyrawa Wołoska obrazuje poniższy wykres.
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Wykres nr 19. Najczęściej spotykane formy przemocy w Gminie Tyrawa Wołoska

Najczęściej spotykane formy przemocy w Gminie Tyrawa
Wołoska

5%

5%
30%

Przemoc fizyczna
Przemoc psychiczna
Przemoc ekonomiczna

60%

Przemoc seksulana

Źródło: opracowanie własne

Według przebadanych mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska najczęściej
spotykaną formą przemocy jest przemoc psychiczna – 60%. Tuż za nią jest przemoc
fizyczna – 30%. Następnie przemoc seksualna oraz przemoc ekonomiczna – po 5%.
W zjawisku przemocy występują zarówno ofiary jak i sprawcy. W kolejnym
pytaniu badano kto zdaniem mieszkańców częściej stosuje przemoc? Wyniki
przedstawia poniższy wykres.
Wykres nr 20. Potencjalni sprawcy przemocy wg mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska

Potencjalni sprawcy przemocy wg miszkańców
Dzieci

10%

Osoby starsze

3%

Mężczyźni

79%

Kobiety

Potencjalni sprawcy
przemocy wg
miszkańców

8%
0%

20%

40%

60%

80% 100%

Źródło: opracowanie własne

Ankietowani uważają, że częściej przemoc stosują mężczyźni – 79%. Na
drugim miejscu wg badanych przemoc stosują dzieci – 10%. Kobiety są potencjalnymi
sprawcami wg 8% grupy badawczej a osoby starsze wg 3% osób badanych.
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Natomiast jak sytuacja przedstawia się w sytuacji ofiar. Poniższy wykres
pokazuje wyniki.
Wykres nr 21. Potencjalne ofiary przemocy wg mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska

Potencjalne ofiary przemocy wg miszkańców
Dzieci

30%

Osoby starsze

18%

Osoby niepełnosprawne

Potencjalne ofiary
przemocy wg
miszkańców

3%

Mężczyźni

8%

Kobiety

72%
0%

20%

40%

60%

80%

Źródło: opracowanie własne

Według przebadanych mieszkańców najczęściej ofiarami przemocy są kobiety
– 72%, na drugim miejscu są dzieci – 30%. Przemocy doświadczają również osoby
starsze – tak uważa 18% badanych oraz osoby niepełnosprawne – 3%. Badani
uważają, że ofiarami są też mężczyźni – 8%.
W ankiecie badani wypowiadali się na temat stosowania przemocy psychicznej
i fizycznej. Czy znajome są im rodziny gdzie dochodzi do takich sytuacji. Poniższe
wykresy obrazują wyniki.
Wykres nr 22. Opinia mieszkańców na temat stosowania przemocy psychicznej

Opinie mieszkańców na temat stosowania przemocy
psychicznej
Opinie mieszkańców na temat stosowania przemocy psychicznej

Nie znam takich rodzin

42%

Tak znam jedną taką rodzinę

23%

Tak znam kilka takich rodzin
Tak znam wiele takich rodzin

28%
7%

Źródło: opracowanie własne
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Analizując wykres 42% badanych nie zna takich rodzin, 28% zna kilka takich
rodzin a 23% zna tylko jedną rodzinę . 7% zna wiele rodzin gdzie dochodzi do
stosowania przemocy psychicznej. Natomiast 50% ankietowanych nie zna takich
rodzin gdzie dochodzi do stosowania przemocy fizycznej, a 25% mieszkańców zna
kilka takich rodzin i 20% zna tylko jedną rodziną . A 5% zna wiele rodzin gdzie stosuje
się przemoc fizyczną.
Wykres nr 23. Opinia mieszkańców na temat stosowania przemocy fizycznej

Opinie mieszkańców na temat stosowania przemocy
fizycznej
Opinie mieszkańców na temat stosowania przemocy fizycznej
Nie znam takich rodzin

50%

Tak znam jedną taką rodzinę

20%

Tak znam kilka takich rodzin

Tak znam wiele takich rodzin

25%
5%

Źródło: opracowanie własne

W kolejnym pytaniu pytano o miejsca gdzie najczęściej dochodzi do stosowania
przemocy i fizycznej i psychicznej.
Wykres nr 24. Miejsca gdzie najczęściej dochodzi do stosowania przemocy fizycznej

Miejsca gdzie najczęściej dochodzi do stosowania przemocy
fizycznej
W środkach komunikacji

3%

W kawiarni, barze, na dyskotece

2%

Na ulicy, poza okolicą…

5%

W szkole

38%

W pracy
Na ulicy, w okolicy zamieszkania

12%
5%

W domu

82%

Miejsca gdzie najczęściej dochodzi do stosowania przemocy…

* badani mieli możliwość wielokrotnego wyboru
Źródło: opracowanie własne
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Do przemocy fizycznej dochodzi w różnych miejscach. Według badanych
mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska najczęściej przemoc stosowana jest w domu
(82%), następnie w szkole – 38%, wg 12% badanych również w pracy dochodzi do
stosowania przemocy fizycznej. Po 5% respondentów uważa, iż zjawisko to ma
miejsce na ulicy, zarówno w okolicy jak i poza okolicą zamieszkania. 3% badanych
opowiedziało się, iż w środkach komunikacji także ma miejsce taka sytuacja.
2% uważa, że miejsce takie zjawisko ma również w kawiarni, na dyskotece lub
w barze.
Natomiast jak jest w przypadku przemocy psychicznej. Wyniki przedstawia
poniższy wykres.

Wykres nr 25. Miejsca gdzie najczęściej dochodzi do stosowania przemocy psychicznej

Miejsca gdzie najczęściej dochodzi do stosowania przemocy
psychicznej
W środkach komunikacji

3%

W kawiarni, barze, na dyskotece

3%

Na ulicy, poza okolicą…

5%

W szkole

43%

W pracy

17%

Na ulicy, w okolicy zamieszkania

17%

W domu

82%

Miejsca gdzie najczęściej dochodzi do stosowania przemocy…

* badani mieli możliwość wielokrotnego wyboru
Źródło: opracowanie własne

Do przemocy psychicznej także dochodzi w różnych miejscach. Według
badanych mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska najczęściej przemoc stosowana jest
w domu (82%), następnie w szkole – 43%, wg 17% badanych również w pracy
dochodzi do stosowania przemocy psychicznej. 17% respondentów uważa, iż zjawisko
to ma miejsce na ulicy, w okolicy zamieszkania, a 5% na ulicy, poza miejscem
zamieszkania. Po równo 3% badanych opowiedziało się, iż zarówno w środkach
komunikacji ma miejsce taka sytuacja jak i w kawiarni, na dyskotece lub w barze.
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Występują

różne

okoliczności,

które

sprzyjają

wystąpieniu

przemocy

fizycznej i psychicznej. Badani mieszkańcy Gminy Tyrawa Wołoska wypowiadali swoje
zdanie, które przedstawia wykres.
Wykres nr 26. Okoliczności sprzyjające występowaniu przemocy fizycznej/psychicznej

Okoliczności sprzyjające wystąpieniu przemocy fizycznej lub
psychicznej

Niezaradność życiowa

13%

Konflikt pokoleń

28%

Problemy finansowe

30%

Odmienne poglądy
Wykluczenie społeczne
Problemy zdrowotne

18%
8%
5%

Problemy w pracy

27%

Różnice charakterów
Złe warunki mieszkaniowe

28%
15%

Zazdrość, niewierność

32%

Obowiązki domowe

13%

Ubóstwo

13%

Bezrobocie
Narkotyki

28%
30%

Alkohol

83%

Okoliczności sprzyjające wystąpieniu przemocy fizycznej lub…

* badani mieli możliwość wielokrotnego wyboru
Źródło: opracowanie własne

Jak wspomniano wyżej występowanie przemocy zarówno psychicznej jak
i fizycznej zależne jest od wielu okoliczności. Respondenci badani w Gminie Tyrawa
Wołoska uważają, że najwięcej wpływu ma alkohol (83%), na drugim miejscu po równo
znajduje się narkotyki i problemy finansowe (30%). Trzecie miejsce zajmuje zazdrość,
niewierność (32%), zaraz za wymienionymi wyżej okolicznościami pojawia się po
równo bezrobocie, różnice charakterów i konflikt pokoleń (28%). Natomiast
ankietowani opowiedzieli się za problemami takimi jak problemy w pracy – 27%, złe
warunki mieszkaniowe – 15%, odmienne poglądy – 18%, obowiązki domowe – 13%,
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niezaradność życiowa – 13%, ubóstwo – 13%, wykluczenie społeczne – 8%.
Na ostatnim miejscu znajdują się problemy zdrowotne – tak uważa 5% badanej grupy.
Kolejne pytania dotyczy sfery bardziej osobistej. Badani mieszkańcy
odpowiadali na pytania dotyczące własnych doświadczeń związanych z przemocą
psychiczną i fizyczną. Wyniki przedstawiają poniższe wykresy.
Wykres nr 27. Czy respondent doświadczył kiedykolwiek przemocy psychicznej?

Czy doświadczono przez respodenta kiedykolwiek
przemocy psychicznej?
Czy doświadczono przez respodenta kiedykolwiek przemocy
psychicznej?
Nigdy

55%

Zdarzyło się to tylko jeden raz

17%

Zdarzyło się to kilka razy

20%

Zdarzyło się to wiele razy

8%

Źródło: opracowanie własne

Wykres nr 28. Czy respondent doświadczył kiedykolwiek przemocy fizycznej?

Czy doświadczono przez respondenta kiedykolwiek
przemocy fizycznej?
Czy doświadczono przez respondenta kiedykolwiek przemocy fizycznej?

Nigdy

62%

Zdarzyło się to tylko raz

17%

Zdarzyło się to kilka razy
Zdarzyło się to wiele razy

15%
7%

Źródło: opracowanie własne

Jeśli chodzi o przemoc psychiczną to 55% badanej grupy nigdy nie
doświadczyło

osobiście

tego

zjawiska.

20%

ankietowanych

przyznało,
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że doświadczyło przemocy psychicznej kilka razy. Natomiast 17% respondentów
doświadczyło w/w przemocy tylko raz 8% wiele razy.
W przypadku przemocy fizycznej 62% badanej grupy nigdy nie doświadczyło
zjawiska przemocy fizycznej. Po 17% ankietowanych doświadczyło jej tylko raz
i 15% kilka razy. Wiele razy przemoc fizyczna dotknęła 7% badanej grupy.
Czy ofiary przemocy w Gminie Tyrawa Wołoska mogą liczyć na pomoc? To było
kolejne pytanie adresowane do mieszkańców gminy. Opowiedzieli się następująco:
Wykres nr 29. Czy ofiary przemocy w Gminie Tyrawa Wołoska mogą liczyć na pomoc?

Czy ofiary przemocy w Gminie Tyrawa Wołoska mogą
liczyć na pomoc?
Czy ofiary przemocy w Gminie Tyrawa Wołoska mogąliczyć na pomoc?
Trudno powiedzieć
Zecyzdowanie tak

47%
5%

Raczej tak

35%

Raczej nie

7%

Zdecydowanie nie

7%

Źródło: opracowanie własne

Według większości badanej grupy – 47% zdanie jest neutralne, uważają,
iż trudno się wypowiedzieć. 35% uważa, że mieszkańcy raczej mogą liczyć na pomoc,
natomiast 5% jest odmiennego zdania ponieważ uważa, iż taka pomoc zdecydowanie
jest. Na równej pozycji jest odpowiedź zdecydowanie nie i raczej nie – według 7%
respondentów.
Idąc dalej, jeżeli mieszkańcy mają możliwość skorzystania z pomocy to jaka
według badanych jest ta pomoc? Wyniki prezentuje poniższy wykres.
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Wykres nr 30. Z jakiej pomocy korzystają ofiary przemocy w Gminie Tyrawa Wołoska?

Z jakiej pomocy korzystają ofiary przemocy w Gminie
Tyrawa Wołoska?
Kościoła

17%

Sądu
Innych stowarzyszeń i fundacji

8%
3%

Szkoły

18%

Komisji Rozwiązywania…

15%

Ośrodka zdrowia

7%

Prokuratury

7%

Instytucji pomocy społecznej

38%

Policji

70%

Z jakiej pomocy korzystają ofiary przemocy w Gminie…

* badani mieli możliwość wielokrotnego wyboru
Źródło: opracowanie własne

Na w/w temat zdania mieszkańców były podzielone. Najwięcej respondentów
opowiedziało się za instytucją Policji – 70%, na drugim miejscu znalazła się instytucja
pomocy społecznej – 38%, później szkoła – 18%. Ankietowani uważają,
że mieszkańcy mogą skorzystać z pomocy kościoła – 17%, sądu – 8%, ośrodka
zdrowia – 7%, prokuratury – 7% i komisji rozwiązywania problemów alkoholowych –
15% oraz innych stowarzyszeń i fundacji – 3%.
Kolejne pytanie również dotyczyło osobistej kwestii. Czy kiedykolwiek udzielało
się pomocy osobie doznającej pomocy? Respondenci odpowiadali krótko tak lub nie.
W kolejnym pytaniu jeżeli opowiedzieli się za tym, iż udzielali to w jakiej formie. Poniżej
wyniki.
Wykres nr 31. Udzielanie kiedykolwiek pomocy osobie pokrzywdzonej

Udzielanie kiedykolwiek pomocy osobie pokrzywdzonej

28%
Tak
72%

Nie

Źródło: opracowanie własne
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Wykres nr 32. Formy udzielanej pomocy osobie pokrzywdzonej
Forma udzielanej pomocy osobie pokrzywdzonej

Poinformowanie
Policji
Poinformowanie
Prokuratury
16%

Poinformowanie Sądu

20%
11%

21%

19%
5%
8%

Poinformowanie
pomocy społecznej
Poniformowanie
szkoły
Pomoc medyczna
Pomoc w opiece nad
dziećmi

Źródło: opracowanie własne

72% badanej grupy nie udzielała pomocy osobiście osobie doznającej
przemocy, natomiast 28% ankietowanych takowej pomocy udzielała. Była to pomoc
udzielana w różnych formach: poinformowanie policji, poinformowanie prokuratury,
poinformowanie sądu, poinformowanie pomocy społecznej, poinformowanie szkoły,
pomoc medyczna, pomoc w opiece nad dziećmi.
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5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Zjawisko przemocy jest trudnym tematem, często tematem tabu. Problem ten
jest niejednokrotnie bagatelizowany lub występuje tzw. społeczne przerzucanie
odpowiedzialności, czyli odsunięcie od siebie problemów innych ludzi. Przekonania
takie prowadzą do znieczulenia na krzywdę nie tylko osób dorosłych, ale również
bezbronnych dzieci i osób starszych. Definicja przemocy zawarta w ustawie
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jednoznacznie określa, iż przemoc
w rodzinie - jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie
naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające
te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność,
nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu
fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób
dotkniętych przemocą (art. 2 pkt 2 ustawy).
Zakres

oddziaływania

organów

ochrony

praworządności

i

wymiaru

sprawiedliwości na przemoc w rodzinie.
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W związku ze zjawiskiem przemocy na terenie Gminy Tyrawa Wołoska od
roku 2011 działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie, którego głównym zadaniem jest diagnozowanie problemu przemocy w
rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w
celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym
patologią, a także opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy
i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc oraz monitorowanie
sytuacji w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie
podejmowanych działań i ich efektów. W skład zespołu interdyscyplinarnego
obligatoryjnie wchodzą przedstawiciele:
➢ jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
➢ gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
➢ policji;
➢ oświaty;
➢ ochrony zdrowia;
➢ organizacji pozarządowych;
➢ kuratorzy sądowi.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą także wchodzić prokuratorzy
i przedstawiciele innych podmiotów, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Współpraca jednostek samorządowych, organów ścigania oraz instytucji
pozarządowych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska dotycząca przemocy ma na celu
ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie do minimum oraz zapewnienie najwyższej
jakości świadczonych usług osobom doświadczającym i stosującym przemoc.
W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego prowadzone jest poradnictwo
i interwencja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności
poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych
kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, tj.:
Poradnictwo w formie pracy socjalnej
a) Poradnictwo świadczone przez przedstawicieli OPS, w tym pracownika
socjalnego i asystenta rodziny

122

Obecnie Ośrodek zatrudnia 3 pracowników socjalnych oraz asystenta rodziny, którzy
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka świadczą pracę socjalną oraz
asystenturę, w formie:
-udzielanie informacji o darmowej pomocy prawnej,
- udzielanie informacji w zakresie uzyskania świadczeń z pomocy społecznej , oraz
innych organizacji pozarządowych w tym też zajmujących się problemem przemocy,
- udzielanie elementów informacji o możliwości uzyskania orzeczeń z ZUS, KRUS
Powiatowego Zespołu ds. orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Sanoku,
-pomoc przy wypełnianiu dokumentów tj.

wniosków o przyznanie orzeczeń oraz

wniosków do PFRON-u o refundację składek dla osób niepełnosprawnych, rolnika lub
osób prowadzących działalność gospodarczą,
- pomoc w pisaniu wniosków o alimenty i rozdzielność majątkową,
- sporządzanie wniosków do Sądu o wgląd w sytuację dziecka,
- zgłaszanie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury,
- współpraca z Policją w zakresie rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie,
- udostępnianie kontaktu do Policji,
- informowanie i zgłaszanie wniosków na leczenie do Gminnej Komisji do Spraw
rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tyrawie Wołoskiej,
- udzielanie informacji o dyżurach Sędziów i służby kuratorskiej

z zakresu prawa

rodzinnego i karnego przy Sądzie Rejonowym w Sanoku,
– udzielanie informacji o możliwości skorzystania z pomocy SOS w Lesku dla ofiar
przemocy w rodzinie,
- kierowanie do schroniska w okresie zimowym,
- udzielanie informacji o możliwościach skorzystania z pomocy w ramach programów
z PCPR w Sanoku dla sprawców lub ofiar przemocy,
- kwalifikowanie do darmowych kolonii dzieci z rodzin, w których występowała przemoc
w przeszłości lub obecnie,
-udzielanie elementów wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i prawnego,
- udzielanie informacji o możliwości skorzystania z pomocy dla osób uzależnionych i
wespół uzależniony przy
Dziennym Terapii

Poradni Leczenia Uzależnień

w Sanoku

w Oddziale

Uzależnienia od Alkoholu w Sanoku,

- udzielanie poradnictwa w zakresie wypłacanych przez GOPS świadczeń,
- pomoc w formie asystentury, w tym poradnictwo rodzinne.
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1. Poradnictwo prawne i psychologiczne
a) Poradnictwo prawne i psychologiczne świadczone jest przez prawnika bądź
psychologów zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Sanoku. Terminy spotkań uzgadniane są indywidualnie według potrzeb.
Numer

telefonu

został

podany

do

publicznej

informacji

na

stronie

www.tyrawa.pl oraz Facebook GOPS Tyrawa Wołoska. Wydruk ze strony
internetowej – Komunikat, w załączeniu.
b) Ponadto mieszkańcy Gminy mogą skorzystać z poradnictwa psychologicznego
przez

organizacje pozarządowe, w tym Podkarpackie Stowarzyszenie

Psychoterapeutów. Terminy spotkań uzgadniane są indywidualnie według
potrzeb. Informacja

o bezpłatnym wsparciu została opublikowana na stronie

www.tyrawa.pl oraz Facebook GOPS Tyrawa Wołoska.

Poradnictwo

świadczone jest poprzez systemy teleinformatyczne, w tym telefonicznie.
c) W wyjątkowych sytuacjach porad prawnych udziela prawnik zatrudniony
w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej. Terminy uzgadniane są indywidualnie.
d) Od 2017r. prowadzone było poradnictwo prawne i psychologiczne w ramach
projektu pn.: „Mrówczy Świat” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do
usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Poradnictwo specjalistyczne
dedykowane było rodzinom z problemami opiekuńczo - wychowawczymi.
2. Kierownik Ośrodka przyjmuje strony od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 9.00 do 13.00. W tym czasie udziela również konsultacji w zakresie spraw
dotyczących przemocy i przeciwdziałania alkoholizmowi. Kierownik Ośrodka jest
przewodniczącym ZI oraz GKRPA. Ponadto w sprawach niecierpiących zwłoki
Kierownik OPS jak również pracownicy będący członkami ZI lub GKRPA udzielają
porad w każdym czasie pracy Ośrodka.
3. Od września 2020 r. w Gminie funkcjonuje Punkt Informacyjno Konsultacyjny do
spraw przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy. W dniu 17 lipca 2020 r. w tym
zakresie, na sesji została podjęta Uchwała Rady Gminy Tyrawa Wołoska, której
projekt został opracowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
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Punkt

Informacyjno

-

Konsultacyjny

prowadzi

działalność

skierowaną

do wszystkich mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska, a w szczególności do osób:
– będących w kryzysie;
– uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających;
– członków rodzin osób uzależnionych;
– doświadczających przemocy;
– stosujących przemoc;
– mającym problemy emocjonalne;
– podejmujących ryzykowne zachowania, chcących wykonać test w kierunku HIV
oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową;
– mających problemy opiekuńczo – wychowawcze.
Do zadań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego należy w szczególności:
– wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej,
– udzielanie konsultacji i porad psychologicznych, prawnych, pedagogicznych
i socjalnych,
– motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek,
– inicjowanie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej,
– prowadzenie w środowisku działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących,
– stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy,
– udzielanie informacji telefonicznej,
–

prowadzenie

działalności

informacyjno-konsultacyjnej

dotyczącej

spraw

związanych z rozwiązywaniem problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy,
– prowadzenie statystyki udzielanych porad i konsultacji.

Interwencja
Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą
w gminie Tyrawa Wołoska odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie
wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych
i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony
zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
Przedstawiciele w/w podmiotów, realizują procedurę „Niebieskie Karty” w oparciu
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o

zasadę

współpracy

i

przekazują

informacje

o

podjętych

działaniach

przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.
Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” w Gminie Tyrawa Wołoska następuje
przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku
prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania
przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez
członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.
W Gminie Tyrawa Wołoska

najczęściej sporządzane „Niebieskie Karty” są

przez Policję i pracownika socjalnego oraz przez asystenta . Nie było zgłoszeń ze
strony szkoły i służby zdrowia.
W roku 2017 interwencje z tytułu przemocy dotyczyły 7 rodzin, w roku 2018
- 6 rodzin, w roku 2019 - 6 rodzin, natomiast w roku 2020 na dzień 30.06.2020r.
- 3 rodziny.

