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WSTĘP 

 

Samorządy lokalne działające w warunkach gospodarki rynkowej, cechującej się dużą 

dynamiką zmian i niepewnością co do ich kierunków, muszą posiadać zdolność do wczesnego 

rozpoznawania zagrożeń, jak i dostrzegania pojawiających się szans. W takich warunkach 

istotnego znaczenia nabiera zarządzanie strategiczne, które, oparte na opracowywaniu, 

wdrażaniu i kontroli realizacji planów strategicznych, umożliwia dostosowanie 

funkcjonowania jednostek terytorialnych do zmian zachodzących w otoczeniu. Na poziomie 

zarządzania lokalnego (gminnego), w zakresie polityki społecznej, podstawową rolę wśród 

tego typu planów pełni strategia rozwiązywania problemów społecznych.  

Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Określa misję oraz 

wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób 

przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować społeczne 

skutki kwestii społecznych. Dokument stanowi zatem podstawę do realizacji stosunkowo 

trwałych wzorów interwencji społecznych, które mają przyczynić się do poprawy warunków 

życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją 

i wykluczeniem społecznym, i doprowadzić do integracji społecznej. 

Niniejsza strategia została opracowana przez  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

we Włodawie. Strategia jest dokumentem uspołecznionym. W pracach nad nim uczestniczyli 

przedstawiciele samorządu lokalnego, środowisk pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, 

kultury, ochrony zdrowia, policji i sądownictwa, przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

kościoła, mieszkańcy gminy oraz eksperci. 

Dokument ma charakter kilkuletni; został przygotowany na lata 2014-2024. Jest 

zgodny z założeniami odnoszących się do polityki społecznej dokumentów strategicznych 

przygotowanych na poziomie europejskim, ogólnopolskim i samorządowym i umożliwia 

ubieganie się o środki zewnętrzne, m.in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.  

Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów 

i projektów pomocy społecznej. Skuteczność wyznaczonych w niej działań pomocowych 

będzie zależała zarówno od posiadanych i pozyskanych przez gminę środków finansowych, 

jak i szerokiej, aktywnej i skoordynowanej współpracy przedstawicieli administracji 

samorządowej i partnerów społecznych, w tym organizacji pozarządowych.  
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I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA 

 

1. STRUKTURA STRATEGII 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włodawa składa się 

z trzech zasadniczych części, tj. części wprowadzającej, diagnostyczno-analitycznej 

i programowej. 

Część wprowadzająca zawiera informacje na temat organizacji strategii oraz 

uwarunkowań zewnętrznych (prawnych i strategiczno-programowych) tworzenia dokumentu. 

Obejmuje również ocenę stopnia wdrożenia strategii obowiązującej w poprzednim okresie 

programowania. 

Część diagnostyczno-analityczna zawiera informacje ogólne dotyczące gminy oraz 

diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie, która została oparta na badaniu źródeł 

zastanych, tj. danych pozyskanych z instytucji i organizacji działających w gminie bądź 

obejmujących zasięgiem działania jej mieszkańców, identyfikacji mocnych i słabych stron 

oraz szans i zagrożeń lokalnego systemu polityki społecznej (SWOT), a także analizie ankiet, 

skierowanych do przedstawicieli funkcjonujących w gminie placówek oświatowych oraz 

reprezentantów środowiska lokalnego (liderzy lokalni, mieszkańcy). Diagnoza została 

przeprowadzona w następujących obszarach: 

 Infrastruktura techniczna; 

 Komunikacja i transport; 

 Demografia; 

 Gospodarka; 

 Rynek pracy; 

 Zasoby i warunki mieszkaniowe; 

 Bezdomność; 

 Edukacja; 

 Kultura; 

 Sport i rekreacja; 

 Turystyka; 

 Sytuacja dziecka; 

 Ochrona zdrowia; 

 Bezpieczeństwo publiczne; 

 Pomoc społeczna; 

 Sytuacja osób niepełnosprawnych; 

 Problemy uzależnień i przemocy 

w rodzinie; 

 Działalność organizacji pozarządowych. 

Część programowa zawiera najistotniejsze założenia polityki społecznej gminy 

na najbliższe lata. Są one ujęte w formie misji, celów strategicznych, celów operacyjnych 

i kierunków działań. W części programowej są również wskazane podmioty realizujące 

strategię i współdziałające w jej realizacji, źródła finansowania i czas realizacji 

wyznaczonych w dokumencie działań. Ponadto przedstawiona jest prognoza zmian oraz 
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informacja na temat sposobu wdrożenia dokumentu oraz prowadzenia monitoringu jego 

realizacji. Dla realnej oceny stopnia wdrożenia dokumentu jest przygotowany wykaz 

wskaźników monitoringowych. Część programowa zawiera także omówienie projektów 

zaproponowanych przez przedstawicieli instytucji gminy i organizacji pozarządowych 

działających w obszarze polityki społecznej. 

Poniższy diagram prezentuje strukturę Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Włodawa. 

 

Diagram 1. Struktura dokumentu strategii 
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2. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE TWORZENIA STRATEGII 

 

2.1. PODSTAWY PRAWNE 

 

Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych, podobnie jak inne 

dokumenty strategiczne przygotowywane na różnych szczeblach administracji publicznej, jest 

dokumentem uwarunkowanym prawnie. Obowiązek jej opracowania wynika wprost z art. 17 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., 

poz. 182 z późn. zm.), który w ramach zadań własnych gminy przewiduje „opracowanie 

i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego 

ryzyka”. 

Na treść i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych mają 

również wpływ inne akty prawne. Należą do nich: 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r, 

poz. 594 z późn. zm.), 

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

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.135 z późn. zm.), 

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

poz.1456 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r., 

poz.124 z późn. zm.), 

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

pracy (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2011 r. 

Nr 43, poz. 225 z późn. zm.), 
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 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. 

zm.), 

 ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. 

z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 

z 2013 r., poz. 1457), 

 ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. 

z 2011 r., Nr 231, poz. 1375), 

 ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 567). 

Podczas realizacji strategii zajdzie również potrzeba odwołania się do innych aktów 

prawnych, m.in. z zakresu edukacji, kultury, ochrony zdrowia i budownictwa socjalnego. 