Działania interwencyjne i pomocowe prowadzone przez pracowników Ośrodka
Pomocy Społecznej w odniesieniu do osób uwikłanych w problem przemocy
w rodzinie są następujące:
- monitoring pracownika socjalnego (rozmowy, wizyty),
-asystentura - praca z rodzinami gdzie występuje przemoc,
- wsparcie finansowe,
-wsparcie w formie pomocy żywnościowej,
- monitoring Policji,
- współpraca z sądem w zakresie ubezwłasnowolnionego częściowo sprawcy i
ofiary
- wsparcie kuratora sądowego,
- zgłoszenie do prokuratury o podejrzenie popełnienie przestępstwa oraz czynny
udział w prowadzonym postępowaniu,,
- udzielenie informacji o darmowej pomocy prawnej świadczonej przez PCPR
w Sanoku lub inne instytucje,
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-współpraca z dzielnicowym

celem zapewnienia bezpieczeństwa

rodzinom

dotkniętych problemem przemocy,
- motywowanie do udziału w terapii dla sprawcy i ofiary,
- udzielenie pomocy w formie pobytu w schronisku na wniosek strony,
-

udzielenie informacji o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej

świadczonej przez PCPR w Sanoku lub inne instytucje
Działania podejmowane wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie:
Liczba osób

Podjęte działania
Poradnictwo ogólne, praca socjalna ,pomoc w pisaniu pism , elementy

OPS, w tym członkowie ZI

wsparcia psychologiczno - prawnego, zapewnienie bezpieczeństwa
poprzez

monitoring

sytuacji

przez

dzielnicowego,

pracownika

socjalnego i pracy asystenta rodziny, udział w prowadzonym przez
Prokuraturę

postępowaniu,

przyznanie

pomocy

finansowej,

udostępnieniu kontaktu telefonicznego do darmowej pomocy prawnej.
Udzielenie wsparcia w formie zasiłku okresowego, ubezpieczenia
do korzystania ze świadczeń NFZ.

Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:
Liczba osób

Podjęte działania
monitoring

OPS, w tym członkowie ZI

dzielnicowego,

monitorowanie

przez

pracownika

socjalnego, asystenta rodziny ( dotyczy rodziny z dzieckiem )
pomoc w formie pracy socjalnej , zaproponowanie pomocy w formie
żywności ,współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych , motywowanie do zmiany zachowań
przemocowych , oraz do udziału w programie
skorzystania z pomocy psychologicznej ,

korekcyjnym

współpraca z Policją

i Prokuraturą i Sądem

Działania podejmowane wobec dzieci doświadczających przemocy w rodzinie
Liczba osób
OPS,
rodziny

w

tym

Podjęte działania
Asystent

- praca z rodziną
- wniosek do prokuratury
- kontakt z pedagogiem szkolnym
- skierowanie na kolonie
- działania profilaktyczne w Placówce Wsparcia Dziennego - Świetlicy
MRÓWKA
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Tabela nr 34. Liczba zgłoszeń o powzięciu podejrzenia o popełnieniu ściganego z urzędu
przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, dokonanych przez OPS (art. 12 ust. 1 ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)
Instytucja, do której

Liczba dokonanych zgłoszeń przez OPS

OPS przekazał
zgłoszenie
2017

2018

2019 r.

Policja

2

4

6

Prokuratura

1

2

2

Sąd

1

0

1 + 2 (z GKRPA)

Źródło: opracowanie własne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej w roku 2017 dokonał
4 zgłoszenia o powzięciu podejrzenia o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa
z użyciem przemocy w rodzinie, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, w roku 2018 – 6 zgłoszeń, natomiast w roku 2019 –
aż 11 zgłoszeń.

Działania edukacyjne
- „Dziecięce Marzenia” – wykład otwarty z zakresu profilaktyki alkoholowej
przeprowadzony w ramach oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Koło
Gospodyń Wiejskich w Hołuczkowie „Złoty Dąb”. Działanie edukacyjne realizowane ze
środków GKRPA

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych.
- „Bezpiecznego w czasie wakacji. Zasady ograniczonego zachowania w kontaktach
z obcymi”- wykład przeprowadzony przez Dzielnicowego Policji. Wykład został
przeprowadzony w Placówce Wsparcia Dziennego i był skierowany do dzieci
z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. Działanie edukacyjne zostało
przeprowadzone w ramach pracy Placówki.
-

zorganizowanie czasu wolnego

dla dzieci z problemami opiekuńczo

–

wychowawczymi z Placówki Wsparcia Dziennego oraz promowanie postaw
społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
W wyjeździe udział wzięły dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi,
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uczęszczające do PWD. Działanie edukacyjne realizowane ze środków GKRPA oraz
ze środków unii europejskiej w ramach EFS.
-

zorganizowanie czasu wolnego

dla dzieci z problemami opiekuńczo

–

wychowawczymi z Placówki Wsparcia Dziennego oraz promowanie postaw
społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
W wyjeździe udział wzięły dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi,
uczęszczające do PWD. Działanie edukacyjne realizowane ze środków GKRPA oraz
ze środków unii europejskiej w ramach EFS.
- „Mikołajkowy uśmiech” , wykład oraz zajęcia praktyczne w Szkole Podstawowej
w Tyrawie Wołoskiej pt.: „Chrześcijanin wobec uzależnienia od alkoholu i nikotyny”
oraz pt.: „ Współczesne niewole”. Działanie edukacyjne realizowane ze środków
GKRPA

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych.
- kolonie letnie organizowane dla dzieci z problemami opiekuńczo - wychowawczymi
w tym dotkniętymi zjawiskiem przemocy w rodzinie zorganizowane ze środków
kuratoryjnych. W wyjeździe udział wzięły dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym, w tym dzieci z PWD z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.
- zajęcia profilaktyczne realizowane przez Szkołę Podstawową w Tyrawie Wołoskiej.
- zajęcia informacyjno – edukacyjne dla dzieci pn.: „Już teraz wiemy zdrowo żyjemy”
oraz dla rodziców pn.: „Wspieranie rozwoju dziecka” w ramach zadania publicznego
pn.:”Życiem zafascynowani do działania zainspirowani” – program działań profilaktyki
selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych hazardem i innymi uzależnieniami
behawiornymi.

Zajęcia skierowane są do mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska,

a w szczególności do rodzin mających problemy opiekuńczo – wychowawcze.
Zajęcia odbędą się w GOPS w Tyrawie Wołoskiej przez Centrum Socjo –
Pedagogiczne Team.
Działania edukacyjne prowadzone przez Powiatową Komendę Policji w Sanoku:
W Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej przeprowadzone zostały
kilkakrotnie pogadanki z młodzieżą w/w placówki oświatowej.
Prelekcje dotyczyły podstawowych, wymaganych postaw i zaniechań jeśli
chodzi o różnego typu problematykę związaną z prowadzonymi przez KPP
programami i działaniami w zakresie profilaktyki społecznej. Między innymi należały
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do nich:
- Działania: „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna droga do Szkoły”,
„Stop patologiom- Razem bezpieczniej” w tym handel ludźmi, dopalacze oraz
wandalizm.
- Programy profilaktyczne: „Pseudokibic”, „Cyberbezpieczni”, „Ostrożnie pies”.

6.
Diagnoza
problemu
alkoholowego
i
używania
substancji
psychoaktywnych przez młodzież szkolną na terenie Gminy Tyrawa Wołoska –
badania ankietowe
Niniejszy rozdział to wyniki badań, które przeprowadzone zostały na grupie
60 respondentów. W tym 40 kobiet oraz 20 mężczyzn w wieku 14-25 lat. Badania
realizowane zostały na terenie Gminy Tyrawa Wołoska. Osoby udzielające odpowiedzi
na pytania ankietowe to młodzież ucząca się w szkołach podstawowych oraz innych
szkołach

średnich.

Wykorzystując

ankietę,

poprzez

statystkę

procentową

przedstawiono ich opinie oraz poglądy na temat spożywania alkoholu i używania
substancji psychoaktywnych w anonimowej ankiecie.
Ankieta składała się z 20 pytań. 13 z nich dotyczyło zagadnień związanych
z alkoholem oraz innymi używkami. Natomiast 7 związanych było z sytuacją osobistą
oraz rodzinną respondentów (młodzieży). Wyniki badań zostały przedstawione
statystycznie, za pomocą wykresów.

Poniższy wykres przedstawia zainteresowania młodzieży szkolnej z Gminy
Tyrawa Wołoska. Analizując wykres wynika, iż ponad 66% respondentów używa
Internetu prawie codziennie. Jest to zjawisko powszechnie znane, które również
uzależnia. Natomiast ponad 35 % ankietowanych nigdy nie czytało książek dla
przyjemności. Wysoko plasuje się również granie w gry komputerowe, bo ponad 30%
młodzieży.
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Wykres nr 33. Jak często, jeśli w ogóle uprawiasz każde z niżej wymienionych zajęć?

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Nigdy
Kilka razy w roku
Raz lub dwa razy w miesiącu
Przynajmniej raz na tydzień
Prawie codziennie

Źródło: opracowanie własne

Poniższy wykres przedstawia kolejne pytanie ankietowe.
Wykres nr 34. Podczas ostatnich 30 dni ile miałeś/aś pełnych dni nieobecności w szkole?
50
45
40

35

Ani jednego

30

1 dzień

25

2 dni
3-4 dni

20

5-6 dni

15

7 dni lub więcej

10
5

0
a) z powodu choroby b) z powodu wagarów c) z innych powodów
Źródło: opracowanie własne

Z analizy wykresu wynika, że 47 osób nie opuściło w przeciągu ostatniego
miesiąca ani jednego dnia w szkole z powodu wagarów, 30 osób z powodu choroby,
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a 32 osoby z innych powodów. Wysoko klasyfikuje się opuszczenie szkoły z powodów
zdrowotnych 7 lub więcej dni. Jak widać na wykresie, z badań frekwencja nieobecności
w szkole nie była duża.
Wykres nr 35. W którym przedziale mieści się średnia Twoich ocen na koniec ostatniego
półrocza?
14
12
10
8
6

Liczba osób

4
2
0

Źródło: opracowanie własne

Z przedstawionego powyżej wykresu wynika, że: 9 osób posiada średnią
z przedziału 6,0-5,0, 13 osób średnią ocen 4,9-4,5, 11 respondentów z przedziału
4,4-4,0 natomiast 13 z przedziału 3,9-3,5. 11 osób z przedziału 3,4-3,0, po 2 osoby
z średnią 2,9-2,5 oraz 2,4-2,0. Żadne osoba nie posiada średniej poniżej 1,9.
Wykres nr 36. Ile razy (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się pić jakiś napój alkoholowy, tzn. piwo, wino,
wódkę lub inny napój spirytusowy?
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Nie piłe(a)m
1-2 razy
3-5 razy
6-9 razy
10-19 razy
20-39 razy
a) w życiu

b) w ciągu ostatnich 12 c) w ciągu ostatnich 30
miesięcy
dni

40 razy lub więcej

Źródło: opracowanie własne

Z wykresu wynika, że w życiu nie piło 35% respondentów, 55% w ciągu
ostatnich 12 miesięcy natomiast 68,33% w ciągu 30 dni. Ponad 20% badanych piło
w życiu 1-2 razy.
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Wykres nr 37. Ile razy (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się pić jakiś napój alkoholowy, tzn. piwo, wino,
wódkę lub inny napój spirytusowy w czasie ostatnich 30 dni?
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%

Nie piłe(a)m

60,00%

1-2 razy

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

3-5 razy
6-9 razy
10-19 razy
20-39 razy
40 razy lub więcej

Źródło: opracowanie własne

Z analizy pytania wynika, że nie piło piwa około 60% badanej młodzieży, cydru
ponad 90%, alcopopsu oraz wina ponad 80%, natomiast wódki prawie 80%. Piwo oraz
alcopops piło 1-2 razy w życiu ponad 10% badanych. Około 10 % ankietowanych piło
wódkę 6-9 razy w czasie ostatnich 30 dni.
Wykres nr 38. Na ile jest prawdopodobne, że każda z poniższych możliwości mogłaby się zdarzyć
Tobie osobiście, jeśli napijesz się alkoholu?
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Bardzo prawdo- podobne
Prawdo-podobne
Nie wiadomo
Mało prawdo- podobne
Zupełnie nieprawdo- podobne

Źródło: opracowanie własne
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Jak widać na wykresie ponad 65% respondentów uważa za mało
prawdopodob5ne posiadanie problemów z prawem, gdy będzie spożywać alkohol.
Bardzo prawdopodobne, bo aż w ponad 30 % jest, że poczują się odprężeni, poczują
się szczęśliwi, będą bardziej przyjaźni oraz zrobi im się niedobrze. Około 40% z nich
uważa natomiast, że zrobią coś czego będą żałować oraz będą się świetnie bawić.

Wykres nr 39. Czy kiedykolwiek słyszałeś/aś o którymś z następujących środków odurzających?
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Tak
Nie

Źródło: opracowanie własne

Ponad 80% ankietowanych słyszało o lekach uspokajających i nasennych
ponad 77% o marihuanie lub haszyszu oraz „dopalaczach”, ponad 60% o LSD,
kokainie,

grzybkach

halucynogennych,

polskiej

heroinie

oraz

sterydach

anabolicznych. Natomiast 50% o GHB. Najmniej, bo 40% słyszało o Relevinie.

134

Wykres nr 40. Czy kiedykolwiek chciałeś (aś/) spróbować któregoś ze środków wymienionych
w powyższym pytaniu?
70,00%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Tak

Nie

Źródło: opracowanie własne

Z powyższego wykresu wynika, że 35% respondentów chciało spróbować,
któregoś z wymienionych środków w pytaniu wcześniejszym, a 65% nie.

Kolejnym pytaniem ankietowym było „Ile razy (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się
używać:
a) Leki uspokajające lub nasenne
b) Marihuana lub haszysz
c) Tzw. „dopalacze”
d) LSD
e) Amfetamina
f) Crack
g) Kokaina
h) Relevin
i) Heroina
j) Ecstasy
k) GHB
l) Metadon
m) Grzyby halucynogenne
n) Polska heroina, czyli tzw. „kompot”
o) Sterydy anaboliczne
Jak widać z poniższego wykresu, większość młodzieży nie używała podanych
powyżej środków. Substancje, z jakich jedynie młodzież korzystała to: leki
uspokajające lub nasenne (ponad 10%), marihuana oraz dopalacze (około 5%).
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Wykres nr 41. Ile razy (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się używać kiedykolwiek któregokolwiek
z podanych niżej środków?
120,00%

100,00%

80,00%

60,00%
Nie używałem(a)
40,00%

1-2 razy
3-5 razy

20,00%

6-9 razy
10-19 razy

0,00%

20-39 razy
40 lub więcej razy

Źródło: opracowanie własne

Następnym

pytaniem

w

ankiecie

było:

„W

których

miejscach,

mógłbyś(mogłabyś) łatwo:
a) Piwo
b) Wino
c) Wódka (whisky, koniak, tzw. bimber, itp.) gdybyś tego chciał(a)?”
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Wykres nr 42. W których miejscach, mógłbyś(mogłabyś) łatwo nabyć niżej wymienione
substancje (alkohol), gdybyś tego chciał(a)?
30,00%

Nie znam
takich miejsc

25,00%

Na
ulicy, w parku

20,00%

W
szkole

15,00%

Na dyskotece, w
barze, podczas
koncertu
Przez Internet

10,00%

5,00%

W
sklepie

0,00%

W innym miejscu
a) Piwo

b) Wino

c) Wódka (whisky, koniak,
tzw. bimber, itp.)

Źródło: opracowanie własne

Jak wynika z wykresu piwo według młodzieży można nabyć: na ulicy, w parku –
około 10%, w szkole- ponad 5%, na dyskotece, w barze lub podczas koncertu ponad
25%, przez internet ponad 5%, w sklepie około 25% oraz ponad 5% w innym miejscu,
ponad 20 % ankietowanych nie zna miejsc, w których można łatwo nabyć piwo.
Ankietowani najczęściej podawali odpowiedź, że wino można nabyć w sklepie- ponad
25% oraz na dyskotece- ponad 15%. Najmniej, bo około 2% wskazywało szkołę jako
to miejsce. Wódkę oraz inne pochodne tego alkoholu można nabyć według
ankietowanych na ulicy ponad 10%, w szkole około 3%, na dyskotece ponad 25%,
w sklepie 25% oraz w innym miejscu- ponad 5%. ponad 15% ankietowanych
na to pytanie odpowiedziało, że nie zna takich miejsc.
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Wykres nr 43. W których miejscach, mógłbyś (mogłabyś) łatwo nabyć niżej wymienione
substancje (narkotyki, inne środki odurzające), gdybyś tego chciał(a)?
70,00%
60,00%

Nie znam takich miejsc

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

Na
ulicy,
w parku
W
szkole

0,00%
Na dyskotece, w barze, podczas
koncertu
Przez Internet

W innym miejscu
Źródło: opracowanie własne

Najczęściej ankietowani na to pytanie odpowiadali, że nie znają miejsc,
w których mogliby nabyć 5 różnego rodzaju alkohol oraz inne substancje
psychoaktywne. Z 15 podanych możliwości aż na 13 odpowiedzieli, że nie znają takich
miejsc. Jest to ponad 60 % odpowiedzi.

138

a) Wypijają 1 lub 2 drinki prawie …

0,00%

narkotyków w zastrzykach, środków wziewnych crack’u, ectasy,
x) Biorą środki wziewne regularnie

v) Próbują 1 raz lub 2 razy środków …

u) Biorą narkotyki w zastrzykach…

t) Próbują 1 raz lub 2 razy…

s) Biorą tzw. „dopalacze” regularnie

r) Próbują 1 raz lub 2 razy tzw.…

p) Biorą ecstasy regularnie

o) Próbują 1 raz lub 2 razy ecstasy

n) Biorą crack regularnie

m) Próbują 1 raz lub 2 razy crack

l) Biorą kokainę regularnie

k) Próbują 1 raz lub 2 razy kokainę

j) Biorą amfetaminę regularnie

i) Próbują 1 raz lub 2 razy…

h) Biorą LSD regularnie

g) Próbują 1 raz lub 2 razy LSD

f) Palą marihuanę lub haszysz…

e) Palą marihuanę lub haszysz od…

d) Próbują 1 raz lub 2 razy …

c) Wypijają 5 drinków lub więcej w…

b) Wypijają 3 lub 5 drinków prawie …

Wykres nr 44. Jak bardzo, Twoim zdaniem, ludzie ryzykują, że sobie zaszkodzą (zdrowotnie lub

w inny sposób), jeśli:

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%
Nie ma ryzyka

10,00%
Małe ryzyko

Umiarkowane ryzyko

Duże ryzyko

Nie wiem

Źródło: opracowanie własne

Duży procent, bo ponad 40 odpowiadało, że ludzie ryzykują, że zaszkodzą

sobie zdrowotnie lub w inny sposób wypijając 3 lub 5 drinków lub więcej w czasie

weekendu, paląc marihuanę lub haszysz od czasu do czasu. Ponad 45% stwierdziło,

że paląc marihuanę lub haszysz regularnie, próbując amfetaminy, LSD, kokainy,

„dopalaczy”,

to szkodzi ich zdrowiu.
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Wykres nr 45. Jak sądzisz, gdybyś chciał(a) zdobyć każdą z następujących substancji, jak trudne
byłoby to dla Ciebie?

40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

Nie możliwe
Bardzo trudne
Dosyć trudne
Dosyć łatwe
Bardzo łatwe

0,00%

Nie wiem

Źródło: opracowanie własne

Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że w ponad 30% niemożliwe byłoby
zdobycie przez nich: marihuany, haszyszu, „dopalaczy”, LSD, amfetaminy, cracku,
kokainy, relevinu, heroiny, ecsasy, GHB, metadonu, grzybków halucynogennych oraz
polskiej heroiny. Bardzo łatwe natomiast dla ponad 30% młodzieży byłoby zdobycie
piwa, wina oraz wódki (whisky, koniak, itp.).
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Wykres nr 47. Według Twojej oceny, ilu Twoich przyjaciół....…
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

Nikt

20,00%

Kilka osób

10,00%

Sporo

0,00%

Większość
Wszyscy

Źródło: opracowanie własne

Z opinii ponad 45% ankietowanych wynika, że ich kilka osób z ich znajomych
pije napoje alkoholowe, około 41% upija się przynajmniej raz w tygodniu, około 20%
uważa, że kilka osób z ich znajomych bierze środki uspokajające lub nasenne, ponad
20% uważa, że kilka osób ze znajomych pali marihuanę lub haszysz a ponad 10%
łączy ją z alkoholem. Według ponad 90% ankietowanych nikt ze znajomych nie bierze
„dopalaczy”, nie bierze LSD, amfetaminy, cracku, kokainy, heroiny, ecstasy, środków
wziewnych , grzybków halucynogennych, „kompot”.
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Wykres nr 47. Jakie wykształcenie mają Twój ojciec i Twoja matka?
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Matka
Ojciec

Źródło: opracowanie własne

Z analizy wynika, że matki posiadają: ponad 13% wykształcenie podstawowe
ukończone lub niepełne, 30% zasadnicze zawodowe, 5% niepełne średnie, 40%
ukończone średnie, niespełna 2% niepełne wyższe, natomiast 10% ukończone studia
wyższe. Ojcowie jednocześnie posiadają wykształcenie: 10% podstawowe pełne lub
niepełne, 25% zasadnicze zawodowe, prawie 7% niepełne średnie, 45% ukończone
średnie, 5% niepełne wyższe oraz ponad 8% ukończone studia wyższe.
Wykres nr 48. Jak powodzi się Twojej rodzinie w porównaniu z innymi rodzinami w Polsce?
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Źródło: opracowanie własne
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Ankietowani w 45% odpowiedzieli, że powodzi się tak samo, zdecydowanie
lepiej odpowiedziało 15% respondentów, 105% - lepiej, raczej gorzej - 5%, gorzej
- 5% zdecydowanie gorzej - 0% natomiast raczej lepiej - 10%.
Wykres nr 49. Z kim mieszkasz?
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Źródło:opracowanie własne

Na to pytanie „Z kim mieszkasz?” ankietowani odpowiadali w ten sposób:
mieszkam sam- 0%, z ojcem z matką ponad 30%, z macochą oraz ojczymem 0%,
z rodzeństwem ponad 20%, z dziadkami- ponad 10%, z innymi krewnymi 2%,
z osobami spoza rodziny – około 1%.
Najwięcej osób mieszka z matką i/lub ojcem oraz rodzeństwem.
Wykres nr 50. Na ile jesteś zadowolony z …..
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%

Bardzo zadowolony

30,00%

Zadowolony

25,00%

Średnio zadowolony

20,00%

Nie zadowolony

15,00%

Bardzo niezadowolony

10,00%

Nie ma takiej osoby

5,00%
0,00%
a) swoich stosunków z b) swoich stosunków z c) swoich stosunków z
matką
ojcem
przyjaciółmi
Źródło: opracowanie własne
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Ponad 40% ankietowanych jest zadowolonych ze swoich stosunków z matką,
ponad 30% bardzo zadowolonych, średnio zadowolonych jest 15% młodzieży,
niezadowolonych 5% respondentów, ponad 1% jest bardzo niezadowolonych lub nie
ma takiej osoby jak matka. Średnio zadowolonych ze stosunków z ojcem jest ponad
35% ankietowanych, 25% jest bardzo zadowolonych lub też zadowolonych,
niezadowolonych jest 10% młodzieży a ponad 3% nie ma takiej osoby jak ojciec.
Natomiast najlepiej plasują się stosunki z kolegami/przyjaciółmi, ponieważ ponad 35%
jest zadowolonych oraz bardzo zadowolonych, średnio zadowolonych jest ponad 10%,
niezadowolonych jest 5% a bardzo niezadowolonych około 2%. Jednocześnie nie ma
takiej osoby jak kolega/przyjaciel również 2% ankietowanych.
Wykres nr 51. Czy Twoi rodzice wiedzą, gdzie spędzasz sobotnie wieczory?
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%

20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Zawsze wiedzą

Zwykle wiedzą

Czasem wiedzą

Zazwyczaj nie
wiedzą

Źródło: opracowanie własne

Na pytanie dotyczące wiedzy rodziców na temat pobytu ich dziecka w sobotnie
wieczory ankietowani (młodzież) odpowiedziała następująco: ponad 45% rodziców
zawsze wie, gdzie są ich dzieci, zwykle wie 35% rodziców, czasem wie ponad 15%
natomiast zazwyczaj nie wie ponad 20% opiekunów.
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Wykres nr 52. Jak często poniższe stwierdzenia odnoszą się do Ciebie?
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%

Zawsze lub prawie zawsze

5,00%

Często

0,00%

Czasami
Rzadko
Nigdy lub prawie nigdy

Źródło: opracowanie własne

W przypadku stwierdzeń odnoszących się do osób ankietowanych odpowiadali
oni różnie.