 

2.2. PODSTAWY STRATEGICZNO-PROGRAMOWE 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włodawa jest dokumentem 

zgodnym z dokumentami strategicznymi i programowymi, które funkcjonują na poziomie 

europejskim, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Dokumenty te tworzą 

warunki do podejmowania działań opartych na zasadzie pomocniczości państwa przy 

wykorzystaniu zasobów tkwiących w środowiskach lokalnych i aktywności środowisk 

zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.  

 

2.2.1. DOKUMENTY EUROPEJSKIE I KRAJOWE 

 

Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu 

 

Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu jest dokumentem, którego głównym celem jest wyjście 

z kryzysu, w jakim w ostatnich latach znalazła się gospodarka europejska, powrót na ścieżkę 

rozwoju, a następnie na niej pozostanie. Strategia, której założeniem jest stworzenie większej 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włodawa na lata 2014-2024 

 8 

liczby miejsc pracy i podniesienie standardu życia, obejmuje trzy wzajemnie ze sobą 

powiązane priorytety: 

1. Rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 

2. Rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 

3. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki o wysokim poziomie 

zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 

Dokument zawiera również kilka nadrzędnych celów Unii Europejskiej do 2020 roku: 

 zwiększenie stopy zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata z obecnych 69% do co najmniej 

75%, 

 osiągnięcie poziomu inwestycji w działalności badawczo-rozwojowej równego 3% PKB, 

przede wszystkim poprzez poprawę warunków inwestowania w B+R przez sektor 

prywatny i opracowanie nowego wskaźnika umożliwiającego śledzenie procesów 

innowacji, 

 ograniczenie emisji dwutlenku węgla co najmniej o 20% w porównaniu z poziomem 

z 1990 r. lub, jeśli pozwolą na to warunki, o 30%, 

 zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii do 20% 

oraz zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20%, 

 ograniczenie liczby osób przedwcześnie kończących naukę szkolną do 10% z obecnych 

15% oraz zwiększenie odsetka osób w wieku 30-34 lata posiadających wyższe 

wykształcenie z 31% do co najmniej 40%, 

 ograniczenie liczby Europejczyków żyjących poniżej krajowej granicy ubóstwa o 25% 

poprzez wydobycie z ubóstwa 20 mln osób. 

W ramach trzech priorytetów tematycznych przygotowano siedem projektów 

przewodnich. Projekt „Unia innowacji” ma na celu poprawę warunków ramowych i dostępu 

do finansowania badań i innowacji, co powinno wzmocnić rolę łańcucha innowacji 

i zwiększyć poziom inwestycji w całej Unii. Z kolei projekt „Młodzież w drodze” służy 

poprawie wyników systemów kształcenia oraz podniesieniu atrakcyjności europejskiego 

szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej, a projekt „Europejska agenda cyfrowa” 

zakłada upowszechnienie szybkiego Internetu oraz umożliwienie gospodarstwom domowym 

i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści z jednolitego rynku cyfrowego. 

Projekt „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” ma na celu uniezależnienie 

wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów poprzez zmniejszenie udziału emisji 

węgla w europejskiej gospodarce, większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 
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modernizację transportu i propagowanie efektywności energetycznej, natomiast projekt 

„Polityka przemysłowa w erze globalizacji” służy poprawie otoczenia biznesu, szczególnie 

w odniesieniu do MŚP, oraz wspieraniu rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysłowej, 

przygotowanej do konkurowania na rynkach światowych. 

Celem projektu „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” jest 

modernizacja rynków pracy poprzez zwiększanie mobilności siły roboczej oraz rozwijanie 

kwalifikacji przez całe życie, co powinno podnieść współczynnik aktywności zawodowej 

i lepiej dopasować do siebie popyt i podaż na rynku pracy, a projekt „Europejski program 

walki z ubóstwem” zakłada zapewnienie spójności społecznej i terytorialnej, tak aby 

korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby 

ubogie i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu 

społecznym.  

Oprócz regularnych sprawozdań, przewidzianych ramach mechanizmów zarządzania 

Strategii „Europa 2020”, Komisja Europejska dokona w 2014 roku przeglądu realizacji 

inicjatyw europejskiej platformy współpracy na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym, między innymi pod kątem dostosowania jej do nowych wieloletnich ram 

finansowych. 

 

Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2014-2020 

 

Wieloletnie Ramy Finansowe (WRF) na lata 2014-2020 określają priorytety Unii 

Europejskiej na najbliższe 7 lat, stanowiąc ramy zarówno polityczne, jak i budżetowe 

(odpowiadając na pytanie „w jakich obszarach UE powinna inwestować mniej lub więcej 

w przyszłości”).  

Na wniosek Komisji Europejskiej objęto Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności wspólnymi ramami strategicznymi, 

które obejmują również Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki. Na podstawie przyjętych założeń w okresie 

programowania 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny zapewni finansowanie działań 

strukturalnych na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w ramach czterech 

głównych obszarów inwestycji: zatrudnienia, edukacji, włączenia społecznego i usprawniania 

administracji publicznej. Natomiast Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji 

posłuży do finansowania pomocy na rzecz pracowników zwolnionych w następstwie 
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poważnej zmiany strukturalnej oraz łagodzenia skutków, jakie dla rolników pociągają nowe 

umowy handlowe.  

W dziedzinie wzrostu zatrudnienia i spójności wprowadzono nowy instrument,  

jakim jest zarządzany centralnie program „Łącząc Europę”, który ma na celu finansowanie 

priorytetowych przedsięwzięć infrastrukturalnych w dziedzinie energii, transportu oraz 

technologii informacyjno-komunikacyjnych, których realizacja leży w interesie całej Unii 

Europejskiej. 

Nowy program „Zdrowie na rzecz wzrostu” będzie ukierunkowany na działania  

o wyraźnej unijnej wartości dodanej, zgodnie z celami Strategii „Europa 2020”. Głównym 

celem programu jest współpraca z państwami członkowskimi UE w celu ochrony obywateli 

przed transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, osiągnięcia większej stabilności usług 

opieki zdrowotnej oraz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, przy jednoczesnym zachęcaniu 

do innowacji w dziedzinie ochrony zdrowia. 

 

Narodowa Strategia Integracji Społecznej 

 

Narodowa Strategia Integracji Społecznej jest dokumentem, którego celem jest pomoc 

w procesie włączania się Polski w realizację drugiego z celów Strategii Lizbońskiej 

stawiającego na modernizację europejskiego modelu socjalnego, inwestowanie w ludzi oraz 

zwalczanie wykluczenia społecznego. Działania w tym zakresie mają przyczynić się do: 

 dostosowania edukacji i szkolenia do wymogów życia i pracy w społeczeństwie 

opartym na wiedzy, 

 rozwijania aktywnej polityki zatrudnienia przyczyniającej się do tworzenia większej 

liczby lepszych miejsc pracy, 

 modernizacji systemu ochrony socjalnej, w tym systemów emerytalnych i ochrony 

zdrowia, m.in. w celu zapewnienia ich finansowej stabilności oraz odpowiedniej 

koordynacji z celami polityki edukacyjnej i polityki zatrudnienia, 

 wspierania integracji społecznej, aby uniknąć pojawienia się trwale zmarginalizowanej 

klasy ludzi niezdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy. 

W ramach kilkunastu obszarów życia społecznego wyznaczonych w Narodowej 

Strategii Integracji Społecznej sformułowano następujące priorytety:  

 wzrost uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym, 

 poprawa jakości kształcenia na poziomie gimnazjalnym i średnim, 
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 upowszechnienie kształcenia wyższego i jego lepsze dostosowanie do potrzeb rynku 

pracy, 

 rekompensowanie deficytów rozwoju intelektualnego i sprawnościowego dzieci, 

 radykalne ograniczenie ubóstwa skrajnego, 

 ograniczenie tendencji do wzrostu różnic dochodowych, 

 ograniczenie bezrobocia długookresowego, 

 zmniejszenie bezrobocia młodzieży, 

 zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych, 

 zwiększenie liczby uczestników w aktywnej polityce rynku pracy – ALMP, 

 upowszechnienie kształcenia ustawicznego, 

 wydłużenie przeciętnego dalszego trwania życia w sprawności, 

 powszechne ubezpieczenie zdrowotne, 

 kobiety i dzieci objęte programami zdrowia publicznego, 

 wzrost dostępu do lokali (mieszkań) dla grup najbardziej zagrożonych bezdomnością, 

 dostęp do pracowników socjalnych, 

 rozwój pomocy środowiskowej – zwiększenie liczby osób objętych usługami pomocy 

środowiskowej, 

 zaangażowanie obywateli w działalność społeczną, 

 realizacja NSIS przez samorządy terytorialne, 

 dostęp do informacji obywatelskiej i poradnictwa. 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) 

 

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny będzie 

współfinansował krajowy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

(PO WER), który został przyjęty uchwałą Rady Ministrów RP w dniu 8 stycznia 2014 roku.  

Program powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, 

włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.  

PO WER będzie również wspierać innowacje społeczne oraz współpracę ponadnarodową  

w wyżej wymienionych obszarach, a także wdrażanie w naszym kraju „Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia osób młodych”.  

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest ukierunkowany na następujące 

obszary: 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włodawa na lata 2014-2024 

 12 

 realizację działań skierowanych do młodych, bezrobotnych osób w wieku od 15.  

do 24. roku życia i poprawę ich sytuacji na rynku pracy w ramach „Inicjatywy  

na rzecz zatrudnienia osób młodych” i „Gwarancji dla młodzieży”, 

 wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, 

kluczowych z punktu widzenia Strategii „Europa 2020” i krajowych programów 

reform, 

 wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu 

budowy gospodarki opartej o wiedzę, 

 poszukiwanie nietypowych, innowacyjnych, stosowanych w innych krajach metod 

rozwiązywania problemów społecznych, 

 realizację programów w zakresie mobilności ponadnarodowej. 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój wraz z 16 współfinansowanymi  

z Europejskiego Funduszu Społecznego regionalnymi programami operacyjnymi stanowi 

spójną całość, obejmującą interwencje w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, 

edukacji oraz dobrego rządzenia. Przy tym PO WER obejmuje 32% przyznanych Polsce 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast dla 16 regionalnych programach 

operacyjnych przeznaczono łącznie 68% tych środków. 

 

2.2.2. DOKUMENTY REGIONALNE I LOKALNE 

 

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) 

na lata 2014 – 2020 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego jest jednym z 16 

regionalnych programów operacyjnych, służących realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2020 

oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 i pozostałych 8 zintegrowanych 

strategii., jednocześnie będąc odzwierciedleniem polityki rozwoju prowadzonej przez 

samorząd województwa. Zakłada likwidację najważniejszych luk warunkujących rozwój 

województwa, występujących w zakresie infrastruktury (w szczególności transportowej oraz 

wykorzystania OZE) wspierając jednocześnie innowacyjność i konkurencyjność gospodarki 

oraz wzmacniając aktywność zawodową społeczeństwa. Działania podjęte w ramach RPO 

WL 2014-2020 przyczynią się do dalszego wdrażania Strategii UE dla regionu Morza 

Bałtyckiego. 
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W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

określone zostały cele szczegółowe, które będą realizowane poprzez 15 Osi Priorytetowych, 

odpowiadających celom tematycznym pakietu legislacyjnego UE. Według założeń RPO WL 

głównymi wyzwaniami horyzontalnymi, przed którymi stoi region, są:  

 niekorzystne zmiany demograficzne (depopulacja oraz starzenie się społeczeństwa), które 

oddziałują na edukację, rynek pracy oraz usługi publiczne,  

 konieczność zmiany struktury gospodarki, co będzie wymagać znacznego wysiłku na 

rzecz rozwoju przedsiębiorstw oraz dostosowania kwalifikacji mieszkańców do wymagań 

nowoczesnego rynku pracy,  

 niedostatki infrastrukturalne, które warunkują podniesienie atrakcyjności regionu jako 

miejsca do inwestowania i zamieszkania. 

W zakresie polityki społecznej RPO WL 2014-2020 przewiduje wsparcie na rzecz 

osób bezrobotnych (zarejestrowanych, jak i nie zarejestrowanych w urzędach pracy), 

w szczególności grup defaworyzowanych na rynku pracy (np. wsparcie dedykowane dla 

długotrwale bezrobotnych, osób starszych, niepełnosprawnych) w celu zwiększenia ich szans 

na znalezienie zatrudnienia. Planowana jest również interwencja na rzecz aktywizacji osób 

powracających na rynek pracy oraz wspieranie usług opieki nad małymi dziećmi i osobami 

zależnymi w celu umożliwienia godzenia życia zawodowego i prywatnego. Wsparcie będzie 

kierowane także na rozwój przedsiębiorczości, w tym samozatrudnienia. Ponadto interwencja 

przewiduje kompleksowe wsparcie na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, jak również 

wsparcie inwestycyjne dla podmiotów ekonomii społecznej. 