Ponad 35% z nich może łatwo otrzymać wsparcie emocjonalne od

najlepszego przyjaciela zawsze lub prawie zawsze, w ponad 30% rodzice określają
ścisłe zasady co mogą robić dzieci w domu czasami, w 30% zawsze lub prawie zawsze
mogą otrzymać wsparcie emocjonalne od matki lub ojca, w ponad 25% mogą łatwo
pożyczyć pieniądze od matki lub ojca. Nigdy lub prawie nigdy w ponad 3% rodzice nie
wiedzą, z kim ich dziecko spędza wieczory a w ponad 5% gdzie się znajduje w ten
wieczór, kiedy go nie ma w domu.
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Wykres nr 53. Ile pieniędzy tygodniowo zwykle wydajesz na swoje potrzeby bez kontroli ze strony
rodziców?
30,00%

25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

0,00%
o zł

Do 15 zł

Do 25 zł

Do 50 zł

Do 100 zł

Do 250 zł Powyżej 250 zł

Źródło: opracowanie własne

Badani respondenci odpowiadali następująco: 5% z nich nie wydaje nic na
swoje potrzeby bezkontroli rodziców, 20% wydaje do 15 zł, 20% do 25 zł, ponad 25%
do 50 zł, ponad 10% do 100 zł, do 250 zł wydaje 5% ankietowanych natomiast powyżej
250 zł ponad 3 % młodzieży.

7.

Problem uzależnień
Nadużywanie alkoholu i alkoholizm stanowią bardzo poważny problem

dotykający społeczeństwo niezależnie od stopnia jego rozwoju. Na chorobę
alkoholową narażone są osoby niezależnie od swojego statusu materialnego,
wykształcenia czy zajmowanej pozycji. Przyczyn choroby alkoholowej jest wiele.
W zależności od dziedziny zajmującej się tematem uzależnień możemy mówić
o przyczynach medycznych, genetycznych, psychologicznych, pedagogicznych,
hormonalnych lub socjologicznych. Przeważnie jednak nie można wskazać konkretnej
przyczyny uzależnienia danej jednostki. Zazwyczaj składa się na nie cały kompleks
uwarunkowań wyrastających z indywidualnej sytuacji konkretnego człowieka.
Choroba alkoholowa nie ujawnia się od razu. Najczęściej osoba pijąca
przechodzi przez różne stadia prowadzące do nałogu.
Naukowcy wyodrębniają cztery fazy uzależnienia od alkoholu.
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Pierwszą z nich jest faza prealkoholowa, nazywana inaczej wstępną. Trwa
zazwyczaj kilka lat, a zachowanie osoby, która ją przechodzi, nie wzbudza większych
podejrzeń otoczenia. Potencjalny alkoholik odkrywa, że po spożyciu alkoholu czuje się
lepiej, jest odprężony i zrelaksowany, zyskuje dystans do bieżących, szczególnie
trudnych i stresujących wydarzeń, staje się bardziej pewny siebie. Alkohol w takiej
sytuacji zaczyna być lekarstwem na własne słabości i dyskomfort psychiczny, pomaga
choć na chwilę poczuć się kimś ważnym, staje się środkiem na poprawę złego nastroju.
Wraz z upływem czasu osoba taka zaczyna nadużywać alkoholu, nie potrafi poradzić
sobie w inny sposób z wewnętrznym napięciem, które pojawia się pod wpływem
uczestniczenia w różnych sytuacjach w życiu rodzinnym i zawodowym. Zaczyna też
szukać okazji do coraz częstszego picia.
Druga faza nazywana jest fazą ostrzegawczą. Jak sama nazwa wskazuje
stanowi ona etap, w którym zaczynają się pojawiać pierwsze sygnały alarmujące.
Zarówno otoczenie, jak i sam pijący, zauważają, że dzieje się z nim coś złego.
Najczęściej właśnie na tym etapie u osób nadużywających alkoholu występują
palimpsesty, czyli luki pamięciowe. Pomimo zachowania świadomości potencjalny
alkoholik nie pamięta, co wydarzyło się w trakcie picia i po upiciu się. Potocznie stan
ten nazywany jest „urwaniem filmu”. W tej fazie z czasem dochodzi do coraz większej
ilości palimpsestów,

nawet

pomimo niewielkich dawek alkoholu.

Kolejnymi

symptomami, które mogą rodzić podejrzenia, że osoba pijąca jest zagrożona
rozwinięciem się choroby alkoholowej są: przyspieszanie tempa picia, zmiany
w zachowaniu (np. osoba cicha i zamknięta w sobie staje się duszą towarzystwa), picie
potajemne oraz picie bez okazji w samotności. Po dokonaniu czynów odbiegających
od normy osoba upijająca się przeżywa wyrzuty sumienia. Zaczyna bowiem zdawać
sobie sprawę, że pije za dużo, ale jeszcze dopuszcza do siebie świadomości, że jest
uzależniona. Dlatego obok poczucia winy pojawiają się reakcje agresywne w stosunku
do osób, które próbują otwarcie zwracać uwagę na istniejący problem.
Trzecia faza nosi nazwę krytycznej. Na tym etapie osoba uzależniona
całkowicie traci kontrolę nad częstotliwością picia i ilością spożywanego alkoholu.
Co za tym idzie przestaje również panować nad swoim zachowaniem. Wypicie jednej
porcji alkoholu staje się początkiem ciągu alkoholowego, który trwa przez kilka dni
z rzędu. Charakterystyczne zachowania alkoholika w tej fazie to: poranne klinowanie,
zaniedbywanie obowiązków, wycofywanie się z kontaktów z rodziną i przyjaciółmi,
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coraz częstsza absencja w pracy, utrata zainteresowań oraz picie pomimo
negatywnych konsekwencji. U osoby uzależnionej nagle następuje drastyczny spadek
samooceny, a w jej życiu wewnętrznym zaczyna dominować poczucie pustki
i całkowitej bezradności. Elementem nieodłącznym dla tego stadium jest również głód
alkoholowy, który stanowi pierwszy fizyczny objaw uzależnienia.
Ostatnia czwarta faza nosi miano przewlekłej lub chronicznej. Na tym
etapie życie osoby uzależnionej jest bezgranicznie podporządkowane piciu. Momenty
abstynencji są rzadkością, a ciągi mają charakter wielodniowy. Coraz bardziej obniża
się tolerancja na alkohol, do upicia się wystarczy już tylko kilka kieliszków.
Uzależniony, który w tym stadium chce odstawić alkohol przeżywa zespół
abstynencyjny. Składają się na niego silne bóle głowy, osłabienie, drżenie ciała,
nudności, wymioty, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu, jadłowstręt, biegunki,
kołatanie serca, poty i lęki. Często powyższym objawom towarzyszą psychozy
alkoholowe. Osoba uzależniona z powodu zatrucia coraz częściej zostaje odwożona
do izb wytrzeźwień lub przebywa w szpitalach. Picie bez przerwy, w nieustannym
ciągu, zazwyczaj doprowadza do całkowitego wyczerpania organizmu i może
w konsekwencji spowodować śmierć.
Ważny jest jednak fakt, że na każdym etapie uzależnienia istnieje możliwość
zerwania z nałogiem i powrotu do życia trzeźwego. Mówił i pisał o tym nestor badań
nad alkoholizmem, prekursor pojęcia choroby alkoholowej, Elvin Morton Jellinek.
Potrzebna jest jednak przede wszystkim silna wola uzależnionego i jego szczera
współpraca z osobami, które chcą mu pomóc. Uświadomienie sobie własnego stanu
i jego destrukcyjnego wpływu na innych jest dla uzależnionego niezwykle ciężkie,
wymaga długiego czasu i wielu karkołomnych prób ze strony najbliższych. Niestety
często musi dojść do różnych tragedii życiowych, żeby alkoholik rzeczywiście chciał
podjąć leczenie i rozpoczął pracę nad sobą. Spożywanie alkoholu w sposób
nieodpowiedzialny ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno
jednostek, jak i rodzin.
Alkohol jest legalnym, kulturowo akceptowanym „narkotykiem”, usypia czujność
osób pijących i ich bliskich, którzy często bagatelizują ryzyko zagrożeń wynikających
ze spożywania alkoholu.
Nadużywanie alkoholu powoduje występowanie wielu szkód. Wyodrębnić
można:
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1. Szkody u osób uzależnionych:
− uszkodzenie zdrowia fizycznego i psychicznego związane z używaniem i
nadużywaniem alkoholu i innych narkotyków,
− uszkodzenie rozwoju psychofizycznego i kariery edukacyjnej dzieci i młodzieży,
− samozniszczenie osób uzależnionych od alkoholu i innych narkotyków.
2. Szkody u członków rodzin z problemem alkoholowym:
− problemy dorosłych osób żyjących z alkoholikami,
− problemy dzieci wychowywanych w domach, w których występuje problem
alkoholowy, narkotykowy czy przemoc domowa,
− problemy Dorosłych Dzieci Alkoholików ( DDA).
3. Alkoholowa dezorganizacja środowiska pracy:
− absencja i wypadki,
− obniżenie jakości i wydajności pracy,
− wzrost bezrobocia w związku z problematyką uzależnień.
4. Naruszenia prawa i porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe:
− przestępczość osób nietrzeźwych, w tym prowadzenie pojazdów mechanicznych
w stanie nietrzeźwym,
− alkoholowe zaburzenia zachowania w miejscach publicznych.
Alkoholizm oraz inne uzależnienia, to zauważalne zjawiska w obszarze
problemów społecznych, które mają znaczny wpływ na funkcjonowanie rodziny.
Problemy związane z nadużywaniem alkoholu i chorobą alkoholową ma nie tylko ten,
kto pije, ale również osoby pozostające w bliskich, emocjonalnych relacjach
z alkoholikiem. Swym zasięgiem obejmują cały system rodzinny w tym osoby, które
nie spożywają napojów alkoholowych.
Osoby nadmiernie pijące mają destrukcyjny wpływ na życie rodzinne
(zaburzenia życia rodzinnego, problemy w kontaktach z ludźmi czy przemoc wobec
najbliższych) oraz na stan zdrowia członków rodziny. U małżonków osób pijących
stwierdza się częstsze występowanie takich schorzeń jak nerwica, zespoły pourazowe,
czy choroby somatyczne. U członków rodzin osób uzależnionych może rozwinąć się
charakterystyczny zespół zmian zwany współuzależnieniem, który niekiedy wyraża się
zaburzeniami zachowania o charakterze aspołecznym. Powoduje on poważne

149

problemy natury psychologicznej, które w przypadku dzieci rzutują na późniejsze
przystosowanie małżeńskie i rodzinne w życiu dorosłym 25.
Człowiek pijący ryzykownie, szkodliwie lub uzależniony od alkoholu dostarcza
swoim bliskim szkód emocjonalnych, zdrowotnych i finansowych co sprawia, że
wszyscy borykają się z szeroko rozumianym „problemem alkoholowym w rodzinie”.
Nieleczony alkoholizm wzmacnia rozwój syndromu współuzależnienia oraz syndromu
DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholika), a tym samym staje się problemem pokoleniowym i
społecznym.
Niepokojący jest fakt, że dzieci i młodzież mają częste i systematyczne kontakty
z alkoholem. Wpisany jest on coraz mocniej w świadomość młodych ludzi, jest ogólnie
dostępny, bardzo popularny i często jest wstępem do nadużywania

innych

narkotyków.
Według danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
ponad 80% nastolatków ocenia nabycie alkoholu jako łatwe. Dotyczy to tych młodych
ludzi, którzy samodzielnie nabyli alkohol. Zaledwie 10% zakupów alkoholu kończy się
odmową sprzedaży ze względu na młody wiek 26.
Ponadto, według danych PARPA, szczególnie wysoki odsetek nadmiernie
pijących zaobserwowano wśród osób bezrobotnych – 30,4% (wobec 15,5 nadmiernie
pijących wśród ogółu konsumentów alkoholu) 27.
Ważnym problemem nieujętym w wyżej wymienionych kategoriach jest
spożywanie alkoholu przez kobiety w okresie ciąży. Badania epidemiologiczne
wskazują na negatywny wpływ alkoholu etylowego na rozwój płodu. W wyniku picia
alkoholu przez matkę przenika on przez łożysko i jest wchłaniany w całości przez
dziecko. Uszkadza w ten sposób nieodwracalnie płód, który nie ma jeszcze w pełni
dojrzałej wątroby, zdolnej do wyeliminowania dostarczanych mu toksyn. Jedną z
konsekwencji picia alkoholu przez kobiety ciężarne jest płodowy zespół alkoholowy
(FAS- Fetal Alcohol Syndrome) lub jego łagodniejsza forma FAE (Fetal Alcohol Effect).
FAS objawia się u dziecka deformacjami twarzy, zaburzeniami wzrostu, trwałym

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020,
ROPS Rzeszów 2014,
26
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, www.parpa.pl
27
Alkohol i życie codzienne. Ile piją Europejczycy, Biuletyn informacyjny nr 22, PARPA
25
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uszkodzeniem mózgu oraz upośledzeniem umysłowym. Dzieci obarczone FAE mogą
charakteryzować się normalnym wzrostem, wyglądem, a ich rozwój umysłowy może
mieścić się w normie, ale mogą mieć problemy z zachowaniem, nauką
i rozumowaniem. Innymi skutkami spożywania alkoholu w trakcie ciąży mogą być
choroby serca, nerek, uszkodzenia wzroku i słuchu, ośrodkowego układu nerwowego
(np. powodujące nadpobudliwości i trudności w koncentracji uwagi, ale także
opóźnienie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego) bądź zaburzenia
psychiczne u dziecka. Etanol zwiększa również ryzyko wnętrostwa u płodów płci
męskiej oraz ryzyko obumarcia płodu28.
Wyniki badań prowadzonych w 2009 roku na zlecenie PARPA( Państwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) nt. zdrowotnych zachowań
polskich kobiet w ciąży wskazują, że około 14% wszystkich respondentek i aż 29%
kobiet pijących alkohol w ciągu ostatniego roku piło w trakcie ciąży. Wśród kobiet
pijących w ostatnim roku 59% piło alkohol w I i II trymestrze ciąży, 70% piło mniej niż
raz w miesiącu, natomiast 5%- częściej niż raz w tygodniu. Większość kobiet jest
jednak świadoma szkodliwości dużej ilości alkoholu na zdrowie kobiety i płodu
(88% respondentek jest świadoma szkodliwości dużej ilości alkoholu, natomiast
82% - małych ilości). Kobiety młode z wyższym wykształceniem, mieszkanki dużych
miast, deklarujące częściej świadomość negatywnych konsekwencji spożywania
alkoholu piły napoje alkoholowe w czasie ciąży częściej. U matek deklarujących picie
alkoholu w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed porodem zauważono zdecydowanie
częstsze niż u pozostałych matek występowanie powikłań w okresie ciąży,
przedwczesne porody, niską masę i długość ciała noworodków, niższą punktację
w skali Apgar i wady wrodzone noworodków29.
Narkomania jest poważnym problemem społecznym oraz dużym ryzykiem dla
zdrowia psychicznego i fizycznego. Wiąże się z problemami społecznymi takimi jak:
ubóstwo, bezrobocie, prostytucja czy bezdomność. Narkomania generuje również
zachowania kryminogenne. Zjawisko to jest jednym z poważniejszych zagrożeń dla
dzieci i młodzieży, tym groźniejsze, że dokonujące się zmiany społeczno-ekonomiczne
sprzyjają rozpowszechnianiu się mody na używanie środków psychoaktywnych.

W. Szychta, M. Skoczylas, T. Laudański, Spożywanie alkoholu i palenie tytoniu przez kobiety w ciąży
– przegląd badań, w: „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia”, tom 1, zeszyt 4, 2008.
29
M. Wojnar, M. Fudała, K. Brzózka, Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. Picie alkoholu, Posiedzenie
Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia 24.03.2010.
28

151

Problem ten staje się współcześnie coraz bardziej dostrzegalny w szkołach, klubach
czy innych ogólnodostępnych miejscach, gdzie w sposób anonimowy można łatwo
sprzedać czy zażyć narkotyki.
Zażywanie środków psychoaktywnych jest silnie związane z relacjami
rodzinnymi, z wykluczeniem ze środowiska rówieśników czy ze zjawiskiem przemocy.
Dlatego najbardziej efektywnym sposobem zwalczania i zapobiegania narkomanii są
działania kompleksowe. Począwszy od szkół wspieranych przez rodziny i inne
środowiska, które mają wpływ na wychowanie, poprzez służbę zdrowia, policję po
media. Dlatego tak istotną rolę w zapobieganiu narkomanii odgrywa profilaktyka
i edukacja dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. Poszerzając wiedzę na temat
narkomanii, rozpoznawania i ograniczania zagrożeń, kształtowania u dzieci
i młodzieży zdrowych wartości, zachowań i postaw można umiejętnie zapobiegać
problemom używania środków psychoaktywnych.
Dodatkowym zagrożeniem dla młodzieży w ostatnich czasach było pojawienie
się na rynku tzw. „dopalaczy”, których nie jest znany skład chemiczny. Należy położyć
szczególnie duży nacisk na profilaktykę i przekazywanie wiedzy o negatywnych
skutkach używania „dopalaczy” wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Zmiana postaw ludzi sięgających po substancje psychoaktywne oraz
zapobieganie negatywnym wpływom otoczenia, będących przyczyną patologicznych
zachowań, wymaga prowadzenia działań na szeroką skalę. Zmiany, aby były
skuteczne, muszą swym zasięgiem objąć wszystkie elementy otoczenia ludzi: rodzinę,
zakład pracy, grupę rówieśniczą, szkołę, czy społeczność lokalną. Kluczem do
efektywnej

pracy

jest

współpraca

instytucji

przeciwdziałających

problemom

narkomanii.
Zapobieganie,

opóźnianie

lub

redukowanie

używania

substancji

psychoaktywnych jest celem, który przy uruchomieniu spójnej strategii profilaktycznej
jest możliwy do osiągnięcia. Lepsza znajomość szerokiego kontekstu przyczyn
i konsekwencji używania środków psychoaktywnych tworzy szansę zrozumienia, że
bez partycypacji i zaangażowania podmiotów realizujących zadania w zakresie
narkomanii trudno spodziewać się zauważalnych efektów działań profilaktycznych.
Aby osiągnąć zamierzone cele tj. ograniczyć eksperymentowanie i używanie
substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, konieczne jest
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wdrażanie działań ukierunkowanych na wzmocnienie systemu wartości zdrowia,
a także wyuczenie umiejętności psychospołecznych chroniących dzieci i młodzież
szkolną przed używaniem narkotyków. W związku ze zwiększeniem populacji osób
zakażonych wirusem HIV, HBV i HCV oraz innymi chorobami związanymi z
używaniem substancji psychoaktywnych wskazane jest prowadzenie działań
mających na celu uświadomienie o ryzyku zachorowań.
Łagodzenie skutków zażywania narkotyków, ukrywanie przed otoczeniem
problemów z narkotykami, nadmierna zależność emocjonalna od osoby używającej
substancji psychoaktywnych, koncentrowanie się na tej osobie kosztem siebie
i rodziny, szukanie "obiektywnych" powodów brania daje podstawę do działań, które
powinny zmienić zachowanie członka rodziny względem osoby używającej narkotyki.
Poprzez prowadzenie działań dla rodzin, w których występuje problem narkomanii,
zwiększy się poprawa funkcjonowania pozostałych członków rodzin. W związku
z rozpowszechnianiem używania substancji psychoaktywnych oraz zwiększeniem
liczby osób uzależnionych dostępność do świadczeń jest ważnym elementem
zdrowienia.
Działania

prowadzone

w

placówkach

leczniczych

i

rehabilitacyjnych

przyczyniają się do ograniczenia szkód zdrowotnych. Dostępność do pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej wpływa na zmniejszenie liczby osób używających
szkodliwie substancje psychoaktywne. Osoby używające substancji psychoaktywnych
szkodliwie oraz osoby uzależnione są szczególnie zagrożone wykluczeniem
społecznym. Problemy tych osób, tj. bezdomność, wykluczenie z rynku pracy,
zachowania kryminogenne, niesatysfakcjonujące pełnienie ról społecznych często
prowadzą

do

marginalizacji.