Wsparcie w zakresie aktywnego włączenia w ramach RPO WL 2014-2020 zakłada 

realizację programów na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w tym społeczności marginalizowanych, ukierunkowane na 

aktywizację społeczno-zawodową. Założono również wsparcie inwestycyjne w infrastrukturę 

ochrony zdrowia w zdiagnozowanych obszarach deficytowych oraz infrastruktury usług 

społecznych związanych z aktywizacją społeczno-zawodową. Istotnym elementem 

interwencji będzie kompleksowa rewitalizacja wybranych obszarów podporządkowana celom 

społecznym. 

Interwencja RPO WL 2014-2020 będzie skupiała się także na upowszechnianiu 

kształcenia ustawicznego oraz dostosowaniu oferty tego kształcenia, w szczególności do 

potrzeb pracodawców, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie oraz na zwiększeniu 

adaptacyjności przedsiębiorców i ich pracowników do zmieniającej się sytuacji gospodarczej. 

Dodatkowo przewiduje się poprawę jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez 
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lepsze powiązanie go z rynkiem pracy ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych 

inteligentnych specjalizacji.  

Celem wyrównania dostępu do dobrej jakości edukacji oraz przeciwdziałaniu 

rozwarstwieniu społecznemu w szkołach i placówkach oświatowych, interwencja RPO WL 

2014-2020 będzie wspierać jednostki systemu oświaty w m. in. zwiększaniu kompetencji 

matematyczno-przyrodniczych, kształtowaniu kreatywności i innowacyjności, pracy 

z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pracy z uczniem młodszym, 

zwiększeniu dostępu do pomocy pedagogiczno-psychologicznej oraz informacji edukacyjno-

zawodowej. Przewidziano także wsparcie szkół i placówek oświatowych w zakresie rozwoju 

kompetencji zawodowych nauczycieli, jak również doposażenie w specjalistyczny sprzęt, 

nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczno-naukowe. 

 

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020  

(z perspektywą do 2030 r.)  

 

Najważniejszym dokumentem, który wyznacza kluczowe długoterminowe cele oraz 

kierunki rozwoju województwa lubelskiego jest Strategia Rozwoju Województwa 

Lubelskiego. Fundamentalnym wyzwaniem polityki rozwoju staje się budowanie przewag 

konkurencyjnych opartych na innowacyjności i kapitale intelektualnym, przy wydobyciu  

i wykorzystaniu endogennych potencjałów regionów. Dokument ten określa cele polityki 

rozwoju prowadzonej w regionie, w tym polityki społecznej. W horyzoncie 2020 roku 

(z perspektywą do 2030 roku) strategiczne cele rozwoju regionu lubelskiego, których 

realizacji będą służyły działania samorządu województwa, są określone następująco:  

1. Wzmacnianie urbanizacji regionu.  

Miasta są nośnikiem postępu technologicznego, koncentrują usługi wyższego rzędu, stanowią 

węzły komunikacyjne, stanowią rynki pracy oraz ośrodki obsługi dla otaczających je terenów. 

Szczególne znaczenie mają miasta, w których istnieją funkcje metropolitalne, są one bowiem 

ośrodkami usług najwyższego rzędu oraz łącznikami związanych z nimi regionów  

z gospodarką globalną. Urbanizację należy rozumieć w wymiarze ilościowym i jakościowym. 

2. Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich.  

Rolnictwo i kompleks żywnościowy to tradycyjne dziedziny gospodarki regionu. Działania 

podejmowane w ramach celu 2 pozwolą na racjonalizację produkcji rolnej i zwiększenie jej 

opłacalności, a jednocześnie na istotną poprawę warunków życia mieszkańców wsi, którzy  
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w większym, niż dotychczas stopniu będą podejmowali pracę poza rolnictwem, w tym m.in. 

w usługach dla rolnictwa i turystyce.  

3. Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania 

technologicznego, przedsiębiorczości i innowacyjności regionu.  

We współczesnej gospodarce innowacja to najbardziej skuteczny sposób na zwiększenie 

konkurencyjności. Działania podjęte podczas realizacji celu 3 pozwolą na zwiększenie 

innowacyjności tych kierunków działalności gospodarczej regionu, które – z jednej strony – 

są zakorzenione w jego gospodarczej tradycji, z drugiej zaś mogą być wsparte dobrze juz 

rozwiniętym zapleczem badawczo-rozwojowym, co jest zbieżne z zasadą „inteligentnej 

specjalizacji” (smart specialisation). Realizacja celu 3 powinna zwiększyć atrakcyjność 

inwestycyjną Lubelszczyzny. Działania te będą także zmierzały do poprawy sytuacji na 

regionalnym rynku pracy. 

4. Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i kulturowa integracja regionu. 

Region zintegrowany poczuciem społecznej tożsamości terytorialnej, wspomaganej silnymi 

więziami współzależności gospodarczej i kulturowej, ze sprawnym systemem wewnętrznej 

komunikacji i transportu, ma znacznie większe szanse na rozwój w otwartej, konkurencyjnej 

gospodarce, niż region fragmentowany, którego poszczególne układy lokalne nie są zdolne do 

współpracy, a mieszkańcy mają nikłą świadomość wspólnych korzeni i wspólnych interesów. 

 

Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 

 

Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 jest 

dokumentem, który określa cele polityki społecznej prowadzonej w regionie. W jej ramach 

dokonano diagnozy sytuacji społecznej w województwie lubelskim. Strategia jest zgodna 

z dokumentami strategicznymi szczebla krajowego, a także ze Strategią Rozwoju 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalną Strategią Innowacji 

Województwa Lubelskiego do 2020 roku.  

Cele główne oraz cele szczegółowe dokumentu sprzyjają realizacji celu operacyjnego 

4.2 Wspieranie włączenia społecznego celu strategicznego 4. Funkcjonalna, przestrzenna, 

społeczna i kulturowa integracja regionu zawartego w Strategii Rozwoju Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020.  

Obszary tematyczne zawarte w strategii realizowane będą na podstawie programów 

zawierających założenia, cele, wskaźniki realizacji, które będą podlegały ewaluacji oraz 

monitoringowi. Będą to następujące programy: 
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1. Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 

2012-2016; 

2. Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 

2011-2015; 

3. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS na lata 2011- 2015; 

4. Wojewódzki Program na Rzecz Osób Starszych na lata 2013-2015; 

5. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

6. Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania ich wykluczeniu 

społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób 

niepełnosprawnych; 

7. Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii 

społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia 

w województwie lubelskim na lata 2013-2020; 

8. Program Współpracy Województwa Lubelskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego; 

9. Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia. 

Następnie sformułowano wizję rozwoju strategii („Budując nowoczesny region 

lubelski zaktywizujemy społeczności lokalne, ograniczamy ubóstwo efektywnie wspierając 

rodzinę, seniorów, osoby niepełnosprawne i bezrobotne. Będziemy tworzyć możliwości 

uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym wszystkim obywatelom Lubelszczyzny”) 

oraz, w oparciu o wyznaczone priorytety polityki społecznej województwa lubelskiego, 

sformułowano cele główne: 

1. Wzrost zatrudnienia i ograniczenie poziomu ubóstwa w województwie lubelskim do 2020 

roku; 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

oraz wzrost aktywności i udziału w życiu społecznym osób starszych; 

3. Budowa spójnego systemu pomocy efektywnie wspierającego rodzinę w woj. lubelskim; 

4. Włączenie niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego w życie 

społeczne; 

5. Włączenie osób z zaburzeniami psychicznymi w życie społeczne i zawodowe; 

6. Aktywne społeczności lokalne województwa lubelskiego; 

7. Budowa efektywnej ekonomii społecznej w województwie lubelskim. 
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Włodawskim  

na lata 2011 – 2021 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Włodawskim jest 

podstawowym dokumentem określającym politykę społeczną powiatu włodawskiego. 

Polityka ta, będąc jednym z zadań samorządu, przejawia się w postępie społecznym i dążeniu 

do zaspokajania potrzeb wszystkich mieszkańców powiatu. Na podstawie zawartej 

w dokumencie diagnozy problemów społecznych w powiecie sytuacji społeczno-

gospodarczej występujących w powiecie wyznaczono poniżej przedstawione cele w sześciu 

obszarach: 

1. Obszar zdrowia: 

CEL OGÓLNY: Poprawa jakości zdrowia fizycznego i psychicznego w społeczeństwie  

– stworzenie platformy współpracy w profilaktyce zdrowia   

CELE SZCZEGÓŁOWE:  

 Stworzenie systemu profilaktyki;  

 Zwiększenie dostępności do lecznictwa poprzez wzmocnienie systemu lokalnego;  

 Poprawa jakości usług;  

 Edukacja prozdrowotna dotycząca aktywności, ryzykownych zachowań, odżywiania, 

higieny, korzystania ze swoich praw, standardów.  

2. Obszar edukacji: 

CEL OGÓLNY: Podwyższanie poziomu edukacji dostosowanej do potrzeb każdej grupy 

społecznej.   

CELE SZCZEGÓŁOWE:  

 Reorientacja zawodowa rolników;  

 Wsparcie edukacyjne osób niepełnosprawnych we wchodzeniu na rynek pracy  

i własnej działalności gospodarczej;  

 Edukacja kobiet na rzecz aktywnego uczestnictwa w rynku pracy oraz 

przedsiębiorczości;  

 Edukacja obywatelska i ekonomiczna dostosowana do trendów na rynku pracy  

i nowoczesności;  

 Edukacja ludzi starszych.  

3. Obszar kultury: 

CEL OGÓLNY: Stworzenie warunków do świadomego, kreatywnego, aktywnego 

i powszechnego udziału społeczności w kulturze, uwzględniając tradycje lokalne.   
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CELE SZCZEGÓŁOWE:  

 Rozbudzanie potrzeby, motywowanie, inspirowanie do aktywnego uczestnictwa 

w kulturze (Upowszechnianie innowacyjnych form animacji kultury,);  

 Wskazanie zasobów lokalnych i regionalnych, budowanie produktów kulturowych;  

 Kształtowanie edukacji kulturalnej na wszystkich poziomach rozwoju;  

 Promocja kultury.  

 Doinwestowanie świetlic, domów kultury, bibliotek;  

 Szkolenia animatorów kultury, animatorów społecznych oraz animatorów wolnego 

czasu;  

 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

4. Obszar sportu, rekreacji i wypoczynku: 

CEL OGÓLNY: Wzbogacenie i podniesienie atrakcyjności oferty sportowej i jakości 

rekreacji w powiecie włodawskim.   

CELE SZCZEGÓŁOWE:  

 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży;  

 Szkolenia kadry instruktorskiej;  

 Zwiększenie oferty i dostępności zajęć sportowych dla różnych grup społecznych: 

dzieci, młodzieży, seniorów, niepełnosprawnych, kobiet;  

 Wzmacnianie organizacji pozarządowych i wolontariatu;  

5. Obszar pomocy społecznej: 

CEL OGÓLNY: Minimalizowanie patologii społecznej: alkoholizmu, narkomanii 

i przemocy;  

Poprawa kondycji rodziny.  

CELE SZCZEGÓŁOWE:  

 Ograniczenie grup wykluczenia społecznego poprzez współpracę z organizacjami 

pozarządowymi;  

 Ograniczenie ilości osób korzystających z pomocy społecznej poprzez aktywizację 

społeczną i zawodową;  

 Współpraca z instytucjami, urzędami, organizacjami – budowanie platformy 

współpracy;  

 Zwiększenie kreatywności społeczeństwa poprzez działalność pracowników pomocy  

 społecznej;  

 Promocja i edukacja zaradności życiowej, zintensyfikowanie działań na rzecz 

ograniczenia bezradności życiowej, aktywizacja bezrobotnych;  
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 Zwiększenie kontroli dostępności alkoholu, papierosów i narkotyków nieletnim; 

6. Obszar aktywności i integracji społecznej: 

CEL OGÓLNY: Podniesienie poziomu aktywności społeczności lokalnej i współuczestnictwa 

w kreacji społecznej. 