Realizacja

programów

edukacyjnych,

psychoedukacyjnych i postrehabilitacyjnych ma na celu poprawę ich funkcjonowania
w społeczeństwie oraz poprawę ich jakości życia.
Z badań ogólnopolskich przeprowadzonych w 2019 r. wynika, że najczęstszym
powodem sięgania po narkotyki jest chęć dobrej zabawy, zrelaksowania się,
odprężenia i pokonania sytuacji stresujących. Najwięcej osób (62,3%) za najczęstszy
powód używania narkotyków wskazywało chęć dobrej zabawy. Ciekawość jako
przyczynę uznaje 21%. Z pozostałych powodów wymieniono stres, poprawę
samopoczucia (15,9%), kłopoty rodzinne (4,9%), chęć przeżycia czegoś przyjemnego
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(8,4%). Wiek inicjacji narkotykowej przypada na ósmą klasę szkoły podstawowej
(dawna druga klasa gimnazjum). Rzadsze są przypadki inicjacji poniżej tego wieku.
Ponadto z przeprowadzonych badań wynika, że 36 % badanych jest zdania,
iż okresowe zażywanie narkotyków nie pociąga za sobą żadnych zagrożeń ani
negatywnych następstw

w postaci uzależnienia. Powyższe dane świadczą o braku

wiedzy na temat faz kontaktu z narkotykiem oraz mechanizmów powstawania nałogu
i uzależnienia. Z kolei 64 % ankietowanych uczniów było zdania, że nawet okazjonalne
używanie narkotyków może powodować negatywne skutki.
Mimo, że w porównaniu z innymi grupami dysfunkcyjnymi z powodu alkoholizmu
zwracało się o pomoc zdecydowanie mniej osób, to jednak jest to grupa, której „los”
szczególnie

powinien

zajmować

instytucje

pomocowe

właśnie

z

powodu

wymienionych powyżej skutków uzależnienia.
By skutecznie przeciwdziałać problemom uzależnień i przemocy w rodzinie
oraz eliminować ich niekorzystny wpływ na społeczeństwo, konieczne jest
prowadzenie działań związanych z profilaktyką, terapią i rozwiązywaniem problemów
z tym związanych oraz rehabilitacją i reintegracją społeczną osób wychodzących
z uzależnienia.

Obok działań profilaktycznych

podstawowych,

selektywnych

i wskazujących, konieczne jest wzmacnianie i promowanie zachowań chroniących,
odbieranych jako właściwe społecznie – szczególnie wśród dzieci i młodzieży, które
niemiały kontaktu ze środkami uzależniającymi.
Na szczeblu gminnym działania te wyznaczane są w ramach gminnych
programów:

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie. Profesjonalnymi, rekomendowanymi programami profilaktycznymi
realizowanymi stale, od lat objęte są dzieci od klasy szóstej w szkołach podstawowych.
Pożądane jest również, by inne instytucje związane z pomocą społeczną włączyły się
czynnie do pracy z osobami nie tylko uzależnionymi, ale również współuzależnionymi.
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Tabela nr 35. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie Tyrawa Wołoska

Liczba punktów sprzedaży napojów
alkoholowych w Gminie Miasta Tyrawa
Wołoska

2017

2018

2019

Przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży (sklep)

7

6

7

Przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne)

1

1

0

Źródło: Opracowanie własne

Na podstawie tabeli wyraźnie można wywnioskować, iż na przestrzeni trzech
ostatnich lat, liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie Tyrawa
Wołoska pozostaje na stałym poziomie.
Od 2019r. w Gminie nie ma punktów przeznaczonych do spożycia napojów
alkoholowych w miejscu sprzedaży, tj. lokali gastronomicznych.
Z badań i informacji zamieszczanych w publikacjach wynika, że Polacy piją
dużo, za dużo. Pod postacią piwa, wina i wódki łącznie w przeliczeniu na osobę
wielkości spożywanego alkoholu sięga poziomu 10,3 l czystego alkoholu i ma
tendencję wzrostową. Struktura konsumpcji zdominowana jest przez piwo (58,4%) na
drugim miejscu jest wódka i wyroby spirytusowe (34,2%) trzecie miejsce zajmuje wino
oraz miody pitne (7,4%). 30 Dane te są uśrednione, ponieważ w społeczeństwie są
osoby, które nie piją alkoholu w ogóle, ale też takie, które piją go w ilościach znacznie
przekraczających średnią statystyczną. Szacuje się, że 20-30% populacji stanowią
osoby niepijące – osoby starsze, chorzy, kobiety w ciąży, matki karmiące i część
młodzieży. Wśród pijących alkohol dorosłych Polaków 25% sięga po alkohol
co najmniej raz w tygodniu. Natomiast grupa najwięcej pijących stanowi 7,3%
konsumentów napojów alkoholowych spożywa 46,1% całego wypijanego alkoholu.
W grupie tej znajdują się osoby uzależnione od alkoholu. Państwowa Agencja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szacuje, że osób uzależnionych od alkoholu
jest 900 tys., osób pijących szkodliwie lub ryzykownie może być nawet 2,5 mln.
Dysproporcje spożywanego alkoholu w zależności od grupy mogą być bardzo duże.

Spożycie alkoholu w Polsce – dane opublikowane na stronie internetowej Polskiej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
30
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Tab. 36. Liczba interwencji Policji na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w latach 2018-2020
2018 rok

2019 rok

2020 rok

24

18

22

0

1

0

Liczba interwencji związanych
z nadużywaniem alkoholu
Liczba interwencji związanych
z używaniem narkotyków, dopalaczy bądź innych
środków psychotropowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Komendę Powiatową
Policji w Sanoku

Na podstawie informacji przekazanych przez

Komendę Powiatową Policji

w Sanoku wynika, że w roku 2018 na terenie Gminy Tyrawa Wołoska Policja
interweniowała 24 razy z powodu nadużywania alkoholu w rodzinach, w 2019 roku –
18 razy, a w 2020 r. (na dzień 29.10.2020 r.) – 22 razy. Należy stwierdzić, iż problem
alkoholizmu na terenie Gminy Tyrawa Wołoska kształtuje się na zbliżonym poziomie
i dotyczy wciąż tej samej grupy osób. Grupę tą stanowią przede wszystkim osoby
z brakiem perspektyw życiowych.
W latach 2018 - 2020 Policja interweniowała w związku z używaniem
narkotyków, dopalaczy bądź innych środków psychotropowych tylko 1 raz, w roku
2019.
Problemy związane z uzależnieniem od alkoholu można zgłosić do Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za pośrednictwem, której zostanie
uruchomiona procedura zobowiązania do leczenia odwykowego. Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tyrawie Wołoskiej podejmuje działania
i czynności zgodnie

z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wobec osób uzależnionych od alkoholu
w celu poddania się leczeniu odwykowemu. Osoby, które w związku z nadużywaniem
alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchylają się
od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój
i porządek publiczny kieruje się na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
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Tabela nr 37. Działania podjęte wobec osób uzależnionych
Działania podjęte wobec osób uzależnionych
Liczba osób, wobec których wystąpiono do Sądu
z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego
Liczba osób, z którymi została przeprowadzona
rozmowa interwencyjno-motywująca

2018

2019

2020

bd

5

2

bd

9

15

Źródło: Opracowanie własne

W 2019 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Tyrawie Wołoskiej prowadziła 9 spraw w zakresie nadużywania alkoholu, z czego
wszczęła 3 nowe postępowania na wniosek stron. Ze wszystkimi osobami
przeprowadzono rozmowy interwencyjno – motywujące. W stosunku do 5 osób
Komisja wystąpiła do Sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia obowiązkowego
leczenia odwykowego.
Po przeprowadzonych przez Komisję rozmowach motywacyjnych, dobrowolnie,
w zakresie uzależnienia od alkoholu przebadanych zostało 5 osób.
Trzy osoby podjęły leczenie w Poradni Leczenia Uzależnień w Sanoku, z czego
tylko jedna kontynuowała terapię, pozostałe osoby leczenie przerwały.
Jedna osoba podjęła dobrowolnie leczenie w zakładzie stacjonarnym na
Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Sanoku.
Do pozostałych osób, które nie współpracowały z członkami Komisji oraz z
biegłymi sądowymi, zostały wszczęte procedury w zakresie podjęcia stosownych
działań przez Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział Rodzinny i Nieletnich. Sąd prowadził
odrębne postępowania o zastosowaniu obowiązku leczenia odwykowego.31

W 2020 r., na dzień 29 października 2020 r., Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Tyrawie Wołoskiej podejmowała odpowiednie czynności
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w stosunku do 6 nowych osób,
w tym do 2 kobiet. Komisja zobowiązała wszystkie osoby do przedłożenia stosownych
opinii od lekarzy biegłych sądowych w zakresie uzależnienia od alkoholu. Dwie osoby
taką opinię przedłożyły, natomiast dwie sprawy przekazano do Sądu Rejonowego

31

Dane ze sprawozdań Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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w Sanoku celem wydania odpowiednich postanowień. Jedna osoba odbyła leczenie
stacjonarne na Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Szpitalu Specjalistycznym
w Sanoku. Dwie osoby zmieniły miejsce zamieszania, w związku z czym akta sprawy
przesłano do Gminy właściwej na prowadzenie postępowania.
W stosunku do 2 osób Komisja wystąpiła do Sądu z wnioskiem o zobowiązanie
do podjęcia obowiązkowego leczenia odwykowego oraz z 15 osobami przeprowadziła
rozmowy interwencyjno – motywujące.

Problemem alkoholowy w większości przypadków występujących w Gminie
Tyrawa Wołoska dodatkowo powoduje zjawisko przemocy w rodzinie. Najczęstszymi
ofiarami są żony i dzieci, tylko w jednym przypadku ofiarą przemocy jest matka.
W rodzinie alkoholowej zachwiane są granice psychologiczne poszczególnych osób.
Prowadzą one do zakłócenia planowania, komunikacji i reakcji emocjonalnych. Życie
w takiej rodzinie jest przepełnione stresem, który może trwać latami. Doświadczenie
to pozostawia ślady i szkodzenia u wszystkich członków rodziny – dorosłych i dzieci.
Przyczynia się do gorszego funkcjonowania jednostki w społeczeństwie i rodzinie,
może również przenosić złe wzorce na następne pokolenia.
Większość osób, z którymi pracują członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Tyrawie Wołoskiej to osoby stosujące przemoc, to osoby
co do których wszczęta jest oddzielna procedura tzw. Niebieska Karta. Warto
pamiętać, że leczenie odwykowe nie rozwiązuje problemu przemocy w rodzinie.
Ponieważ zobowiązanie do leczenia nie ma charakteru przymusu, osoba uzależniona
często odmawia pozostania w placówce leczenia odwykowego i cały wysiłek rodziny
i zaangażowanych instytucji, w efekcie, nic nie zmienia: osoba uzależniona pije
i stosuje nadal przemoc.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tyrawie
Wołoskiej ściśle współpracuje z Zespołem Interdyscyplinarnym, a niektórzy członkowie
Komisji wchodzą też w skład ekspertów w Zespole.
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8.

Bezdomność

Problematyka bezdomności, jako zjawiska społecznego na szeroką skalę
wypłynęła w Polsce po okresie transformacji ustrojowej. Mimo, iż w chwili obecnej jest
to jeden z poważniejszych problemów społecznych, jest jednocześnie zagadnieniem
mało znanym. Luki w jego rozpoznaniu występują zwłaszcza na poziomie wiedzy
ogarniającej całość zjawiska, w mniejszym stopniu na poziomie niektórych kwestii
szczegółowych, związanych przede wszystkim z praktyką pomocy społecznej. Wiedza
na temat instytucji świadczących pomoc społeczną dla bezdomnych, funkcjonowania
niektórych schronisk, społeczno - demograficznej struktury ich mieszkańców, przyczyn
bezdomności itp. jest trudna do zdobycia.
Bezdomność stanowi przykład patologii społecznej i marginalizacji. Samo
zdefiniowanie zjawiska bezdomności jest trudne, ale przyjąć można, że „bezdomnym
jest człowiek nie mający miejsca spełniającego warunki mieszkalne, w którym mógłby
stale przebywać, ani aktualnej możliwości lub chęci uzyskania takiego miejsca”.
Bezdomność oznacza zatem zanegowanie jednego z podstawowych praw ludzkich,
jakim jest prawo do posiadania trwałego i pewnego miejsca egzystencji. Pozbawienie
domu

jest

bowiem

zaspokojenia

pozbawieniem

niezbędnych

potrzeb,

człowieka
w

tym

bezpieczeństwa
potrzeby

i

własnego

możliwości
rozwoju.

Bezdomność należy zakwalifikować jako kwestię społeczną współczesnej Polski
również dlatego, iż jest to problem wieloaspektowy: nie tylko stricte społeczny,
ale i polityczny, gospodarczy, psychologiczny oraz kulturowy. Bezdomni zauważalni
są bowiem w miejscach publicznych, zwykle odbierani są jako stwarzający potencjalne
zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa innych obywateli. Jednocześnie stanowić
mogą wyrzut sumienia dla decydentów, szczególnie w zakresie realizacji tzw. polityki
mieszkaniowej państwa. Społeczność ludzi bezdomnych wytwarza też niewątpliwe
pewne typowe dla siebie wzorce zachowań, najczęściej pozostające w konflikcie
z normami

powszechnie

wyznawanymi i

praktykowanymi przez

większość

społeczeństwa.
Warto zaznaczyć, że obecnie w literaturze przedmiotu składającej się
z wypowiedzi praktyków, nie ma żadnej, powszechnie przyjętej lub przynajmniej
znanej, definicji bezdomności. Nie ma jej także w uregulowaniach prawnych, pomimo
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że obowiązująca ustawa o pomocy społecznej nakłada na samorządy obowiązek
udzielania bezdomnym pomocy.
Przechodząc do omawiania typologii bezdomności oraz jej definicji zacznę
od przeglądu pojęć zawartych w Słowniku Języka Polskiego oraz Encyklopedii PWN.
Słownik określa bezdomnego jako „człowieka niemającego gdzie mieszkać, człowieka,
który opuścił własne mieszkanie, lub jest wygnańcem"32 natomiast Encyklopedia głosi,
że „bezdomność to zjawisko polegające na braku domu gwarantującego jednostce
poczucie bezpieczeństwa".33
„Bezdomność (bezdomny) to w ujęciu socjologicznym problem społeczny
(zjawisko społeczne) charakteryzujące się brakiem miejsca stałego zamieszkania brakiem domu. Bezdomność w ujęciu psychologicznym to kryzysowy stan egzystencji
osoby nieposiadającej faktycznego miejsca zamieszkania, pozbawionej środków
niezbędnych by zaspokoić elementarne potrzeby, trwale wykorzenionej ze środowiska
i akceptującej swoją rolę społeczną.” 34 „Bezdomność, zjawisko społeczne polegające
na braku domu lub miejsca stałego pobytu gwarantującego jednostce lub rodzinie
poczucie

bezpieczeństwa,

zapewniającego

schronienie

przed

niekorzystnymi

warunkami atmosferycznymi oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb na poziomie
uznawanym w danym społeczeństwie za wystarczający.” 35
Bezdomny

–

według

ustawy

o

pomocy

społecznej,

to

osoba

niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw
lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i nigdzie nie zameldowana na pobyt stały
w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osoba
niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu,
w którym nie ma możliwości zamieszkania36. Dla kontrastu można przywołać rezolucję
Rady Europy z 1993 roku, która stwierdza, że bezdomność dotyczy nie tylko osób
którym brak mieszkania lecz także tych, którzy mieszkają w „mieszkaniu
nieodpowiednim”, tj.: przeludnionym lub o złym standardzie.
G. Firlit-Fesnak i B. Szatur-Jaworska twierdzą, że „bezdomni to ludzie bez
wystarczającego schronienia, którzy żyją w schroniskach lub innych pomieszczeniach
pomocniczych, jako korzystający z nich bez umowy najmu".37 Definicja ta odnosi się
32
33

Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 1978, s. 143.
Encyklopedia PWN, Warszawa, 1995, s. 433.

34
35
36
37

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bezdomny.
http://encyklopedia.pwn.pl/7333_1.html.
Art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
G. Firlit-Fesnak, B. Szatur-Jaworska , Leksykon pojęć socjalnych, Elipsa, Warszawa, 1995, s.94.
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w

zasadzie

do

bezdomność

bezdomności

instytucjonalnej,

pozainstytucjonalną

(w

miejscach

pomija

tymczasem

niemieszkalnych,

zupełnie
działkach

ogrodniczych).
Definicja sformułowana przez M. Porowskiego, brzmi: „można określić
bezdomność jako względnie trwałą sytuację człowieka pozbawionego dachu nad
głową albo nieposiadającego własnego mieszkania". 38 Wartości tutaj przyjęte
uniemożliwiają dokładne określenie grupy osób bezdomnych, ponieważ np. stan
nieposiadania własnego mieszkania może przyjąć różnorodne interpretacje, często
niezwiązane z bezdomnością.
A. Leszczyński zaś pisze „trzeba najpierw odróżnić dom od mieszkania,
ponieważ mówiąc o bezdomności ma się zazwyczaj na myśli brak dachu nad głową,
brak własnego kąta, zatem bezmieszkaniowość raczej a nie bezdomność. Brak
mieszkania

to

brak

możliwości

zaspokojenia

podstawowych

najbardziej

elementarnych potrzeb i trudno poza tym coś odkrywczego powiedzieć... Dom ma
wymiar duchowy, a mieszkanie jest materialne.” 39 Refleksja ta niewątpliwie godna
rozważenia, przekładając ją na język praktyki umożliwia realizację badań ilościowych,
wymaga jednak uszczegółowienia i podziału na pewne kategorie osób.
„J. Wilson i A. Szałkowski za cechy stanu bezdomności uważają: nocowanie
w parkach, na dworcach, w ubikacjach, przebywanie cały dzień na ulicy; J. Florczak deprywację w zakresie podstawowych potrzeb jednostki; ksiądz J. Śledzianowski brak społecznego oparcia w rodzinie, w miejscu zamieszkania, w pracy. Wprawdzie
wszystkie wymienione cechy charakteryzują bezdomność, jednakże żadna z definicji
tych autorów nie wyczerpuje znamion zjawiska.”40
Pod pojęciem "bezdomny" M. Pisarska rozumie "człowieka nie posiadającego
własnego mieszkania, z reguły bez zameldowania na terenie kraju, nie mającego
możliwości powrotu do ostatniego miejsca zamieszkania". Wyróżnia ona bezdomnych:
z przymusu i z wyboru. Bezdomni z wyboru to ludzie o specyficznych predyspozycjach
osobowościowych, przekonaniach, które nie pozwalają im nigdzie osiedlić się na stałe,
zadomowić. Ludzie ci reprezentują typ wiecznego tułacza, wędrowca, który odrzucił
normy życia społecznego. Bezdomni z konieczności według M. Pisarskiej to ludzie,

38
M. Porowski, Bezdomność – obraz zjawiska i populacji ludzi bezdomnych, w: Pedagogika społeczna,
T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa, 1995, str. 434.
39
A. Leszczyński, O bezdomności bez lęku, „Pomost – Pismo Samopomocy”, 2000, s.3.
40
A. Duracz-Walczak, O ujednolicenie pojęć dotyczących bezdomności w Polsce, A. Duracz- Walczak (red.)
W kręgu problematyki bezdomności polskiej, Warszawa, Gdańsk, 2000-2001, s.20-24.
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którzy doznali niejako losowego przymusu i posiadają osobistą przyczynę
bezdomności.41
Inną typologią jest ta, która dzieli zjawisko bezdomności na bezdomność sensu
stricte (nazywana też rzeczywistą bądź jawną) oraz bezdomność sensu largo (inaczej
utajona lub społeczna). Bezdomność sensu stricte odnosi się bezpośrednio do jawnej
rzeczywistości społecznej. Oznacza ona brak własnego mieszkania i jednocześnie
jakiegokolwiek innego, możliwie stałego, choćby zastępczo traktowanego schronienia.
Bezdomność sensu largo odnosi się do bezdomności utajonej, która występuje wśród
mieszkańców slumsów, pensjonariuszy różnych instytucji pomocy społecznej i kwater
zastępczych oraz osób pozbawionych wbrew własnej woli możliwości prowadzenia
samodzielnego gospodarstwa domowego. Bezdomność ta opiera się na ocenie
posiadanego lokum jako takiego pomieszczenia, które nie spełnia kryterium
mieszkania ze względu na wyraźne odstępstwo od minimalnych standardów
mieszkaniowych.42
Bezdomność jest zagadnieniem wieloaspektowym. Według B. Bartosz i E.
Błażej zjawisko to spowodowane jest następującymi czynnikami 43:
➢ społecznymi: sytuacja społeczno - ekonomiczna, której efektem jest wzrost
bezrobocia, postępujące likwidacje hoteli robotniczych, brak miejsca w szpitalach,
zakładach opiekuńczych, brak miejsca dla emerytów, rencistów i starców
w zakładach opieki społecznej, brak opieki nad wychowankami domów dziecka
po ukończeniu 18 roku życia i niezapewnienie im mieszkania, brak ośrodków
dla zarażonych wirusem HIV),
➢ związanymi z patologiami i chorobami: alkoholizm, przestępczość, odrzucenie lub
brak opieki ze strony najbliższych, rozwód lub trwały rozpad innych więzi
formalnych i nieformalnych, w przypadku kobiet z dziećmi - alkoholizm
lub psychopatia męża,
➢ natury psychologicznej: świadomy wybór innego sposobu życia i odmiennego
systemu wartości,
➢ natury prawnej: od 1 kwietnia 1995 roku ustawa dająca możliwość eksmitowania
lokatora za długi i zaległości w opłatach czynszu.

41
42
43

M. Pisarska, Bezdomni w Łodzi. Analiza socjologiczna, Polityka społeczna nr 11/12, 1993, s. 8-9.
M. Porowski, op.cit., 1998, s.60 i następne.
K. Kicka, Każdy może być bezdomnym, „Polis”, nr1-2, 2000, s.51.
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Reasumując, część definicji prezentuje aspekty psychologiczne bezdomności,
część uwypukla aspekty społeczne a cześć kładzie akcent na kwestie mieszkaniowe.
Większość autorów stara się integrować ze sobą te obszary. Trudno jest zatem wprost
wykorzystać omówione definicje do określania skali zjawiska, większość z nich
wymaga do tych celów operacjonalizacji na konkretne kategorie.
Niewątpliwe

trudności

związane

z

jakościowym

i

ilościowym

scharakteryzowaniem populacji osób bezdomnych wpływają na zdolność państw do
skutecznego

rozwiązywania

problemu.

Europejska

Federacja

Narodowych

Organizacji Pozarządowych Pracujących na rzecz Bezdomnych FEANTSA stara się
wyjść naprzeciw trudnościom, od wielu lat animując działania na rzecz zapewnienia
informacji niezbędnych do tworzenia adekwatnego systemu usług i skutecznej polityki
łagodzenia skutków zjawiska. Celem badawczych działań FEANTSA jest zebranie
informacji pomocnych rządom narodowym i samorządom lokalnym w realizowaniu
zobowiązań przyjętych w Europejskiej Strategii Włączenia Społecznego, do których
należą:
− Tworzenie strategii zapobiegania bezdomności.
− Ustalanie przyczyn bezdomności.
− Zmniejszanie skali bezdomności.
− Zmniejszanie negatywnych skutków bezdomności dla osób i rodzin.
− Stworzenie stabilnych warunków mieszkaniowych dla osób wychodzących
z bezdomności.44

44

htpp:/monar.org/czytelnia/ethos.pdf
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Wykres nr 54. Obszary bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego.

Źródło: htpp:/monar.org/czytelnia/ethos.pdf.

W zależności od tego, jakiej domeny lub domen pozbawiona jest sytuacja
mieszkaniowa człowieka, powstaje siedem teoretycznych obszarów bezdomności,
które po uporządkowaniu układają się w cztery kategorie koncepcyjne: bez dachu nad
głową,

bez

miejsca

zamieszkania,

niezabezpieczone

zakwaterowanie

oraz

nieodpowiednie zakwaterowanie. Dwie pierwsze kategorie oznaczają bezdomność,
dwie ostatnie wykluczenie mieszkaniowe. Poniższa tabela to opis siedmiu sytuacji
wykluczenia z jednej, dwóch lub wszystkich domen. Numery w drugiej kolumnie tabeli
odpowiadają numerom w okręgach w powyższym wykresie.
Tabela nr 38. Siedem teoretycznych obszarów bezdomności.
Teoretyczny
obszar
bezdomności

Obszar fizyczny

Obszar prawny

Obszar społeczny

1

Brak dachu nad
głową

Brak lokum (dachu
nad
głową)

Brak tytułu
prawnego do
wyłączności na
zajmowanej
przestrzeni

Brak prywatnej
gwarantującej
bezpieczeństwo
przestrzeni
pozwalającej na
realizację relacji
społecznych

2

Bezdomność

Posiadanie miejsca do Brak tytułu
życia
prawnego do
spełniającego warunki wyłączności na
mieszkalne

Brak prywatnej
gwarantującej
bezpieczeństwo
przestrzeni
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zajmowanej
przestrzeni

pozwalającej na
realizację relacji
społecznych

Posiadanie miejsca do
życia
(niezabezpieczonego i
niespełniającego
warunków
mieszkalnych)
Nieodpowiednie lokum
(niespełniające
warunków
mieszkalnych)

Brak
zabezpieczenia
najmu

Gwarantuje możliwość
realizacji relacji
społecznych

Posiadanie tytułu
prawnego i/lub
zabezpieczenia
najmu

Brak prywatnej
gwarantującej
bezpieczeństwo
przestrzeni
pozwalającej na
realizację relacji
społecznych

Nieodpowiednie lokum
(niespełniające
warunków
mieszkalnych)

Posiadanie tytułu
prawnego i/lub
zabezpieczenia
najmu

Gwarantuje możliwość
realizacji relacji
społecznych

3

Niezabezpieczone
i
nieodpowiednie
zakwaterowanie

4

Nieodpowiednie
zakwaterowanie i
brak
‘bezpieczeństwa
społecznego’ w
legalnie
zajmowanym
lokum

5

Nieodpowiednie
zamieszkanie
(zabezpieczony
najem)

6

Niezabezpieczone Posiadanie miejsca do Brak
zakwaterowanie
życia
zabezpieczenia
przy
najmu
odpowiednich
warunkach
mieszkalnych

7

Brak
Posiadanie miejsca do
bezpieczeństwa
życia
społecznego w
ramach
zabezpieczonych
i odpowiednich
warunków
mieszkaniowych
Źródło: htpp:/monar.org/czytelnia/ethos.pdf.

Gwarantuje możliwość
realizacji relacji
społecznych

Posiadanie tytułu
prawnego i/lub
zabezpieczenia
najmu

Brak prywatnej
gwarantującej
bezpieczeństwo
przestrzeni
pozwalającej na
realizację relacji
społecznych

Przyczyny bezdomności wynikają z:
• z sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju, w tym wzrostu bezrobocia, postępującej
likwidacji

hoteli

robotniczych,

braku

miejsc

w

szpitalach,

zakładach

opiekuńczych, domach pomocy społecznej, braku opieki nad wychowankami domów
dziecka po ukończeniu 18 lat, braku ośrodków dla nosicieli wirusa HIV,
• z sytuacji prawnej, polegającej na możliwości wyeksmitowania lokatora "donikąd"
za zaległości w opłatach czynszowych,
• z przyczyn związanych z patologiami, w tym z powodu alkoholizmu, przestępczości,
odrzucenia lub braku opieki ze strony najbliższych, rozwodu lub trwałego rozpadu
więzi formalnych lub nieformalnych, prostytucji kobiet, przemocy w rodzinie,
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• z przyczyn natury socjopsychologicznej, w tym świadomego wyboru innego sposobu
życia, odrzucenia obowiązującego systemu wartości
• z przyczyn osobowościowych, w tym poczucia niższości, osamotnienia, wstydu,
przekonania o złej naturze świata i ludzi.
Przyczyny bezdomności leżące po stronie samych bezdomnych:
• czynniki związane z zakłóconym procesem socjalizacji w grupach pierwotnych, w tym
złego przygotowania do samodzielnego życia, brakiem możliwości samodzielnego
mieszkania, niemożnością zamieszkania z najbliższymi po rozwodach, separacjach,
powrotach z więzienia,
• przyczyny związane z nieumiejętnością przystosowania się do sytuacji społecznoekonomicznej,

w

tym

poddawanie

się

przedmiotowemu

traktowaniu

przez

pracodawców, brakiem możliwości zatrudnienia się za godziwą płacę,
• przyczyny związane z nieprzystosowaniem się do sytuacji obyczajowo-kulturowej,
w tym traktowanie współmałżonków jako własności, rozwody, niełożenie na rodzinę,
• przyczyny związane z piciem i nadużywaniem alkoholu.
Brak jest dokładniejszych informacji o skali zjawiska bezdomności w Polsce.
Liczbę osób bezdomnych określa się od 30 do nawet 300 tysięcy. Jedynym
miarodajnym źródłem wiedzy w tym zakresie jest liczba osób, którym formalnie
udzielona została pomoc przez ośrodki pomocy społecznej. Liczba ta ulega
okresowym zmianom, oscylując wokół wartości 30 tysięcy.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, pomoc bezdomnym należy do zadań
własnych gminy. Pomoc ta może mieć formę udzielenia schronienia, posiłku, ubrania,
a także zasiłku celowego na leczenie. Gminy mogą zlecać wykonywanie tych zadań
organizacjom pozarządowym.
Problem bezdomności został uznany za na tyle poważny, że w 2000r.
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej opracowano resortowy Program
"Bezdomność", który jest aktualizowany i nadal obowiązuje. W Programie tym zostały
uwzględnione działania o charakterze:
• profilaktycznym – zapobiegające utrwalaniu się i poszerzaniu zjawiska bezdomności,
skierowane do najbardziej zagrożonych bezdomnością grup społecznych,
• osłonowym – zapobiegające degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych
z zastosowaniem standardowych rodzajów i form świadczeń pomocy społecznej oraz
podstawowych elementów pracy socjalnej,
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• aktywizującym, zmierzające do wyprowadzania z bezdomności konkretnych osób
i grup społecznych, rokujących perspektywy przezwyciężenia tej sytuacji.
W środowisku Gminy Tyrawa Wołoska problem bezdomności jest zjawiskiem,
które musimy rozpatrywać w dwojaki sposób. Instytucjami wyspecjalizowanymi
do udzielania pomocy osobom bezdomnym jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
oraz Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta, które na terenie miasta Sanoka
prowadzi Dom Bezdomnego Inwalidy, i z którym Ośrodek ma zawartą umowę
na zakup usługi w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym
Na terenie Gminy Tyrawa Wołoska od kilku lat jest 4 osoby bezdomne. Jedna
osoba, mężczyzna z tytułu wieku pobiera w pełnej wysokości zasiłek stały. Pozostałe
osoby stanowią rodzinę, są to: matka, ojciec i pełnoletni syn. Matka i syn objęci są
świadczeniem rentowym,

natomiast ojciec pobiera zasiłek stały z tytułu

niepełnosprawności. Nie mają meldunku, własnego domu i zamieszkuję w budynku po
byłej szkole, który nadaje się do rozbiórki. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
dodatkowo zabezpiecza opał, finansuje zakup posiłku i inne niezbędne potrzeby
życiowe. Osobom tym niejednokrotnie proponowano schronienie w placówce dla osób
bezdomnych jednakże zawsze decyzja z ich strony była odmowna.
Z wywiadów pracowników socjalnych jasno wynika, że na terenie Gminy
Tyrawa Wołoska występuje głównie bezdomność z wyboru, która jest przejawem
patologii indywidualnej przez odrzucenie powszechnie respektowanych wzorów
obyczajowych, którym towarzyszy brak oparcia w rodzinie i konflikty. W większości
bezdomność wynikała lub wiązała się z konfliktami rodzinnymi związanymi
z uzależnieniem osoby bezdomnej od napojów alkoholowych.
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IV. ANALIZA SWOT

Jest to forma wypracowanej ogólnej metody mającej służyć badaniu problemów
społecznych w Gminie Tyrawa Wołoska i poddanie dokładnej analizie relacji wszelkich
czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na badaną sytuację. Istotą
analizy jest:
1. Identyfikacja czynników, które mogą wpływać na funkcjonowanie obiektu oraz
posegregowanie ich na cztery grupy:
➢ mocne strony - S (Strengths) - mocna strona to czynnik wewnętrzny
(cecha obiektu), czyli to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego
obiektu;
➢ słabe strony - W (Weaknesses) - słaba strona to czynnik wewnętrzny
(cecha obiektu), czyli to co stanowi słabość, barierę, wadę obiektu;
➢ szanse - O (Opportunities) - szansa to czynnik zewnętrzny (cecha
otoczenia), czyli to, co stwarza dla analizowanego obiektu szansę
korzystnej zmiany;
➢ zagrożenia - T (Threats) - zagrożenie to czynnik zewnętrzny (cecha
otoczenia), czyli to, co stwarza dla obiektu niebezpieczeństwo zmiany
niekorzystnej.
2. Wskazanie najlepszego rozwiązania, kierunku działań do osiągnięcia celów
obiektu przy minimalizacji zagrożeń, ograniczaniu słabych stron oraz
wykorzystaniu szans i mocnych stron.
Głównym celem realizowanym w analizie SWOT jest opisanie elementów, które
wchodzą w skład wymienionych wcześniej składników, przeanalizowaniu ich wpływu
na sytuację społeczną Gminy Tyrawa Wołoska oraz zaproponowanie rozwiązań.
Samo wskazanie szans i zagrożeń, oraz mocnych i słabych stron jest już ważną
częścią diagnostyki problemu. Nakreślona analiza SWOT ma służyć do wskazania
czynników, które mają wpływ na rozwój bądź też jego brak w opisywanej Gminie.
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Ubóstwo

-

-

Mocne strony
Rozwinięty system pomocy społecznej;
Dobrze skonfigurowana oferta programów
z zakresu zapobiegania wykluczeniu
społecznemu;
Profesjonalna, wykształcona kadra GOPS.

-

-

-

-

-

Szanse
Inicjowanie działań dążących do
aktywizowania
społeczności lokalnych;
Wprowadzanie nowych metod pracy
socjalnej;
Wzrost świadomości społecznej
dotyczącej ubóstwa i wykluczenia
społecznego.

Słabe strony
Ograniczone środki finansowe na działania
zapobiegające wykluczeniu społecznemu;
Zbyt mała ilość instytucji działających w
obszarze
aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
Niewystarczająca ilość organizacji
pozarządowych,
działających aktywnie w obszarze pomocy
społecznej;
Niewystarczająca ilość mieszkań komunalnych;
Brak mieszkań chronionych;
Brak rodzin wspierających;
Postawy roszczeniowe mieszkańców.

Zagrożenia
Niekorzystne wskaźniki demograficzne;
Bardzo niski poziom aktywności społecznej;
Wzrost bezrobocia;
Przenoszenie ciężaru finansowania zadań
rządowych na poziom gminy i powiatu;
- Narastanie zjawiska wyuczonej bezradności;
- Starzenie się społeczeństwa - zwiększenie liczby
osób
wymagających specjalistycznej opieki,
niepełnosprawnych z upośledzeniem fizycznym
i umysłowym.
-

Bezrobocie
Mocne strony
- Bliskość Parku Narodowego i atrakcyjne pod
względem przemysłu turystycznego warunki
w regionie;
- Gmina rolnicza, duże zatrudnienie w rolnictwie,
- Wzrost znaczenia wykształcenia jako wartości,

Słabe strony
- Brak atrakcyjnych warunków do zatrudniania
ludzi młodych;
- Niskie kwalifikacje osób bezrobotnych;
- Niedostosowana oferta edukacyjna do potrzeb
lokalnego rynku pracy;
- Wysokie saldo emigracji zarobkowej osób
młodych
i wykształconych
- Niekorzystna lokalizacja położenia Gminy pod
kątem dostępu do komunikacji
- Brak organizacji pozarządowych
pomagających osobom bezrobotnym
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Szanse
- Tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze
turystyczno - usługowym dzięki zwiększającej
się atrakcyjności Bieszczadzkiego Parku
Narodowego oraz oferty turystyczno kulturalnej Gminy Tyrawa Wołoska;
- Cykliczność i promocja atrakcji turystycznych
regionu;
- Powiązanie programów skierowanych do osób
długotrwale bezrobotnych z programami
skierowanymi na rozwój zasobów ludzkich,
rozwój przekwalifikowani zawodowych,
- Wzrost mobilności zawodowej i geograficznej.

Zagrożenia
- Zwiększenie migracji zarobkowej;
- Wysokie koszty pracy ponoszone przez
pracodawców;
- Wysokie koszty utrzymania stanowiska pracy;
- Niedoinwestowanie infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej
- Utrwalanie się poczucia braku szans i
perspektyw dla
młodego pokolenia
- Brak właściwej współpracy władz lokalnych
z partnerami społecznymi w ramach
rozwiązywania problemów osób bezrobotnych
i długotrwale bezrobotnych.

-

Niepełnosprawność, długotrwałe choroby i starość

-

-

-

-

-

Mocne strony
Udział i realizacja projektów i programów na
rzecz osób niepełnosprawnych;
Zlecanie zadań z zakresu pomocy społecznej
na rzecz osób niepełnosprawnych;
Informowanie osób starszych,
niepełnosprawnych o przysługujących im
prawach i dostępnych formach pomocy;
Organizowanie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;
Upowszechnianie wśród osób
niepełnosprawnych ofert pracy i informacji
o wolnych miejscach pracy;
Podejmowanie współpracy z organizacjami
pozarządowymi działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych;
Zapewnianie dostępu do kształcenia
integracyjnego w gminie;
Szeroki zakres usług medycznych
(kompleksowość świadczeń);
Dobra dostępność domów pomocy społecznej,
Możliwość realizowania się osób starszych
w organizacjach samorządowych;
Rozpowszechnianie w środowisku pozytywnych
wzorców postaw charytatywnych
i filantropijnych.

-

-

-

-

-

Słabe strony
Zwiększająca się liczba osób, które z tytułu
niepełnosprawności korzystają w różnych
formach z pomocy GOPS;
Brak jednej bazy danych osób
niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyrawa
Wołoska;
Bariery architektoniczne;
Niewystarczający system profesjonalnego
wsparcia dla osób niepełnosprawnych;
Ograniczona oferta wsparcia w ramach
wolontariatu, działającego w obszarze
pomocy osobom niepełnosprawnym czy
osobom starym;
Brak określonego standardu usług dla ludzi
starszych,
Brak Całodobowego Domu Spokojnej
Starości na terenie powiatu;
Brak Domu Samotnej Matki;
Brak Hospicjum stacjonarnego;
Brak Oddziału Geriatrycznego, Opieki
Długoterminowej, Opieki Hospicyjnej,
Poradni Geriatrycznej, Poradni Leczenia
bólu, Pogotowia Stomatologicznego,
Pogotowia Okulistycznego na terenie gminy
oraz powiatu sanockiego;
Ograniczony dostęp usług społecznych;
Niska skala działań prozdrowotnych wśród
osób starszych;
Ograniczone możliwości kontynuowania
przez osoby starsze aktywności
zawodowej.
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Szanse
- Upowszechnianie informacji dotyczących
problemów osób niepełnosprawnych oraz ich
praw;
- Inicjowanie działań w środowisku lokalnym na
rzecz osób niepełnosprawnych;
- Korzystanie z zewnętrznych źródeł
finansowania
działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
- Budowanie zintegrowanego systemu wsparcia
osób niepełnosprawnych;
- Wzrost świadomości społecznej dotyczącej
problemów zdrowotnych;
- Rozwój usług społecznych;
- Wzrost popytu na usługi medyczne
spowodowane trendami demograficznymi
i cywilizacyjnymi;
- System prawny regulujący funkcjonowanie
nowych form pomocy społecznej osób
starszych szansą na poprawę warunków ich
życia.
- Wzrastająca społeczna akceptacja osób
niepełnosprawnych w środowisku lokalnym,

Zagrożenia
Niekorzystne wskaźniki demograficzne;
Ograniczona oferta wsparcia dla osób
niepełnosprawnych pozwalająca na
uczestnictwo w życiu społecznym;
Niski poziom kwalifikacji zawodowych osób
niepełnosprawnych;
Stereotypy na temat ograniczeń osób
niepełnosprawnych;
Zwiększająca się liczba osób starszych
w gminie;
Niezadowalający poziom życia osób
starszych;
Występowanie zjawiska migracji osób
młodych do większych jednostek
administracyjnych;
Niewielki udział osób starszych w
działaniach prozdrowotnych;
Migracja ludzi młodych;
Zbyt niski udział środków finansowych na
ochronę zdrowia w PKB
Wzrastające zapotrzebowanie na placówki
opieki stacjonarnej, usługi opiekuńcze i
stacjonarne.

-

-

-

Uzależnienie i przemoc
Mocne strony
- Prawidłowo skonstruowane gminne programy:
profilaktyki rozwiązywania problemów
alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii,
- - Organizowanie obozów terapeutycznych
i kolonii z programem profilaktycznym;
- Dobrze działająca Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Tyrawie Wołoskiej;
- Duża dostępność i stale wzbogacana oferta
pomocowa w Punkcie InformacyjnoKonsultacyjnym ds. Problemów Alkoholowych;
- Aktywnie działający Zespół Interdyscyplinarny,
działający w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie;
- Dobrze wykształcona kadra instytucji
w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
- Przepływ informacji pomiędzy o instytucjami
o problemie przemocy oraz osobach nią
dotkniętych;
- Aktualizacja danych dotyczących przemocy
i problematyki uzależnień.

-

-

-

-

Słabe strony
Wzrastająca liczba osób z problemami
alkoholowymi;
Niewystarczające zaangażowanie
rodziców wspólnymi działaniami
wzmacniającymi postawy normatywne
dzieci;
Brak grup abstynenckich i
trzeźwościowych;
Niewystarczająca informacja publiczna
o szkodach i problemach alkoholowych;
Brak kampanii społecznej dot. Przemocy;
Brak na terenie gminy Ośrodka
Interwencji
Kryzysowej;
Brak na terenie gminy ośrodka wsparcia
dla ofiar przemocy w rodzinie.
Brak współpracy z organizacjami
pozarządowymi realizującymi pomoc
w problemach alkoholowych dla
grup osób ze specjalnymi potrzebami
brak systemu wsparcia dla osób i rodzin
wymagających specjalistycznej pomocy.
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Szanse
- Podejmowanie działań informacyjnych
dotyczących problematyki uzależnień i
przemocy w formie bezpośredniej i wirtualnej;
- Promowanie zdrowego stylu życia;
- Stałe podnoszenie wiedzy partnerów
uczestniczących w rozwiązywaniu problemów
(nauczycieli, służby zdrowia, kuratorów itp.);
- Wykorzystanie potencjału dobrze
przygotowanej i aktywnej kadry do tworzenia
dobrych rozwiązań programowych dla grup
docelowych i już istniejących możliwości.

Zagrożenia
- Ukrywanie problemu przemocy domowej;
- Niewystarczająca oferta w zakresie
świadczeń terapeutycznych;
- Przyzwolenie społeczne dla obecności
alkoholu w życiu obywateli;
- Obniżenie wieku inicjacji alkoholowej
i innych substancji psychoaktywnych
wśród młodzieży;
- Znikoma wiedza mieszkańców dotycząca
prowadzenia lokalnych działań
w obszarze zapobiegania uzależnieniom;
- Oczekiwanie na szybkie proste
rozwiązywanie problemów uzależnień
wyłącznie na poziomie instytucjonalnym
i niedostateczne zaangażowanie rodziny
we wzmacnianie czynników chroniących
dzieci i młodzież;
- Łatwa dostępność substancji
psychotropowych dla dzieci i młodzieży
oraz pojawienie się nowych uzależnień;
- Zagrożenia związane z tworzeniem się
subkultur i aktami wandalizmu;
- Niewystarczająca oferta w zakresie
wzmacniania kompetencji rodzicielskich
i pomocy psychologicznej, warsztatowej,
terapeutycznej.

V. WNIOSKI Z DIAGNOZY
Przeprowadzona w kilkunastu obszarach diagnoza sytuacji społecznej
w Gminie Tyrawa Wołoska, pozwoliła na zidentyfikowanie najważniejszych problemów
oraz wyzwań, przed którymi w najbliższych latach stanie samorząd lokalny. Zaliczono
do nich:
➢ przeciwdziałanie skutkom bezrobocia, które w głównej mierze dotyka osoby
młode, z niewielkim stażem pracy lub bez doświadczenia zawodowego;
➢ stworzenie systemu wsparcia dla osób starszych;
➢ wspieranie rodzin w pełnieniu ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
➢ wspieranie działań na rzecz ochrony dzieci i młodzieży;
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➢ zaspokajanie potrzeb w zakresie ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności
opieki specjalistycznej, w tym geriatrycznej;
➢ utrzymanie poziomu bezpieczeństwa publicznego;
➢ usprawnianie lokalnego systemu pomocy społecznej, m.in. poprzez stałe
doskonalenie służb społecznych;
➢ wsparcie sektora pozarządowego działającego w obszarze polityki społecznej
oraz podejmowanie współpracy z należącymi do niego organizacjami;
➢ rozwijanie kapitału społecznego mieszkańców.
Wyniki diagnozy, po ich nałożeniu na kompetencje samorządu gminnego,
posłużyły

do

sformułowania

misji

oraz

wyznaczenia

celów

strategicznych,

operacyjnych i kierunków działań niezbędnych do podjęcia w latach 2021-2026.
Wdrożenie zaplanowanych przedsięwzięć powinno przyczynić się do poprawy, jakości
życia mieszkańców gminy, zmniejszenia skali występujących problemów społecznych
oraz zminimalizowania ich skutków społecznych. Inicjatywy te zostały ujęte w poniżej
przedstawionych obszarach:
1. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu mieszkańców
gminy: wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia oraz poszukujących pracy,
udzielanie pomocy zagrożonym lub dotkniętym ubóstwem i bezdomnością, a także
usprawnianie seniorów, rozwój oferty dla osób starszych oraz tworzenie warunków do
społecznej i zawodowej aktywności osób niepełnosprawnych;
2. Wspieranie rodzin, zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do rozwoju,
zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej, usług specjalistycznych oraz
utrzymanie poziomu bezpieczeństwa publicznego w gminie: pomoc rodzinom
w wypełnianiu ich funkcji oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiedniego
dostępu do wszechstronnego rozwoju, wspieranie osób i rodzin dotkniętych
problemami uzależnień i przemocy w rodzinie, zaspokajanie potrzeb mieszkańców
w zakresie ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem oferty dla osób starszych
i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania oraz przeciwdziałanie przestępczości,
w tym wśród nieletnich.
3. Zintegrowana polityka społeczna: doskonalenie sektora pomocy społecznej oraz
wspieranie podmiotów ekonomii społecznej i rozszerzanie z nimi współpracy.
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VI. MISJA I ZAŁOŻENIA GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY TYRAWA WOŁOSKA
NA LATA 2021-2026

Misją samorządu Gminy Tyrawa Wołoska w realizacji Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2021-2026
jest:

Skuteczne aktywizowanie mieszkańców gminy
zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją
i wykluczeniem społecznym
oraz
dążenie do integracji społecznej, wspierania rodzin,
a także zintegrowania polityki społecznej.
Wypełnienie tak sformułowanej misji wymaga wdrożenia wyznaczonych celów
strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań. Zostały one przedstawione
poniżej w formie kart strategicznych, w których uwzględniono również realizatorów
poszczególnych zapisów, źródła ich finansowania oraz prognozę zmian.