CELE SZCZEGÓŁOWE:  

 Podniesienie świadomości społecznej w zakresie znaczenia aktywności;  

 Wzbogacenie życia kulturalno-społecznego;  

 Stworzenie ogólnodostępnej i aktualizowanej bazy informacyjnej w obszarze życia 

społecznego powiatu.;  

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Włodawa na lata 2009 - 2015 

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Włodawa, stanowi podstawę polityki rozwoju 

samorządu gminy. W jej ramach przeprowadzono diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej 

gminy, dokonano analizy SWOT, zidentyfikowano występujące problemy, sformułowano 

misję, wyznaczono cele strategiczne i szczegółowe oraz konkretne zadania operacyjne, 

których realizacja ma przyczynić się do poprawy sytuacji w gminie.  

Wdrożenie procesu planowania strategicznego jest odpowiedzią na wyzwania jakie stawia 

przed gminą funkcjonowanie w specyficznym obszarze jakim jest Unia Europejska. Projekty 

na realizację, których gmina zamierza pozyskać środki zewnętrzne muszą być odpowiedzią na 

zidentyfikowane potrzeby i powinny być powiązane ze sobą tworząc logiczną całość. 

Opracowanie Strategii opiera się na koncepcji zrównoważonego rozwoju, jest to 

rozwój trwały, samopodtrzymujący się, taki w procesie którego zaspokajanie bieżących 

potrzeb społeczności, nie przynosi uszczerbku dla możliwości rozwoju przyszłych pokoleń. 

Kieruje się on następującymi zasadami: 

 Wykorzystanie lokalnych (regionalnych) zasobów; 

 Wykorzystanie w pierwszym rzędzie zasobów odtwarzalnych; 

 Poszukiwanie i wybieranie rozwiązań, które nie niszczą środowiska naturalnego; 

 Ochrona i racjonalne wykorzystanie posiadanego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego; 

 Uznanie więzi społecznych za podstawę stosunków społecznych i gospodarczych; 

 Ścisłe sprzężenie struktur władzy społecznej z organizacjami gospodarczymi 

i pozarządowymi; 

 Wspieranie drobnych firm nieformalnego sektora gospodarczego; 

 Szerokie kontakty systemów lokalnych, które opierają się na wzajemnej kooperacji 
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z odległymi rynkami zewnętrznymi. 

Misją Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Włodawa jest: „Osiągnięcie statusu 

rozpoznawalnego w skali kraju ośrodka turystyki poprzez wykorzystanie walorów środowiska 

naturalnego, potencjału społecznego oraz nadgranicznego położenia gminy na granicy 

państwa, Białorusi i Ukrainy.” Cele strategiczne, które określono dla gminy to:  

Cel Strategiczny 1: 

Aktywizacja rozwoju marki „Centrum turystyczno – rekreacyjnego województwa 

lubelskiego Okuninki nad Jeziorem Białym i okolic” jako markowego produktu gminy 

Włodawa i Lubelszczyzny oraz rozwój jej funkcji turystycznej.  

Cel Strategiczny 2:  

Rozwój gospodarki przyjaznej dla środowiska i rozwoju turystyki.  

Cel Strategiczny 3:  

Rozwój infrastruktury publicznej gminy mający na celu poprawę jakości życia 

mieszkańców i turystów. 

Cel Strategiczny 4: 

Gmina Włodawa dobrym miejscem do życia 
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II. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNO-ANALITYCZNA 

 

1. POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY GMINY 

 

Gmina Włodawa jest gminą wiejską, leżącą w środkowo - wschodniej części Polski, 

przy granicy z Białorusią i Ukrainą. Obszar ten często określany jest mianem Polskich 

Kresów Wschodnich. Gmina należy do województwa lubelskiego i powiatu włodawskiego. 

Obszar gminy rozdziela na dwie części miasto Włodawa, które jest oddzielną jednostką 

administracyjną. Siedziba władz gminy znajduję się we Włodawie.  

Gmina zajmuje powierzchnię 24.375 km2 i składa się z 16 sołectw: Korolówka, 

Korolówka-Kolonia, Korolówka- Osada, Krasówka, Luta, Okuninka, Orchówek, Różanka, 

Sobibór, Sobibór- Stacja, Stawki, Suszno, Szuminka, Wołczyny, Żłobek, Żuków . 

 

2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 

Gmina Włodawa posiada zadowalający wskaźnik zwodociągowania kształtujący się 

na poziomie 97,6 %. Łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej w gminie Włodawa 

wynosi 89,2 km. Obecnie z sieci wodociągowej korzysta 5451 mieszkańców gminy. System 

kanalizacji na terenie gminy jest słabiej rozwinięty. Łączna długość sieci kanalizacyjnej 

wynosi 36,8 km, ilość przyłączy – 565. Obecnie z sieci kanalizacyjnej korzysta 4903 osoby. 

Niektórzy mieszkańcy gminy korzystają z przydomowych oczyszczalni ścieków. Na terenie 

gminy nie ma sieci gazowej.  

 

Tabela 1. Infrastruktura techniczna w gminie w 2012 roku 

sieć wodociągowa 

długość czynnej sieci wodociągowej (w km) 89,20  

liczba ludności korzystających z sieci wodociągowej 5451 

sieć kanalizacyjna 

długość czynnej sieci kanalizacyjnej (w km) 36,80 

liczba ludności korzystających z sieci kanalizacyjnej 4903 

sieć drogowa 

długość dróg publicznych w gminie ogółem (w km) 69,18  

w tym 
długość dróg gminnych (w km) 40  

gospodarka odpadami 

liczba oczyszczalni ścieków 101 

liczba ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków 700  

Dane Urzędu Gminy Włodawa. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Korol%C3%B3wka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Korol%C3%B3wka-Kolonia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Korol%C3%B3wka-Osada
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kras%C3%B3wka_(powiat_w%C5%82odawski)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Luta_(wojew%C3%B3dztwo_lubelskie)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Okuninka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Orch%C3%B3wek_(wojew%C3%B3dztwo_lubelskie)
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCanka_(wojew%C3%B3dztwo_lubelskie)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sobib%C3%B3r
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stawki_(powiat_w%C5%82odawski)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Suszno
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szuminka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wo%C5%82czyny
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BB%C5%82obek_(wojew%C3%B3dztwo_lubelskie)
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBuk%C3%B3w_(powiat_w%C5%82odawski)
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3. KOMUNIKACJA I TRANSPORT 

 

W obrębie gminy połączenia komunikacyjne są słabe. Również połączenie z miastem 

Włodawa jest niekorzystne. Aby dojechać do większych miast (np. Chełma, Lublina, 

Warszawy i Białej Podlaskiej) mieszkańcy gminy muszą najpierw dotrzeć do miasta 

Włodawa. Usługi komunikacyjne w gminie świadczą podmioty takie jak: Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej, przewoźnicy prywatni, gminny gimbus dowożący dzieci do 

szkół oraz bus dowożący dzieci niepełnosprawne do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego we Włodawie.  

 

4. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA 

 

Na koniec 2012 roku gmina Włodawa liczyła 6.045 mieszkańców, w tym 2.986 

kobiet, które stanowiły 49,4% ogółu ludności. Gęstość zaludnienia w gminie wynosiła 25 

osób na km
2
. Struktura wiekowa mieszkańców gminy ulegała zmianom. W latach 2010-2012 

liczba dzieci i młodzieży spadała, a liczba osób w wieku produkcyjnym i starszych rosła. 

Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 2. Struktura wiekowa ludności gminy w latach 2010-2012 

 2010 r. 2011 r. 2012 r. 

liczba osób w wieku przedprodukcyjnym 1237 1198 1155 

liczba osób w wieku produkcyjnym 3789 3826 3860 

liczba osób w wieku poprodukcyjnym 1025 1025 1030 

ogółem 6051 6049 6045 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Sytuacja demograficzna kształtowana jest przez takie wskaźniki, jak będący różnicą 

między liczbą urodzeń żywych i zgonów przyrost naturalny oraz saldo migracji, która odbywa 

się zarówno w ruchu wewnętrznym, jak i zagranicznym. Dane szczegółowe w tym zakresie 

odnoszące się do gminy przedstawiają poniższe tabele. 

 

Tabela 3. Ruch naturalny ludności gminy w latach 2010-2012 

 2010 r. 2011 r. 2012 r. 

liczba urodzeń żywych 60 75 47 

liczba zgonów 112 88 98 

przyrost naturalny -52 -13 -51 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego. 
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Tabela 4. Ruch migracyjny ludności gminy w latach 2010-2012 

 2010 r. 2011 r. 2012 r. 

saldo migracji w ruchu wewnętrznym 44 10 26 

saldo migracji w ruchu zagranicznym 0 1 2 

saldo migracji ogółem 44 11 28 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

W gminie można zaobserwować bardzo niekorzystny przyrost naturalny (-52 w 2010 

roku, -13 w 2011 roku, -51 w 2012 roku). Wpływ na taką sytuację demograficzną miał 

nierównomierny, spadek liczby urodzeń, szczególnie w roku 2012 oraz malejąca liczba 

zgonów. Saldo migracji w gminie ma charakter dodatni, wpływając tym samym na wzrost 

liczby mieszkańców. Migracja ludności odbywała się głównie w ruchu wewnętrznym, ruch 

zagraniczny obserwowany jest na znikomym poziomie. Biorąc pod uwagę powyższe dane 

i próbując dokonać prognozy ludności gminy na najbliższe lata, należy zwrócić uwagę na 

zmniejszającą się, m.in. pod wpływem niskiej dzietności rodzin, liczbę dzieci i młodzieży 

oraz stale zwiększającą się liczbę osób w wieku produkcyjnym i starszych.  

Powyższe tendencje demograficzne będą wymagały dopasowania usług społecznych 

do potrzeb zarówno dzieci i młodzieży, jak i seniorów. W przypadku tych pierwszych 

konieczne będzie dostosowanie dostępu do wychowania, edukacji, kultury, sportu i rekreacji, 

tym drugim trzeba będzie natomiast udzielić stosownej pomocy materialnej i rzeczowej, 

ułatwić im korzystanie z usług medycznych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz 

różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego. 

 

5. SYTUACJA GOSPODARCZA 
 

Gmina Włodawa jest gminą posiadającą dużo terenów leśnych. Na ogólną 

powierzchnię 24375 ha, 12414 ha stanowią lasy i grunty leśne. Jest to więc ponad połowa 

całkowitej powierzchni gminy. Sporą cześć zajmują także użytki rolne. Jest to powierzchnia 

8893 ha. Poniższa tabela przedstawia dane szczegółowe na temat struktury użytków rolnych 

w gminie. 

 
Tabela 5. Użytki rolne, lasy i grunty leśne, pozostałe grunty i nieużytki w 2012 roku 

powierzchnia użytków rolnych ogółem (w ha) 8893 

w tym:  

grunty orne (w ha) 5895 

sady(w ha) 43 

łąki i pastwiska (w ha) 2955 

powierzchnia lasów i gruntów leśnych (w ha) 12414 

powierzchnia pozostałych gruntów i nieużytków (w ha) 3154 

Dane Urzędu Gminy Włodawa. 
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Ogólna liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących w gminie na koniec 2012 

roku wynosiła 384. Wśród nich 12 podmiotów należało do sektora publicznego.  

W działalności gospodarczej prowadzonej na terenie gminy dominującymi branżami były: 

handel, budownictwo oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi. Dane szczegółowe na temat podmiotów gospodarczych w gminie 

przedstawiają poniższe tabele. 

 

Tabela 6. Podmioty gospodarcze w gminie w latach 2010-2012 

 2010 r. 2011 r. 2012 r. 

liczba podmiotów w sektorze publicznym 11 11 12 

liczba podmiotów w sektorze prywatnym 356 360 372 

liczba podmiotów ogółem 367 371 384 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Tabela 7. Podmioty gospodarcze w gminie w poszczególnych sekcjach Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD 2007) na koniec 2012 roku 

sekcja 
liczba 

podmiotów 

A. rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 17 

B. górnictwo i wydobywanie 1 

C. przetwórstwo przemysłowe 34 

D. wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
2 

E. dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją transport i gospodarka magazynowa 
- 

F. budownictwo  50 

G. handel hurtowy, detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle  
66 

H. transport i gospodarka magazynowa działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 18 

I. działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 59 

J. informacja i komunikacja  6 

K. działalność finansowa i ubezpieczeniowa  5 

L. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości  2 

M. działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 12 

N. działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 13 

O. administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne - 

P. edukacja 2 

Q. opieka zdrowotna i pomoc społeczna 12 

R. działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją - 

S. pozostała działalność usługowa 6 

Dane Urzędu Gminy Włodawa. 
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6. PROBLEMY NA RYNKU PRACY 

 

Problemy na rynku pracy, objawiające się niedostateczną liczbą miejsc pracy, 

prowadzą do obniżenia standardu życia ludności. Długotrwałe pozostawanie bez zatrudnienia 

ogranicza szanse na podjęcie pracy, przyczynia się do ubożenia ludności, a nawet prowadzi 

do wykluczenia społecznego.  