Cel

Przeciwdziałanie

marginalizacji

i

wykluczeniu

strategiczny

mieszkańców gminy oraz integracja społeczna

społecznemu

1
Cele operacyjne:

1. Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia oraz poszukujących
pracy.
2. Udzielanie pomocy zagrożonym lub dotkniętym ubóstwem i bezdomnością.
3. Usprawnianie seniorów oraz tworzenie warunków do społecznej
i zawodowej aktywności osób niepełnosprawnych.

Kierunki działań

1. Podejmowanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, Młodzieżowym

do celu

Centrum Kariery i Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w zakresie

operacyjnego 1.

aktywizacji

zawodowej

bezrobotnych

mieszkańców

gminy

–

upowszechnianie ofert pracy, informacji o wolnych miejscach pracy,
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usługach

poradnictwa

zawodowego,

szkoleniach,

przygotowaniu

zawodowym dorosłych i stażach, organizowanie robót publicznych, prac
społecznie użytecznych, interwencyjnych i zatrudnienia socjalnego oraz
udzielanie pomocy w rozpoczęciu działalności gospodarczej.
2. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi, w tym w oparciu
o kontrakt socjalny.
3. Udzielanie

przez

GOPS

pomocy

finansowej

osobom

dotkniętym

bezrobociem.
4. Podejmowanie działań w celu pozyskania inwestorów mogących utworzyć
nowe miejsca pracy, m.in. promowanie gminy przy wykorzystaniu jej
walorów,

przygotowywanie

i

oferowanie

terenów

pod

działalność

gospodarczą, oferowanie ulg podatkowych dla inwestorów.
5. Opracowywanie i realizowanie projektów służących aktywizacji osób
bezrobotnych, w tym współfinansowanych z funduszy zewnętrznych,
np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
6. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielającymi
wsparcia osobom bezrobotnym.
Kierunki działań
do celu
operacyjnego 2.

1.

Prowadzenie pracy socjalnej z osobami ubogimi, w tym poprzez

zawieranie kontraktów socjalnych.
2.

Zachęcanie osób zagrożonych utratą bezpieczeństwa socjalnego do

aktywnych postaw, promowanie wśród nich samopomocy, np. pomocy
sąsiedzkiej oraz organizowanie na rzecz ubogich akcji charytatywnych,
m.in. przy współpracy z organizacjami pozarządowymi.
3.

Podejmowanie działań na rzecz osób zagrożonych i dotkniętych

bezdomnością – prowadzenie pracy socjalnej, udzielenie wsparcia
finansowego i rzeczowego, w razie potrzeby opracowanie indywidualnych
programów wychodzenia z bezdomności oraz zapewnienie schronienia.
4.

Udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego (w tym w formie

gorącego posiłku) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
5.
m.in.

Udzielanie pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin ubogich,
poprzez

prowadzenie

dożywiania

w

szkołach,

wyposażenie

ich w podręczniki i pomoce szkolne oraz odzież, a także organizowanie
wypoczynku letniego i zimowego oraz czasu wolnego.
6.

Opracowanie, realizacja lub współudział w realizacji programów na

rzecz zagrożonych i dotkniętych ubóstwem.
7.

Powiększenie w gminie zasobów mieszkań komunalnych.
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8.Rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz
ubogich oraz z Kościołem.
Kierunki działań
do celu
operacyjnego 3.

1.

Udzielanie osobom starszym i niepełnosprawnym wsparcia w postaci

pracy socjalnej oraz pomocy finansowej i rzeczowej.
2.

Rozwijanie usług opiekuńczych, obejmujących pomoc w zaspokajaniu

codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz zleconą przez
lekarza pielęgnację, a także w miarę możliwości zapewnienie kontaktów
z otoczeniem.
3.

Uruchomienie i rozwijanie specjalistycznych usług opiekuńczych,

w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
4.

Rozwijanie oferty spędzania czasu wolnego kierowanej do osób

starszych i niepełnosprawnych – zapewnienie im odpowiedniego dostępu
do

edukacji,

kultury

i

rekreacji

poprzez

organizowanie

imprez

środowiskowych, wycieczek, spotkań integracyjnych, zajęć, m.in. w ramach
funkcjonującego w gminie Gminnego Ośrodka Kultury.
5.

Wspieranie

przedsięwzięć

aktywizujących

seniorów

i wykorzystujących ich potencjał na rzecz integracji społecznej.
6.

Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym

Urzędem Pracy oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych, m.in. przy: likwidacji barier, poszerzeniu oferty
rehabilitacyjnej i dostępności sprzętu rehabilitacyjnego oraz zapewnieniu
i utrzymaniu odpowiedniego zatrudnienia.
7.

Zwiększenie dostępu do kształcenia integracyjnego w gminie oraz

rozwijanie

zróżnicowanych

form

edukacji

dla

dzieci

i

młodzieży

niepełnosprawnej.
8.

Podejmowanie

i

rozszerzanie

współpracy

z

instytucjami

i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych
i niepełnosprawnych, w tym z zakładami opieki zdrowotnej, ośrodkami
wsparcia, domami pomocy społecznej, Polskim Związkiem Emerytów,
Rencistów i Inwalidów.
9.

Pozyskiwanie wolontariuszy mogących wspierać osoby starsze

i niepełnosprawne w codziennym życiu.
Czas

Lata 2021-2026.

realizacji
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Realizatorzy

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, Rada Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, placówki oświatowe szczebla podstawowego, placówki
kulturalne, inne organizacje pozarządowe.

Partnerzy w

Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku,

realizacji

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, inwestorzy,
lokalni przedsiębiorcy, pracodawcy, noclegownie i schroniska spoza gminy,
instytucje rządowe, placówki ochrony zdrowia, placówki świadczące usługi
rehabilitacyjne, ośrodki wsparcia, domy pomocy społecznej, podmioty
ekonomii społecznej, Kościoły, społeczność lokalna.

Prognoza zmian

- usamodzielnienie części dotychczasowych beneficjentów systemu pomocy
społecznej,
- wzrost aktywności gospodarczej w gminie,
- większa aktywność zawodowa mieszkańców,
-

poprawa

warunków

ekonomicznych

osób

zagrożonych

utratą

bezpieczeństwa socjalnego,
- efektywniejszy udział seniorów i osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym,
- wyższy standard świadczonych usług,
- lepsza jakość funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych
w środowisku zamieszkania,
- niwelowanie barier architektonicznych,
- większy dostęp do kształcenia integracyjnego,
- wzrost liczby osób zatrudnionych.

Cel

strategiczny

2.

Wspieranie rodzin, zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do
rozwoju, zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej oraz utrzymanie
poziomu bezpieczeństwa publicznego w Gminie Tyrawa Wołoska

Cele operacyjne:

1. Pomoc rodzinom w wypełnianiu ich funkcji oraz zapewnienie dzieciom
i młodzieży odpowiedniego dostępu do kształcenia i umożliwienie im
wszechstronnego rozwoju.
2. Wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemami uzależnień i przemocy
w rodzinie.
3. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia.
4. Przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich.
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Kierunki działań do 1. Kontynuowanie

pracy

socjalnej

z

rodzinami,

w

szczególności

celu operacyjnego

z rodzinami mającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

1.

wychowawczych.
2. Kontynuowanie pracy asystentów rodziny.
3. Prowadzenie wśród rodzin edukacji w zakresie właściwego wypełniania
ról rodzicielskich oraz promowanie prawidłowego modelu rodziny, m.in.
przez pracowników GOPS-u, placówek oświatowych, asystentów
rodziny, warsztaty podnoszenia kompetencji rodzicielskich.
4. Udzielanie przez GOPS i Urząd Gminy pomocy rodzinom znajdującym
się w trudnej sytuacji materialnej z systemu pomocy społecznej,
świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz w formie
dodatków mieszkaniowych.
5. Zapewnienie rodzinom oraz osobom samotnie wychowującym dzieci
szerszego dostępu do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego,
w tym rodzinnego, psychologicznego, pedagogicznego i prawnego oraz
ośrodków wsparcia dla rodzin będących w kryzysie.
6. Promowanie wśród pracodawców elastycznych form zatrudnienia,
ułatwiających godzenie pracy z wychowaniem dzieci.
7. Zwiększenie w gminie dostępności opieki przedszkolnej.
8. Zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do alternatywnych form
spędzania

czasu

wolnego

oraz

tworzenie

warunków

do

ich

samorealizacji, m.in. poprzez rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych przy wykorzystaniu zasobów oświatowych, kulturalnych
i sportowo-rekreacyjnych gminy.
9. Rozwijanie infrastruktury umożliwiającej dzieciom i młodzieży spędzanie
czasu

wolnego

i

rozwój

uzdolnień

i

zainteresowań

poprzez

kontynuowanie działalności placówki wsparcia dziennego Świetlicy
„Mrówka”.
10. Organizowanie wypoczynku.
11. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, m.in. poprzez
zwiększenie dostępności zajęć wyrównawczych, udzielanie pomocy
w nauce (np. przez wolontariuszy), przyznawanie stypendiów i zasiłków
szkolnych.
12. Opracowywanie i wdrażanie programów i projektów na rzecz rodziny
i dziecka, w tym współfinansowanych z funduszy zewnętrznych,
np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
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13. Wdrożenie gminnego programu przyznającego uprawnienia członkom
rodzin wielodzietnych.
14. Integrowanie i koordynowanie działań na rzecz rodziny i dziecka
w

gminie

poprzez

stałą

współpracę

placówek

oświatowych

i kulturalnych, jednostek pomocy społecznej i ochrony zdrowia, policji,
sądu rejonowego i kuratorów sądowych, organizacji pozarządowych
i kościoła.
15. Organizacja w instytucjach kultury działań mających na celu poprawę
jakości życia osób dotkniętych wielowarstwowym wykluczeniem
z ukierunkowaniem na rozwój społeczno-kulturalny.
16. Powoływanie rodzin wspierających.
17. Prowadzenie telefonów zaufania.
Kierunki działań do

1. Zwiększenie

dostępności

wsparcia

i

pomocy

terapeutycznej

celu operacyjnego

i rehabilitacyjnej, dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz

2.

dotkniętych przemocą w rodzinie, bieżące modyfikowanie działającego
w gminie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego (PIK), oraz
zacieśnienie współpracy z istniejącymi placówkami leczenia uzależnień,
w tym z Poradnią Leczenia Uzależnień oraz z Oddziałem Otwartym
Lecznictwa

Odwykowego,

Wojewódzkim

Ośrodkiem

Terapii

Uzależnienia i Współuzależnienia.
2. Poprawa dostępności wsparcia psychologicznego w szkołach, prawnego
i społecznego dla rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi,
narkomanii i przemocy w rodzinie.
3. Zintensyfikowanie w gminie

profesjonalnej nowoczesnej profilaktyki,

działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy
w rodzinie, skierowanej do dzieci i młodzieży i dorosłych.
4. Tworzenie i wspieranie grup samopomocowych.
5. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
6. Zachęcanie rodziców do intensywnego udziału w tworzeniu i wspieraniu
działań rodzicielskich wzmacniających czynniki chroniące dzieci
i młodzież.
7. Upowszechnianie, rozszerzanie i nagłaśnianie dobrych nowoczesnych
i unikatowych praktyk profilaktycznych: pedagoga ulicy, wychowawców
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podwórkowych, partyworkerów, programu alternatyw i innych, telefonów
zaufania/telefonów interwencyjnych.
8. Zintensyfikowanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.
9. W razie konieczności zapewnienie osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.
10.

Kierowanie

sprawców

przemocy

w

rodzinie

do

udziału

w programach korekcyjno-edukacyjnych.
11.

Podejmowanie

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi

działającymi na rzecz osób dotkniętych problemami alkoholowymi,
narkomanii i przemocy w rodzinie.
12.

Zapewnienie warunków do tworzenia się i działalności grup

samopomocowych.
13.

Objęcie programem Wczesnej Interwencji- FRED dzieci i młodzieży

przyłapanych

na

pierwszorazowych

kontaktach

z

substancjami

psychoaktywnymi.
Kierunki działań do 1. Promowanie zdrowia i prowadzenie profilaktyki zdrowotnej.
celu operacyjnego
3.

2. Zwiększenie

dostępu

specjalistycznej

opieki

mieszkańcom
zdrowotnej,

do
w

świadczeń
tym

opieki

z

zakresu

geriatrycznej

i psychologicznej.
3. Podejmowanie

działań

wynikających

z

rozeznanych

potrzeb

zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców, w tym opracowywanie
i realizowanie programów zdrowotnych.
4. Inicjowanie przedsięwzięć lokalnych mających na celu zwiększenie
świadomości mieszkańców na temat czynników szkodliwych dla zdrowia
oraz ich skutków zdrowotnych.
5. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi opieki i pomocy
niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
6. Kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych
postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości,
a także przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.
7. Reorientacja opieki zdrowotnej (służby zdrowia).
8. Włączenie promocji zdrowia do działań wielu sektorów, społeczności
lokalnych i rodzin.
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Kierunki działań do

1. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych

celu operacyjnego

w placówkach oświatowych służących zapobieganiu demoralizacji oraz

4.

przemocy w miejscu zamieszkania i w przestrzeni publicznej; włączanie
w ich realizację funkcjonariuszy policji i straży miejskiej.
2. Podejmowanie w gminie przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych
poświęconych przestępczości i jej skutkom (akcje, kampanie).
3. Patrolowanie i wizytowanie miejsc publicznych w gminie.
4. Kontynuowanie przez jednostki gminne i mieszkańców współpracy
z policją, prokuraturą rejonową, sądem rejonowym, kuratorami
sądowymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz przeciwdziałania
przestępczości.
5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania czasu
wolnego.
6. Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa na drodze, m.in. poprzez
budowę i remont ulic i dróg gminnych, budowę chodników i ścieżek
rowerowych, budowę przejść dla pieszych, oświetlenia i miejsc
parkingowych, organizację dowozu dzieci do szkół.

Czas realizacji

Realizatorzy

Lata 2021-2026
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, Rada Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, placówki przedszkolne, placówki oświatowe szczebla
podstawowego,

Gminna

Alkoholowych,

Punkt

Komisja

Rozwiązywania

Informacyjno-Konsultacyjny,

Problemów
Zespół

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, placówki
kulturalne, jednostki sportowo-rekreacyjne, Powiatowa Komenda Policji,
Straż Miejska, inne organizacje pozarządowe.
Partnerzy

Powiatowe

Centrum

Pomocy

w realizacji

Psychologiczno-Pedagogiczna,

Rodzinie,
Powiatowa

Powiatowa
Stacja

Poradnia
Sanitarno-

Epidemiologiczna, SPMZPOZ, SPZOZ, inne placówki ochrony zdrowia,
placówki leczenia uzależnień, Poradnia Leczenia Uzależnień, szkoły
ponadgimnazjalne, specjaliści, grupy samopomocowe, instytucje rządowe,
prokuratura rejonowa, sąd rejonowy, kuratorzy sądowi, organizacje
pozarządowe, Kościoły, społeczność lokalna.
Prognoza zmian

- niższy odsetek rodzin zmagającymi się z problemami opiekuńczowychowawczymi;
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- podniesienie poziomu wiedzy w zakresie właściwego wypełniania ról
rodzicielskich;
- skuteczniejsze wsparcie osób samotnie wychowujących dzieci;
- łatwiejszy dostęp do opieki dla dzieci w wieku przedszkolnym;
- podwyższenie szans edukacyjnych dla uczniów uzdolnionych i dzieci
mających problemy w nauce;
- dostęp do placówek wsparcia dziennego;
- dostęp

do

dziennych

domów

pobytu

dla

osób

starszych,

niepełnosprawnych;
- wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego oraz wzrost liczby dzieci
i młodzieży z niej korzystających;
- większy poziom świadomości mieszkańców w zakresie profilaktyki
zdrowotnej, uzależnień oraz zdrowego trybu życia;
- lepszy dostęp do opieki zdrowotnej oraz wsparcia dla osób
uzależnionych i współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą
w rodzinie;
- obniżenie liczby przypadków przemocy w rodzinie;
- ograniczenie przestępczości, w tym wśród młodocianych;
- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców;
- bezpieczna przestrzeń publiczna;
- niższy odsetek rodzin zmagającymi się z problemami opiekuńczowychowawczymi;
- zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów;
- zmniejszenie absencji chorobowej.

Cel

strategiczny

Zintegrowana polityka społeczna

3.
Cele operacyjne:

1. Zwiększenie wykorzystania środków i zasobów na cele społeczne.
2. Inicjowanie powstawania i wspieranie organizacji pozarządowych oraz
rozszerzanie z nimi współpracy.

Kierunki działań do

1. Kształcenie kadry sektora pomocy społecznej.

celu operacyjnego

2. Rozszerzenie infrastruktury socjalnej w gminie.

1.

3. Zapewnienie
o

mieszkańcom

możliwościach

uzyskania

szerszego
i

dostępu

dostępnych

do

informacji

formach

świadczeń

pomocowych.
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4. Podejmowanie współpracy ze środowiskiem naukowym, kulturalno oświatowym.
5. Współpraca z instytucjami kultury w zakresie organizacji wspólnych
przedsięwzięć mających na celu eliminacje wykluczeń z dziedziny sztuki,
kultury.
6. Realizacja wspólnie z instytucjami kultury wspólnych zadań, których
celem jest podniesienie świadomości kulturalno-oświatowej.
7. Wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne, wykorzystanie doświadczeń
instytucji kultury.
8. Zwiększenie wykorzystania środków unijnych na cele społeczne.
9. Działania komplementarne do podejmowanych decyzji na poziomie
krajowych.
Kierunki działań do

1. Realizowanie zadań z zakresu rozwiązywania problemów społecznych

celu operacyjnego

przy szerszej współpracy z sektorem pozarządowym oraz innymi

2.

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2. Rozwijanie współpracy z sektorem pozarządowym oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
3. Inicjowanie powstawania oraz wspieranie organizacyjne, prawne
i lokalowe powstających i istniejących organizacji pozarządowych,
promowanie ich działalności oraz udzielanie im pomocy w nawiązaniu
współpracy międzynarodowej oraz w pozyskiwaniu środków z innych niż
budżet samorządu źródeł finansowania.
4. Zachęcanie mieszkańców gminy do udziału w rozwiązywaniu lokalnych
problemów społecznych; samoorganizowania się, samopomocy oraz
tworzenia organizacji działających na rzecz społeczności lokalnej.
5. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.
6. Propagowanie idei wolontariatu oraz pozyskiwanie wolontariuszy do
udziału w realizacji zadań dotyczących rozwiązywania problemów
społecznych.
7. Mobilizacja całego społeczeństwa na rzecz zdrowia.
8. Konsolidowanie i wzmocnienie partnerstwa dla zdrowia.
9. Przełamywanie barier między instytucjami i organizacjami rządowymi
i pozarządowymi, między sektorem publicznym i prywatnym.

Czas realizacji

Lata 2021-2026
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Realizatorzy

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, Rada Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, inne jednostki organizacyjne gminy.

Partnerzy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, Powiatowe Centrum

w realizacji

Pomocy Rodzinie, instytucje rządowe, organizacje pozarządowe, inne
podmioty

prowadzące

działalność

pożytku

publicznego,

Kościół,

społeczność lokalna.
Prognoza zmian

- zwiększenie kompetencji kadr pomocy społecznej,
- poszerzenie oferty świadczeń zdrowotnych, w tym dla seniorów;
- poprawienie dostępności do usług medycznych;
- podniesienie poziomu jakości świadczonych usług;
- podwyższenie standardu jakości życia mieszkańców gminy;
- zwiększenie rozwoju aktywności mieszkańców;
- zwiększenie zaangażowania społecznego;
- zwielokrotnienie inicjatyw społecznych;
- spójność lokalnej polityki społecznej.
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VII. PROGRAMY I PROJEKTY

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Tyrawa
Wołoska na lata 2021-2026 będzie realizowana w szczególności poprzez następujące
programy:
➢ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tyrawa Wołoska;
➢ Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie;
➢ Program współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi
oraz

podmiotami

uprawnionymi

do

prowadzenia

działalności

pożytku

publicznego;
➢ Programy Aktywności Lokalnej;
➢ Programy prewencyjne i profilaktyczne;
➢ Projekty socjalne.
Skuteczność wdrożenia dokumentu będzie również zależała od środków
finansowych – posiadanych i pozyskanych przez samorząd gminy lub inne podmioty
uczestniczące w realizacji strategii – na opracowanie i realizację innych programów
oraz projektów, które będą zgodne z przyjętymi w dokumencie kierunkami działań.
Programy i projekty powinna cechować efektywność, skuteczność i celowość.
Mogą być one przyjmowane stosownymi uchwałami przez Radę i w zależności
od charakteru, realizowane w okresach rocznych, dłuższych lub krótszych.
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VIII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zakłada się, że źródłami finansowania lub współfinansowania przedsięwzięć
przewidzianych do realizacji w ramach Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2021-2026 będą:
➢ budżet Państwa;
➢ budżet Gminy Tyrawa Wołoska;
➢ środki celowe funduszy krajowych;
➢ fundusze Unii Europejskiej;
➢ inne źródła.
Ramy finansowe określane będą w Rocznych Harmonogramach Realizacji.

IX. WDROŻENIE, MONITOROWANIE I EWALUACJA STRATEGII

Zgodnie z art. 110 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, koordynatorem realizacji
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Tyrawa
Wołoska na lata 2021-2026 będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie
Wołoskiej.
Strategia realizowana będzie w oparciu o Roczne Harmonogramy Realizacji,
przedstawiające zadania wynikające z celów Strategii ustalane na początku każdego
roku i wyznaczające ramy finansowe.
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Sanoka
nie stanowi zbioru zamkniętego. Wraz z rozpoznawanymi potrzebami możliwe jest
projektowanie nowych przedsięwzięć, będących odpowiedzią na aktualne wyzwania.
W czasie, który obejmuje Strategia, realizowane będą, w zależności od potrzeb,
programy i projekty dotyczące poszczególnych obszarów problemów społecznych,
między innymi wspierania osób niepełnosprawnych, aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych i biernych zawodowo, wspierania rodzin i dzieci, wzmacniania kapitału
społecznego mieszkańców oraz integracji działań wszystkich instytucji. Programy
i projekty wdrażane będą przez realizatorów oraz partnerów.
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Monitoring i ewaluacja zapisów strategicznych, polegające na zbieraniu
i analizowaniu informacji dotyczących realizowanych bądź zrealizowanych już działań,
będzie

prowadzony

przez

podmioty

realizujące

strategię

i

współdziałające

w jej realizacji. Gromadzone dane z jednej strony pozwolą zidentyfikować i rozwiązać
problemy, które pojawią się w trakcie wdrażania dokumentu, oraz stwierdzić, z myślą
o podjęciu działań korygujących, czy realizacja wyznaczonych działań zmierza
w słusznym kierunku, z drugiej natomiast umożliwią ustalenie rzeczywistych rezultatów
ich wdrożenia – czy uzyskane efekty są zgodne z przyjętymi wcześniej zamierzeniami
i na co miały wpływ.
Informacja monitoringowa na temat realizacji strategii oraz osiągniętych
rezultatów będzie przygotowywana corocznie w pierwszym kwartale kolejnego roku
realizacji strategii za rok poprzedni. Poza oceną wdrożenia zapisów strategicznych,
będzie ona zawierała propozycje rozwiązań (np. programów celowych) oraz
w przypadku stwierdzenia istotnych zmian społecznych lub nowych potrzeb, podjęcie
działań korygujących i wszelkich prac mających na celu aktualizację obowiązującej
strategii.
W celu skutecznego i sprawnego opracowywania informacji monitoringowej,

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska może powołać zespół zadaniowy, w skład, którego wejdą
przedstawiciele podmiotów realizujących strategię i partnerzy, w tym pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Do oceny stopnia wdrożenia strategii zostaną wykorzystane przedstawione
poniżej wskaźniki monitoringowe.

Cel strategiczny 1.:
➢ wielkość stopy bezrobocia;
➢ liczba osób bezrobotnych w Gminie Tyrawa Wołoska;
➢ liczba osób objętych pracą socjalną;
➢ liczba beneficjentów systemu pomocy społecznej objętych wsparciem;
➢ liczba beneficjentów pomocy społecznej objętych kontraktem socjalnym;
➢ liczba podmiotów ekonomii społecznej;
➢ liczba podmiotów gospodarczych;
➢ liczba nowych inwestorów;
➢ liczba dzieci z rodzin ubogich objętych wsparciem;
➢ liczba osób bezdomnych, którym zapewniono schronienie;
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➢ liczba programów i projektów na rzecz zagrożonych i dotkniętych marginalizacją
oraz wykluczeniem społecznym;
➢ liczba nowych mieszkań socjalnych;
➢ liczba osób dotkniętych niepełnosprawnością;
➢ liczba seniorów i osób niepełnosprawnych objętych wsparciem z systemu
pomocy społecznej;
➢ liczba osób objętych usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami
opiekuńczymi;
➢ liczba osób korzystających z dziennego domu pobytu dla osób starszych;
➢ liczba obiektów, w których zlikwidowano bariery;
➢ liczba nowo utworzonych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

Cel strategiczny 2.:
➢ liczba rodzin objętych pracą socjalną;
➢ liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych przez nich wsparciem;
➢ liczba rodzin objętych wsparciem z systemu pomocy społecznej, świadczeń
rodzinnych i alimentacyjnych oraz w formie dodatków mieszkaniowych;
➢ liczba osób i rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym oraz liczba porad,
➢ liczba dzieci objętych opieką przedszkolną;
➢ liczba nowo utworzonych obiektów infrastruktury społecznej;
➢ liczba opracowywanych i realizowanych programów i projektów na rzecz rodziny
i dziecka oraz liczba osób nimi objętych;
➢ liczba programów profilaktycznych i osób nimi objętych;
➢ liczba dzieci objętych pomocą terapeutyczną;
➢ liczba osób objętych pomocą w ramach punktu informacyjno – konsultacyjnego;
➢ liczba rodzin objętych wsparciem psychologicznym, prawnym oraz z systemu
pomocy społecznej z powodu alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie;
➢ liczba grup samopomocowych oraz liczba osób objętych w i ich ramach wsparciem;
➢ liczba

udzielonych

porad

i

przeprowadzonych

interwencji

w

zakresie

przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
➢ liczba założonych Niebieskich Kart;
➢ liczba przestępstw kryminalnych;
➢ liczba osób objętych pomocą Grup Roboczych i Zespołu Interdyscyplinarnego;
➢ liczba osób umieszczonych w ośrodkach wsparcia;
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➢ liczba zorganizowanych imprez o charakterze społeczno – kulturalnym;
➢ liczba realizowanych programów profilaktyki zdrowotnej;
➢ liczba uczestników programów profilaktyki zdrowotnej.

Cel strategiczny 3.:
➢ liczba pracowników MOPS-u, w tym liczba pracowników socjalnych, którzy
podnieśli kwalifikacje zawodowe;
➢ liczba asystentów rodziny, w tym liczba asystentów rodziny, którzy podnieśli
kwalifikacje zawodowe;
➢ liczba szkoleń, w których uczestniczyła kadra pomocy społecznej;
➢ liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze polityki społecznej;
➢ liczba wspieranych przez samorząd gminy organizacji pozarządowych;
➢ liczba inicjatyw społecznych;
➢ liczba realizowanych przedsięwzięć w partnerstwie publiczno - prawnym;
➢ przyrost naturalny;
➢ saldo migracji wewnętrznej;
➢ saldo migracji zewnętrznej;
➢ liczba wolontariuszy.
Przygotowany zestaw wskaźników monitoringowych ma charakter otwarty, co
oznacza, że w trakcie wdrażania strategii, może być on zmodyfikowany, w tym
poszerzony o nowe wskaźniki, które w odpowiedni sposób będą charakteryzowały
przebieg realizacji zapisów strategicznych.

189

Załączniki – wzory ankiet
Załącznik nr 1
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TYRAWA WOŁOSKA DOTYCZĄCA
ZJAWISKA PROBLEMU PRZEMOCY W RODZINIE
Szanowni Mieszkańcy Gminy Tyrawa Wołoska,
w związku z trwającymi pracami dotyczącymi opracowania przez Gminę Tyrawa Wołoska Gminnej
Strategii

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych

dla

Gminy

Tyrawa

Wołoska

na lata 2020 – 2025 zwracam się do Pani/Pana z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety
podkreślając właściwe dla Pani/Pana odpowiedzi.
Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do opracowania powyższego dokumentu.
Pani/Pana głos jest dla nas bardzo ważny.
Z góry dziękuję za poświęcony czas na wypełnienie ankiety.
1) Jakie są najważniejsze problemy społeczne występujące w Gminie Tyrawa Wołoska?
•

Bezrobocie

•

Bezdomność

•

Alkoholizm

•

Narkomania

•

Przemoc

•

Problemy edukacyjne (szkoły – ich liczba, profil, dostępność, dojazd do szkół, rekreacja i
kultura)

•

Ubóstwo

•

Problemy mieszkaniowe

•

Trudna sytuacja ludzi starszych

•

Brak poczucia bezpieczeństwa

•

Przemoc w rodzinie

•

Wykluczenie komunikacyjne

2) Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z warunków życia w Gminie Tyrawa Wołoska?
•

Zdecydowanie tak

•

Raczej tak

•

Raczej nie

•

Zdecydowanie nie

•

Nie wiem / trudno powiedzieć
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3) Jaka jest Pani/Pana zdaniem skala problemu uzależnień (alkohol, narkotyki, tzw. dopalacze, inne) w
Gminie Tyrawa Wołoska? (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
•

Wysoka

•

Średnia

•

Niska

•

Brak problemu

•

Nie wiem / trudno powiedzieć

4) Czy Pani/Pana zdaniem na terenie Gminy Tyrawa Wołoska występuje zjawisko przemocy
domowej?
•

znam takie przypadki

•

słyszałem o takich przypadkach

•

nie znam takich przypadków

•

nie słyszałem o takich przypadkach

5) Jak Pan/Pani uważa, czy zjawisko przemocy w rodzinie jest zjawiskiem powszechnie występującym
w Gminie Tyrawa Wołoska?
•

Powszechnym - w niemal każdym gospodarstwie domowym zdarzają się takie sytuacje

•

Częstym - nie dotyczy wszystkich, ale dużej części - ponad połowy - rodzin

•

Dotyczy mniej więcej połowy rodzin

•

Rzadkim - dotyczy mniej niż połowy rodzin

•

Bardzo rzadkim - tylko nieliczne osoby znajdują się w takiej sytuacji

•

Nie występuje wcale

•

Trudno powiedzieć

6) Proszę powiedzieć, jakie są najczęściej spotykane formy przemocy w Gminie Tyrawa Wołoska?
•

Przemoc fizyczna

•

Przemoc psychiczna

•

Przemoc ekonomiczna

•

Przemoc seksualna

7) Proszę powiedzieć, kto Pana(i) zdaniem częściej stosuje przemoc w rodzinie?
•

Kobiety

•

Mężczyźni

•

Osoby starsze

•

Dzieci

8) Proszę powiedzieć, kto Pana(i) zdaniem jest częściej ofiarą przemocy w rodzinie?
•

Kobiety

•

Mężczyźni

•

Osoby niepełnosprawne

•

Osoby starsze

•

Dzieci
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9) Czy zna Pan/Pani osobiście takie rodziny, w których dochodzi do stosowania przemocy
psychicznej?
•

Tak znam wiele takich rodzin

•

Tak znam kilka takich rodzin

•

Tak znam jedną taką rodzinę

•

Nie znam takich rodzin

10) Czy zna Pan/Pani osobiście takie rodziny, w których dochodzi do stosowania przemocy fizycznej?
•

Tak znam wiele takich rodzin

•

Tak znam kilka takich rodzin

•

Tak znam jedną taką rodzinę

•

Nie znam takich rodzin

11) W jakiej sytuacji / w jakim miejscu Pani/a zdaniem najczęściej dochodzi do stosowania przemocy
fizycznej?
•

W domu

•

Na ulicy, w okolicy zamieszkania

•

W pracy

•

W szkole

•

Na ulicy, poza okolicą zamieszkania

•

W kawiarni, barze, na dyskotece

•

W środkach komunikacji

12) W jakiej sytuacji / w jakim miejscu Pani/a zdaniem najczęściej dochodzi do stosowania przemocy
psychicznej?
•

W domu

•

Na ulicy, w okolicy zamieszkania

•

W pracy

•

W szkole

•

Na ulicy, poza okolicą zamieszkania

•

W kawiarni, barze, na dyskotece

•

W środkach komunikacji

13) Proszę powiedzieć, jakie okoliczności sprzyjają wystąpieniu przemocy fizycznej lub psychicznej w
rodzinie?
•

Alkohol

•

Narkotyki

•

Bezrobocie

•

Ubóstwo

•

Obowiązki domowe

•

Zazdrość, niewierność

•

Złe warunki mieszkaniowe

•

Różnice charakterów
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•

Problemy w pracy

•

Problemy zdrowotne

•

Wykluczenie społeczne

•

Odmienne poglądy

•

Problemy finansowe

•

Konflikt pokoleń

•

Niezaradność życiowa

14) Czy doświadczył(a) Pan/Pani kiedykolwiek przemocy psychicznej?
•

Zdarzyło się to wiele razy

•

Zdarzyło się to kilka razy

•

Zdarzyło się to tylko raz

•

Nigdy

15) Czy doświadczył(a) Pan/Pani kiedykolwiek przemocy fizycznej?
•

Zdarzyło się to wiele razy

•

Zdarzyło się to kilka razy

•

Zdarzyło się to tylko raz

•

Nigdy

16) Czy Pana(i) zdaniem ofiary przemocy w Gminie Tyrawa Wołoska mogą liczyć na pomoc?
•

Zdecydowanie nie

•

Raczej nie

•

Raczej tak

•

Zdecydowanie tak

•

Trudno powiedzieć

17) Z jakiej pomocy mogą Pana(i) zdaniem skorzystać ofiary przemocy w Gminie Tyrawa Wołoska?
•

Policji

•

Instytucji pomocy społecznej

•

Prokuratury

•

Ośrodków zdrowia

•

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

•

Szkoły

•

Innych stowarzyszeń i fundacji

•

Sądu

•

Kościoła

18) Czy udzielał(a) Pan/Pani kiedyś pomocy osobie doznającej przemocy/pokrzywdzonej?
•

Tak

•

Nie

19) Jeśli tak, to w jakiej formie?
•

poinformowanie Policji

•

poinformowanie Prokuratury
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•

poinformowanie Sądu

•

poinformowanie pomocy społecznej

•

poinformowanie szkoły

•

pomoc medyczna

•

pomoc w opiece nad dziećmi

Płeć
•

Kobieta

•

Mężczyzna

Wiek
•

do 16 do 17 lat

•

od 18 do 30lat

•

od 31 do 60 lat

•

powyżej 60 lat

Wykształcenie
•

Gimnazjalne lub poniżej

•

Zasadnicze zawodowe

•

Średnie zawodowe

•

Średnie ogólnokształcące

•

Policealne i pomaturalne

•

Wyższe

Stan cywilny
•

kawaler/ panna

•

żonaty / zamężna

•

w związku partnerskim

•

wdowiec / wdowa

•

rozwodnik / rozwódka

•

w separacji

Sytuacja na rynku pracy
•

Uczę się

•

Pracuję

•

Emeryt/emerytka

•

Rencista/rencistka

•

Osoba bezrobotna

•

Urlop macierzyński / wychowawczy
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Załącznik nr 2
ANKIETA - BADANIE PT. „SPOŻYWANIE ALKOHOLU I UŻYWANIE SUBSTANCJI
PSYCHOAKTYWNYCH

PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ NA TERENIE GMINY

TYRAWA WOŁOSKA”

Kwestionariusz, który masz przed sobą jest anonimowy - nie zawiera on, ani Twojego imienia,
ani nazwiska, ani też żadnych informacji pozwalających zidentyfikować Ciebie indywidualnie. Wyniki
badania zostaną przedstawione w zbiorczym raporcie, który nie będzie przedstawiał żadnych
wyników z pojedynczych klas i będzie wykorzystany do opracowania Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2020 – 2025.
Aby to badanie miało sens, ważne jest, abyś odpowiedział(a) na każde pytanie z namysłem
i tak szczerze, jak to tylko możliwe. Pamiętaj, że Twoje odpowiedzi są całkowicie poufne.
Po zakończeniu wypełniania ankiety, prosimy włożyć ją do załączonej koperty oraz
własnoręcznie zakleić.
Serdecznie dziękujemy za udziału w badaniu.
Jakiej jesteś płci?
1. Kobieta
2. Mężczyzna

1.

W którym roku się urodziłeś(aś)?

………………. rok

2.

Jak często, jeśli w ogóle, uprawiasz każde z niżej wymienionych zajęć?
(Dla każdej substancji zaznacz jedną odpowiedź - biorąc w kółko odpowiednią cyfrę)

Raz lub
dwa razy
w miesiącu

Przynajmniej
raz na
tydzień

Nigdy

Kilka
razy w
roku

a) Grasz w gry komputerowe

1

2

3

4

5

b) Aktywnie uprawiasz jakiś sport
c) Czytasz książki dla przyjemności
(nie chodzi tu o lektury szkolne)
d) Wychodzisz z przyjaciółmi
wieczorem
(do dyskoteki, kawiarni, na
prywatkę)
e) Realizujesz jakieś inne hobby
(grasz na instrumencie, śpiewasz,
rysujesz, piszesz, itp.)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Prawie
codziennie
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f) Chodzisz ze znajomymi do
centrum handlowego, po ulicach,
do parku, itp., tylko dla
przyjemności
g) Używasz Internetu dla
przyjemności
3.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Podczas OSTATNICH 30 DNI ile miałeś(aś) pełnych dni nieobecności w szkole?
(Dla każdej substancji zaznacz jedną odpowiedź - biorąc w kółko odpowiednią cyfrę)

Ani
jednego

1 dzień

2 dni

3-4 dni

5-6 dni

7 dni lub
więcej

a) z powodu choroby

1

2

3

4

5

6

b) z powodu wagarów

1

2

3

4

5

6

c) z innych powodów

1

2

3

4

5

6

4.

W którym przedziale mieści się średnia Twoich ocen na koniec ostatniego półrocza?
(Zaznacz biorąc w kółko odpowiednią cyfrę)
1. 5,0 – 6,0

5. 3,0 – 3,4

2. 4,5 – 4,9

6. 2,5 – 2,9

3. 4,0 – 4,4

7. 2,0 – 2,4

4. 3,5 – 3,9

8. 1,0 – 1,9

Kolejny duży dział tego kwestionariusza dotyczy alkoholu i różnych innych środków
uzależniających. Bardzo dużo mówi się obecnie o tych sprawach, ale bardzo niewiele jest
dokładnych informacji. Wobec tego musimy dużo jeszcze dowiedzieć się o prawdziwych
doświadczeniach i postawach młodych ludzi w Twoim wieku.

5.

Ile razy (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się pić jakiś napój alkoholowy, tzn. piwo, wino, wódkę
lub inny napój spirytusowy?
(Dla każdej substancji zaznacz jedną odpowiedź - biorąc w kółko odpowiednią cyfrę)

Nie

1-2

3-5

6-9

10-19

20-39

40 razy

piłe(a)m

razy

razy

razy

razy

razy

lub więcej

a) w życiu

1

2

3

4

5

6

7

b) w ciągu ostatnich 12

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

miesięcy
c) w ciągu ostatnich 30 dni
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6.

Teraz pomyśl o OSTATNICH 30 DNIACH. Ile razy (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się pić jakiś
napój alkoholowy, tzn. piwo, wino, wódkę lub inny napój spirytusowy w czasie ostatnich
30 dni?
(Dla każdej substancji zaznacz jedną odpowiedź - biorąc w kółko odpowiednią cyfrę)

Nie
piłe(a)m

1-2
razy

3-5
razy

6-9
razy

10-19
razy

20-39
razy

40 razy
lub więcej

a) Piwo

1

2

3

4

5

6

7

b) Cydr
c) Alcopops
(niskoprocentowy napój
alkoholowy)
d) Wino
e) Wódkę
(whisky, koniak, tzw. bimber,
itp.)

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

7.

Na ile jest prawdopodobne, że każda z poniższych możliwości mogłaby się zdarzyć Tobie
osobiście, jeśli napijesz się alkoholu?
(Dla każdej substancji zaznacz jedną odpowiedź - biorąc w kółko odpowiednią cyfrę)

Bardzo
prawdopodobne

Prawdo-

Nie

podobne

wiadomo

Mało

Zupełnie

prawdo-

nieprawdo-

podobne

podobne

a) Poczuję się odprężony(a)

1

2

3

4

5

b) Będę miał(a) kłopoty z policją

1

2

3

4

5

c) Zaszkodzi to mojemu zdrowiu

1

2

3

4

5

d) Poczuję się szczęśliwy(a)

1

2

3

4

5

e) Zapomnę o swoich problemach

1

2

3

4

5

f) Nie będę w stanie przestać pić

1

2

3

4

5

g) Będę miał(a) kaca

1

2

3

4

5

h) Będę bardziej przyjazny(a) i

1

2

3

4

5

i) Zrobię coś, czego będę żałował(a)

1

2

3

4

5

j) Będę się świetnie bawić

1

2

3

4

5

k) Zrobi mi się niedobrze (będę miał/a

1

2

3

4

5

towarzyski(a)

mdłości)
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8.

Czy kiedykolwiek słyszałeś(a) o którymś z następujących środków odurzających?
(Dla każdej substancji zaznacz jedną odpowiedź - biorąc w kółko odpowiednią cyfrę)

Tak

Nie

a) Leki uspokajające lub nasenne

1

2

b) Marihuana lub haszysz
c) Tzw. „dopalacze”
d) LSD
e) Amfetamina
f) Crack
g) Kokaina
h) Relevin
i) Heroina
j) Ecstasy
k) GHB
l) Metadon
m) Grzyby halucynogenne
n) Polska heroina, czyli tzw. „kompot”
o) Sterydy anaboliczne

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

9.

Czy

kiedykolwiek

chciałeś(aś)

spróbować

któregoś

ze

środków

wymienionych

w powyższym pytaniu?
1. Tak
2. Nie
10.

Ile razy (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się używać kiedykolwiek któregokolwiek z podanych
niżej środków?
(Dla każdej substancji zaznacz jedną odpowiedź - biorąc w kółko odpowiednią cyfrę)

5

2039
razy
6

40 lub
więcej
razy
7

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Nie
używałem(a)

1-2
razy

3-5
razy

6-9
razy

10-19
razy

a) Leki uspokajające lub nasenne

1

2

3

4

b) Marihuana lub haszysz
c) Tzw. „dopalacze”
d) LSD
e) Amfetamina
f) Crack
g) Kokaina
h) Relevin
i) Heroina
j) Ecstasy
k)GHB
l) Metadon
m) Grzyby halucynogenne
n) Polska heroina, czyli tzw. „kompot”
o) Sterydy anaboliczne

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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11.

W których miejscach, mógłbyś(mogłabyś) łatwo nabyć niżej wymienione substancje,
gdybyś tego chciał(a)?

(Dla każdej substancji zaznacz jedną lub więcej odpowiedzi - biorąc w kółko odpowiednią cyfrę/y)
Nie
znam
takich
miejsc

Na
ulicy,
w
parku

a) Piwo

1

2

3

Na
dyskotece,
w barze,
podczas
koncertu
4

b) Wino
c) Wódka (whisky,
koniak, tzw. bimber,
itp.)

1

2

3

1

2

3

12.

W
szkole

Przez
Internet

W
sklepie

W innym
miejscu

5

6

7

4

5

6

7

4

5

6

7

W których miejscach, mógłbyś(mogłabyś) łatwo nabyć niżej wymienione substancje,
gdybyś tego chciał(a)?

(Dla każdej substancji zaznacz jedną lub więcej odpowiedzi - biorąc w kółko odpowiednią cyfrę/y)

a) Leki uspokajające
lub nasenne
b) Marihuana lub haszysz
c) Tzw. „dopalacze”
d) LSD
e) Amfetamina
f) Crack
g) Kokaina
h) Relevin
i) Heroina
j) Ecstasy
k) GHB
l) Metadon
m) Grzyby halucynogenne
n) Polska heroina, czyli
tzw. „kompot”
o) Sterydy anaboliczne

Nie
znam
takich
miejsc

Na
ulicy,
w
parku

W
szkole

Na dyskotece,
w barze,
podczas
koncertu

Przez
Internet

W innym
miejscu

1

2

3

4

5

6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
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13.

Jak bardzo, Twoim zdaniem, ludzie ryzykują, że sobie zaszkodzą (zdrowotnie lub w inny
sposób), jeśli:

(W każdym z przypadków zaznacz jedną odpowiedź - biorąc w kółko odpowiednią cyfrę)

Nie ma
ryzyka

Małe
ryzyko

Umiarkowane
ryzyko

Duże
ryzyko

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

a) Wypijają 1 lub 2 drinki prawie
codziennie
b) Wypijają 3 lub 5 drinków prawie
codziennie
c) Wypijają 5 drinków lub więcej w
czasie
weekendu
d) Próbują 1 raz lub 2 razy marihuany
lub haszyszu
e) Palą marihuanę lub haszysz od
czasu do czasu
f) Palą marihuanę lub haszysz
regularnie
g) Próbują 1 raz lub 2 razy LSD
h) Biorą LSD regularnie
i) Próbują 1 raz lub 2 razy amfetaminę
j) Biorą amfetaminę regularnie
k) Próbują 1 raz lub 2 razy kokainę
l) Biorą kokainę regularnie
m) Próbują 1 raz lub 2 razy crack
n) Biorą crack regularnie
o) Próbują 1 raz lub 2 razy ecstasy
p) Biorą ecstasy regularnie
r) Próbują 1 raz lub 2 razy tzw.
„dopalacze”
s) Biorą tzw. „dopalacze” regularnie
t) Próbują 1 raz lub 2 razy
narkotyki w zastrzykach
u) Biorą narkotyki w zastrzykach
regularnie
v) Próbują 1 raz lub 2 razy środków
wziewnych
x) Biorą środki wziewne regularnie

14.

Nie
wiem

Jak sądzisz, gdybyś chciał(a) zdobyć każdą z następujących substancji, jak trudne byłoby
to dla Ciebie?
(Dla każdej substancji zaznacz jedną odpowiedź - biorąc w kółko odpowiednią cyfrę)

a) Piwo
b) Wino
c)Wódka(whisky,koniak,bimbe)

Nie
możliwe

Bardzo
trudne

Dosyć
trudne

Dosyć
łatwe

Bardzo
łatwe

Nie
wiem

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6
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d) Leki uspokajające lub nasenne
e) Marihuana lub haszysz
f) Tzw. „dopalacze”
g) LSD
h) Amfetamina
i) Crack
j) Kokaina
k) Relevin

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6

l) Heroina
m) Ecstasy
n) GHB

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

o) Metadon
p) Grzyby halucynogenne
r) Polska heroina, czyli
tzw. „kompot”
s) Sterydy anaboliczne

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

15.

Według Twojej oceny, ilu Twoich przyjaciół.......
(W każdym z przypadków zaznacz jedną odpowiedź - biorąc w kółko odpowiednią cyfrę)

a) pije napoje alkoholowe (piwo, wino,
wódkę, itp.)
b) upija się co najmniej raz w tygodniu
c) bierze środki uspokajające lub
nasenne
(bez przepisu lekarza)
d) pali marihuanę lub haszysz
e) używa alkoholu razem z marihuaną
jednocześnie
f) bierze tzw. „dopalacze”
g) bierze LSD lub jakiś inny halucynogen
h) bierze amfetaminę
i) bierze kokainę lub crack
j) bierze heroinę
k) bierze ecstasy
l) używa środków wziewnych (kleju itp.)
m) bierze grzyby halucynogenne
n) bierze polską heroinę, czyli tzw.
"kompot"
o) bierze sterydy anaboliczne

Nikt

Kilka
osób

Sporo

Większość

Wszyscy

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

1

2

3

4

5
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A teraz, kilka ogólnych pytań dotyczących Ciebie i Twojej rodziny

16.

Jakie wykształcenie mają Twój ojciec (A) i Twoja matka (B)?
A) Wykształcenie

B) Wykształcenie matki

ojca

(Zaznacz biorąc w kółko odpowiednią

(Zaznacz biorąc w kółko odpowiednią

cyfrę)

cyfrę)
1. Ukończone lub niepełne podstawowe

1. Ukończone lub niepełne podstawowe

2. Zasadnicze zawodowe

2. Zasadnicze zawodowe

3. Niepełne średnie

3. Niepełne średnie

4. Ukończone średnie

4. Ukończone średnie

5. Niepełne wyższe

5. Niepełne wyższe

6. Ukończone wyższe studia

6. Ukończone wyższe studia

17.

Jak powodzi się Twojej rodzinie w porównaniu z innymi rodzinami w Polsce? (Zaznacz
jedną odpowiedź biorąc w kółko odpowiednią cyfrę)

18.

1.

Zdecydowanie lepiej

2.

Lepiej

3.

Raczej lepiej

4.

Tak samo

5.

Raczej gorzej

6.

Gorzej

7.

Zdecydowanie gorzej

Z kim mieszkasz?
(Możesz zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi)

19.

1.

Mieszkam sam

2.

Ojciec

3.

Matka

4.

Ojczym

5.

Macocha

6.

Rodzeństwo

7.

Dziadek lub babcia

8.

Inni krewni

9.

Osoby spoza rodziny

Na ile zwykle jesteś zadowolony z ......
(Dla każdego wiersza zaznacz jedną odpowiedź - biorąc w kółko odpowiednią cyfrę)

202

a) swoich
stosunków z
matką
b) swoich
stosunków z
ojcem
c) swoich
stosunków z
przyjaciółmi

20.

Zadowolony

Średnio
zadowolony

Nie
zadowolony

Bardzo
niezadowolony

1

2

3

4

5

Nie
ma
takiej
osoby
6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Bardzo
zadowolony

Czy Twoi rodzice wiedzą, gdzie spędzasz sobotnie wieczory?

(Zaznacz jedną odpowiedź

biorąc w kółko odpowiednią cyfrę)

21.

1.

Zawsze wiedzą

2.

Zwykle wiedzą

3.

Czasem wiedzą

4.

Zazwyczaj nie wiedzą

Jak często poniższe stwierdzenia odnoszą się do Ciebie:
(W każdym z przypadków zaznacz jedną odpowiedź - biorąc w kółko odpowiednią cyfrę)

a) Moi rodzice określili ścisłe
zasady, co ja mogę robić w
domu
b) Moi rodzice określili ścisłe
zasady, co ja mogę robić poza
domem
c) Moi rodzice wiedzą, z kim ja spędzam
wieczory
d) Moi rodzice wiedzą, gdzie ja
spędzam wieczory
e) Mogę łatwo otrzymać ciepło i
opiekę od matki lub ojca
f) Mogę łatwo otrzymać wsparcie
emocjonalne od matki lub ojca
g)
Mogę
łatwo
pożyczyć
pieniądze od matki lub ojca
h) Mogę łatwo dostać w podarunku
pieniądze od matki lub ojca
i) Mogę łatwo otrzymać ciepło i
opiekę od mojego najlepszego
przyjaciela

Zawsze
lub
prawie
zawsze

Często

Czasami

Rzadko

Nigdy lub
prawie
nigdy

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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j) Mogę łatwo otrzymać wsparcie
emocjonalne od mojego najlepszego
przyjaciela

22.

1

2

3

4

5

Ile pieniędzy tygodniowo zwykle wydajesz na swoje potrzeby bez kontroli ze strony
rodziców?
(Zaznacz jedną odpowiedź biorąc w kółko odpowiednią cyfrę)
1.

0 zł

2.

1-15 zł

3.

16-25 zł

4.

26-50 zł

5.

51-100 zł

6.

101-250 zł

7.

251 i więcej zł

204

Spis Tabel
Tabela nr 1. Ludność Gminy Tyrawa Wołoska w latach 2016 – 2019

30

Tabela nr 2. Migracja mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska w latach 2016 – 2019

31

Tabela nr 3. Ruch naturalny ludności Gminy Tyrawa Wołoska w latach 2016 – 2019

32

Tabela nr 4. Ludność w podziale na ekonomiczne grupy wieku

33

Tabela nr 5. Ludność Gminy Tyrawa Wołoska w latach 2016 – 2019 w wieku
powyżej 70 lat w podziale na płeć

35

Tabela nr 6. Zasoby mieszkaniowe Gminy Tyrawa Wołoska w podziale na
formy własności w 2020r.

36

Tabela nr 7. Zasoby mieszkaniowe będące w zasobach Gminy Tyrawa Wołoska
w latach 2016 – 2019

37

Tabela nr 8. Wyposażenie mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Tyrawa Wołoska – w % ogółu mieszkań z zasobu Gminy
Tyrawa Wołoska

39

Tabela nr 9. Stan opieki nad dziećmi do lat trzech

39

Tabela nr 10. Stan opieki przedszkolnej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

40

Tabela nr 11. Baza edukacja Gminy Tyrawa Wołoska w zakresie szkoły podstawowej 41
Tabela nr 12. Inne dane dotyczące placówek szkolnych, dla których organem
prowadzącym jest samorząd gminny
Tabela nr 13. Zagrożenie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Tyrawa

42
46

Tabela nr 14. Kategorie i liczba przestępstw stwierdzonych i wykrytych na terenie
Powiatu Sanockiego w latach 2017 – 2019

47

Tabela nr 15. Akcje przeprowadzone przez Ochotniczą Straż Pożarną

49

Tabela nr 16. Rodzaj świadczeń z jakich korzystają mieszkańcy Gminy Tyrawa
Wołoska w ramach NZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego

55

Tabela nr 17. Stopa bezrobocia rejestrowanego według województw, stan na
31 grudnia 2020r.
Tabela nr 18. Stopa bezrobocia w Powiecie Sanockim w latach 2017 – 2019

69
70

Tabela nr 19. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Gminie Tyrawa Wołoska
w latach 2017 – 2019

71

Tabela nr 20. Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej
w Gminie Tyrawa Wołoska w latach 2017 – 2019

76

Tabela nr 21. Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej
z podziałem na rodzaj i wielkość gospodarstwa domowego
w latach 2017 – 2019

82

205

Tabela nr 22. Liczba udzielonych świadczeń – zadania własne gminy

84

Tabela nr 23. Wskaźniki zagrożenia ubóstwem w EU-27 wg typu gospodarstw
domowych w latach 2008 2012 (%)

88

Tabela nr 24. Powody przyznania pomocy społecznej w Gminie Tyrawa Wołoska
w latach 2017-2019

93

Tabela nr 25. Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w Powiecie Sanockim
w latach 2017 -2019

94

Tabela nr 26. Liczba udzielonych świadczeń w ramach specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach
2017-2019 (zadania zlecone gminom)

99

Tabela nr 27. Liczba udzielonych świadczeń w ramach usług opiekuńczych
w latach 2017-2019 (zadania własne gminy)

100

Tabela nr 28. Liczba osób, które skorzystały z domu pomocy społecznej w latach
2017 – 2019 (zadania własne gminy)

101

Tabela nr 29. Liczba osób, które skorzystały z zasiłku stałego w latach
2017 – 2019

102

Tabela nr 30. Liczba osób, którym przyznano zasiłek pielęgnacyjny w latach
2017 – 2019

102

Tabela nr 31. Liczba osób, którym przyznano świadczenie pielęgnacyjne w latach
2017 – 2019

103

Tabela nr 32. Liczba osób, którym przyznano specjalny zasiłek opiekuńczy w latach
2017 – 2019

104

Tabela nr 33. Liczba osób, którym świadczenia z powodu długotrwałej choroby
w latach 2017 – 2019

105

Tabela nr 34. Liczba zgłoszeń o powzięciu podejrzenia o popełnieniu ściganego
z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, dokonanych przez
OPS (art. 12 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)

128

Tabela nr 35. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie Tyrawa
Wołoska

155

Tabela nr 36. Liczba interwencji Policji na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w latach
2018 – 2020

156

Tabela nr 37. Działania podjęte wobec osób uzależnionych

157

Tabela nr 38. Siedem teoretycznych obszarów bezdomności

164

206

Spis wykresów
Wykres nr 1. Ludność Gminy Tyrawa Wołoska w latach 2016-2019 według faktycznego
miejsca zamieszkania
Wykres nr 2. Migracja mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska w latach 2016-2019

31
32

Wykres nr 3. Ruch naturalny mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska w latach
2016-2019

33

Wykres nr 4. Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym
i poprodukcyjnym

34

Wykres nr 5. Ludność Gminy Tyrawa Wołoska w latach 2016-2019 w wieku
powyżej 70 lat w podziale na płeć
Wykres nr 6. Liczba uczniów uczęszczających do szkół podstawowych

35
42

Wykres nr 7. Rodzaj świadczeń z jakich korzystają mieszkańcy Gminy Tyrawa
Wołoska w ramach NZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego

56

Wykres nr 8. Liczba osób, którym przyznano świadczenia pieniężne z pomocy
społecznej w rozbiciu na wiek w latach 2017-2019 oraz prognoza
na 2020r.

79

Wykres nr 9. Liczba kobiet korzystających ze świadczeń Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej w latach 2017-2019 oraz
prognoza na 2020 r.

81

Wykres nr 10. Liczba rodzin objęta świadczeniami z pomocy społecznej ze względu
na wielkość gospodarstwa domowego w latach 2017 – 2019

83

Wykres nr 11. Poziom przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków na 1 osobę
w gospodarstwach domowych oraz udział wydatków w dochodzie
rozporządzalnym w latach 2004-2019

89

Wykres nr 12. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny i wydatki na 1 osobę
w gospodarstwach domowych oraz udział przeciętnych wydatków
w dochodzie rozporządzalnym według grup społeczno – ekonomicznych
w 2019r.

90

Wykres nr 13. Zasięg ubóstwa dochodowego w 2015r. i 2018r. wg klas miejscowości
zamieszkania
Wykres nr 14. Problemy społeczne występujące w Gminie Tyrawa Wołoska

92
108

Wykres nr 15. Poziom zadowolenia mieszkańców z warunków życia w Gminie
Tyrawa Wołoska

109

Wykres nr 16. Skala problemu uzależnień w Gminie Tyrawa Wołoska

109

Wykres nr 17. Opinia mieszkańców na temat zjawiska przemocy domowej

110

207

Wykres nr 18. Powszechność zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Tyrawa
Wołoska
Wykres nr 19. Najczęściej spotykane formy przemocy w Gminie Tyrawa Wołoska

111
112

Wykres nr 20. Potencjalni sprawcy przemocy wg mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska 112
Wykres nr 21. Potencjalne ofiary przemocy wg mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska 113
Wykres nr 22. Opinia mieszkańców na temat stosowania przemocy psychicznej

113

Wykres nr 23. Opinia mieszkańców na temat stosowania przemocy fizycznej

114

Wykres nr 24. Miejsca gdzie najczęściej dochodzi do stosowania przemocy fizycznej

114

Wykres nr 25. Miejsca gdzie najczęściej dochodzi do stosowania przemocy psychicznej 115
Wykres nr 26. Okoliczności sprzyjające występowaniu przemocy fizycznej/psychicznej 116
Wykres nr 27. Czy respondent doświadczył kiedykolwiek przemocy psychicznej?

117

Wykres nr 28. Czy respondent doświadczył kiedykolwiek przemocy fizycznej?

117

Wykres nr 29. Czy ofiary przemocy w Gminie Tyrawa Wołoska mogą liczyć na pomoc? 118
Wykres nr 30. Z jakiej pomocy korzystają ofiary przemocy w Gminie Tyrawa Wołoska? 119
Wykres nr 31. Udzielenie kiedykolwiek pomocy osobie pokrzywdzonej

119

Wykres nr 32. Formy udzielonej pomocy osobie pokrzywdzonej

120

Wykres nr 33. Jak często, jeśli w ogóle uprawiasz każde z niżej wymienionych zajęć? 131
Wykres nr 34. Podczas ostatnich 30 dni ile miałeś(aś) pełnych dni nieobecności
w szkole?

131

Wykres nr 35. W którym przedziale mieści się średnia Twoich ocen na koniec
ostatniego półrocza?

132

Wykres nr 36. Ile razy (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się pić jakiś napój alkoholowy,
tzn. piwo, wino, wódkę lub inny napój spirytusowy?

132

Wykres nr 37. Ile razy (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się pić jakiś napój alkoholowy,
tzn. piwo, wino, wódkę lub inny napój spirytusowy w czasie ostatnich
30 dni?

133

Wykres nr 38. Na ile jest prawdopodobne, że każda z poniższych możliwości
mogłaby się zdarzyć Tobie osobiście, jeśli napijesz się alkoholu?

133

Wykres nr 39. Czy kiedykolwiek słyszałeś(a) o którymś z następujących
środków odurzających?

134

Wykres nr 40. Czy kiedykolwiek chciałeś(aś) spróbować któregoś ze środków
wymienionych w powyższym pytaniu?

135

Wykres nr 41. Ile razy (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się używać kiedykolwiek
któregokolwiek z podanych niżej środków?

136

Wykres nr 42. W których miejscach, mógłbyś(mogłabyś) łatwo nabyć niżej
wymienione substancje (alkohol), gdybyś tego chciał(a)?

137

208

Wykres nr 43. W których miejscach, mógłbyś(mogłabyś) łatwo nabyć niżej wymienione
substancje (narkotyki, inne środki odurzające), gdybyś tego chciał(a)?

138

Wykres nr 44. Jak bardzo, Twoim zdaniem, ludzie ryzykują, że sobie zaszkodzą
(zdrowotnie lub w inny sposób), jeśli:

139

Wykres nr 45. Jak sądzisz, gdybyś chciał(a) zdobyć każdą z następujących
substancji, jak trudne byłoby to dla Ciebie?

140

Wykres nr 46. Według Twojej oceny, ilu Twoich przyjaciół...

141

Wykres nr 47. Jakie wykształcenie mają Twój ojciec i Twoja matka?

142

Wykres nr 48. Jak powodzi się Twojej rodzinie w porównaniu z innymi rodzinami
w Polsce?

142

Wykres nr 49. Z kim mieszkasz?

143

Wykres nr 50. Na ile zwykle jesteś zadowolony z ...

143

Wykres nr 51. Czy Twoi rodzice wiedzą, gdzie spędzasz sobotnie wieczory?

144

Wykres nr 52. Jak często poniższe stwierdzenia odnoszą się do Ciebie:

145

Wykres nr 53. Ile pieniędzy tygodniowo zwykle wydajesz na swoje potrzeby bez
kontroli ze strony rodziców?
Wykres nr 54. Obszary bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego

146
164

209

Wykaz map
Mapa nr 1. Lokalizacja Województwa na tle kraju

27

Mapa nr 2. Lokalizacja Powiatu na tle województwa podkarpackiego

27

Mapa nr 3. Lokalizacja Gminy a tle powiatu sanockiego

28

Mapa nr 4. Wskaźnik przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego
na 1 osobę w gospodarstwach domowych w stosunku do średniej krajowej
w 2019r.

91

210

Bibliografia
➢ A. Duracz-Walczak, O ujednolicenie pojęć dotyczących bezdomności w Polsce,
A. Duracz- Walczak (red.) W kręgu problematyki bezdomności polskiej, Warszawa,
Gdańsk, 2000-2001
➢ A. Leszczyński, O bezdomności bez lęku, „Pomost – Pismo Samopomocy”, 2000
➢ Alkohol i życie codzienne. Ile piją Europejczycy, Biuletyn Informacyjny nr 22, PARPA
➢ Auleytner J. (2004) „Polska polityka społeczna. Ciągłość i zmiany.” Warszawa,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP
➢ Encyklopedia PWN, Warszawa, 1995
➢ G. Firlit-Fesnak, B. Szatur-Jaworska , Leksykon pojęć socjalnych, Elipsa, Warszawa,
1995
➢ Główny

Urząd

Statystyczny

„Założenia

programu

polityki

ludnościowej

w Polsce Raport w sprawie polityki migracyjnej państwa”
➢ http://www.epale.ec.europa.eu/pl/blog/starzenie-sie-spoleczenstw-problemdemograficzny-czy-wyzwanie-wspolczesnosci
➢ http://www.monar.org/czytelnia/ethos.pdf
➢ http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/funkcjonowanie-placowek-wsparcia-dziennego-dladzieci.html
➢ http://www.parpa.pl
➢ http://www.prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/Ceidg.Public.UI/Search.aspx
➢ http://www.stat.gov.pl/bdr
➢ http://www.stat.gov.pl/bdr/dane_cechter.wyswietl?p_zest_id=994589&p_typ=HTML
➢ http://www.wikipedia.pl
➢ http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rolnictwo/liczby
➢ K. Kicka, Każdy może być bezdomnym, „Polis”, nr1-2, 2000
➢ M. Grewiński, A. Zasada-Chorab, System pomocy społecznej w Polsce – wyzwania
i kierunki, ROPS Toruń 2013
➢ M. Porowski, Bezdomność – obraz zjawiska i populacji ludzi bezdomnych,
w: Pedagogika społeczna, T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa, 1995
➢ M. Pisarska, Bezdomni w Łodzi. Analiza socjologiczna, Polityka społeczna nr 11/12,
1993
➢ M. Wojnar, M. Fudała, K. Brzózka, Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. Picie
alkoholu, Posiedzenie Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia 24.03.2010.
➢ Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019r.
➢ Opracowanie KPP Sanok na podstawie SESPOL, SWD, Biuletyn Statystyczny.
➢ Por. Wojewódzki Program Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023

211

➢ Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Sanockiego na
lata 2021-2030
➢ Przy opracowaniu rysu historycznego wykorzystano informacje zawarte na stronie
http://www.tyrawa.pl
➢ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
➢ Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1978
➢ Sprawozdanie MPiPS 03 GOPS Tyrawa Wołoska
➢ Sprawozdawczość GOPS Tyrawa Wołoska, dane SI POMOST STD
➢ Sprawozdanie z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
➢ Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego
➢ Sprawozdanie

rzeczowo-finansowe

Powiatowego

Centrum

Pomocy

Rodzinie

w Sanoku
➢ Starostwo Powiatowe w Sanoku, dane wg Systemu Informacji Oświatowej
➢ Starzenie

się

społeczeństw

–

problem

demograficzny

czy

wezwanie

współczesności?/EPALE (europa.eu)
➢ Statystyka PUP Sanok
➢ Strategia Rozwoju Gminy Tyrawa Wołoska do roku 2020
➢ Wojewódzki Program Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023
➢ Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata
2014 – 2020, ROPS Rzeszów 2014
➢ W. Szychta, M. Skoczylas, T. Laudański, Spożywanie alkoholu i palenie tytoniu przez
kobiety w ciąży – przegląd badań, w: „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia”, tom
1, zeszyt 4, 2008.
➢ Zarządzanie teoria a praktyka, red. A.K Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1995

212