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie, w 2012 roku,  

w porównaniu z latami poprzednimi, wzrosła liczba osób bezrobotnych w gminie Włodawa 

(do 651). Wśród pozostających bez pracy w omawianych latach, większość stanowiły 

kobiety, których liczba na koniec kolejnych tych lat wyniosła kolejno 307, 313 i 349. Dane 

szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 8. Bezrobotni w gminie według płci i ich udział w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

w latach 2010-2012 

 2010 r. 2011 r. 2012 r. 

liczba bezrobotnych w gminie  605 593 651 

udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 15,97% 15,50% 16,86% 

liczba bezrobotnych kobiet w gminie 307 313 349 

udział kobiet w liczbie bezrobotnych 50,74% 52,78% 53,61% 

Dane Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie. 

 

Uzupełnienie powyższych danych stanowią przedstawione w kolejnej tabeli 

informacje na temat stopy bezrobocia, jaką odnotowano w latach 2010-2012 w powiecie 

włodawskim, województwie dolnośląskim i w kraju. 

 

Tabela 9. Stopa bezrobocia w powiecie, województwie i w kraju w latach 2010-2012 

 2010 r. 2011 r. 2012 r. 

stopa bezrobocia w powiecie włodawskim 23,0% 22,8% 24,6% 

stopa bezrobocia w województwie lubelskim 13,1% 13,2% 14,2% 

stopa bezrobocia w kraju 12,4% 12,5% 13,4% 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

W latach 2010-2012 powiat włodawski charakteryzował się blisko dwukrotnie 

wyższą, w stosunku do województwa lubelskiego i kraju, stopą bezrobocia. Przy tym zarówno  

w powiecie, województwie, jak i w kraju w 2012 r. odnotowano wzrost stopy bezrobocia 

w porównaniu z rokiem poprzednim.  

Dla scharakteryzowania problemu bezrobocia w gminie ważna jest analiza danych 

dotyczących podziału bezrobotnych według wieku, czasu pozostawania bez pracy, stażu 
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pracy i wykształcenia, a także ostatniego miejsca pracy i ofert pracy. Dane szczegółowe 

w tym zakresie na koniec 2012 r. przedstawiono poniżej. 

 

Tabela 10. Bezrobotni w gminie na koniec 2012 roku według wieku, czasu pozostawania 

bez pracy, stażu pracy i wykształcenia 

 

liczba 

bezrobotnych  
udział 

kobiet 

(w %) 

 

liczba 

bezrobotnych  
udział 

kobiet 

(w %) ogółem kobiet ogółem kobiet 

w
ie

k
 

18-24 lata 130 67 51,57 

st
a

ż 
p

ra
cy

 

bez stażu 177 106 59,89 

25-34 lata 207 128 61,83 do 1 roku 108 64 59,26 

35-44 lata 148 86 58,10 1-5 lat 147 80 54,43 

45-54 lata 109 54 49,54 5-10 lat 85 47 55,29 

55-59 lat 43 14 32,56 10-20 lat 82 33 40,24 

60-64 lata 14 - - 20-30 lat 47 18 38,30 

cz
a
s 

p
o
zo

st
a
w

a
n

ia
 b

ez
 p

ra
cy

 do 1 miesiąca 44 15 34,10 30 lat i więcej 5 1 20,00 

1-3 miesiące 118 56 47,46 
w

y
k

sz
ta

łc
en

ie
 

wyższe 61 47 77,04 

3-6 miesięcy 124 74 59,67 
policealne 

i śr. zawodowe 
132 69 52,72 

6-12 miesięcy 106 50 47,17 
średnie 

ogólnokształcące 
89 68 76,40 

12-24 miesiące 121 68 56,20 
zasadnicze 

zawodowe 
200 85 42,50 

pow. 24 miesięcy 138 86 62,32 
gimnazjalne 

i niższe 
169 80 47,34 

Dane Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie. 

 

Na koniec 2012 roku wśród bezrobotnych w gminie największe grupy stanowiły 

osoby młode w wieku 18-34 lata. Przeważającą liczbę stanowią osoby pozostające bez 

zatrudnienia długotrwale, a wręcz stale, bo powyżej 2 lat. Nie bez znaczenia jest także 

dotychczasowy staż pracy, najwięcej bezrobotnych nie posiada żadnego doświadczenia 

zawodowego, równie dużą grupę stanowią osoby ze stażem  do 5 lat.  

Jeśli chodzi o wykształcenie, to z tabeli wynika iż jego brak może stanowić istotną 

przyczynę bezrobocia, bowiem najczęściej to osoby z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym są bez pracy. 

Największy udział kobiet w ogóle bezrobotnych odnotowano wśród osób w wieku 25-

34 lata (61,83%), osób pozostających bez pracy długotrwale, powyżej 24 miesięcy (62,32%), 

osób bez stażu pracy (59,89%) i ze stażem pracy do roku (59,26%) oraz, co budzi niepokój, 

osób z wykształceniem wyższym (77,04%). 

 

 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włodawa na lata 2014-2024 

 27 

Tabela 11. Bezrobotni w gminie na koniec 2012 roku według wybranych rodzajów działalności, 

ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy 

rodzaj działalności ostatniego miejsca pracy 
liczba 

bezrobotnych 

liczba ofert 

pracy 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 18 2 

przetwórstwo przemysłowe 44 8 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 

działalność związana z rekultywacją 
6 0 

budownictwo 39 2 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle 
37 3 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi  
15 2 

transport i gospodarka magazynowa 6 4 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1 0 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca 
1 15 

działalność związana z obsługą ryku nieruchomości 1 1 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne 
30 0 

edukacja  8 17 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna 21 6 

pozostała działalność 7 0 

działalność niezidentyfikowana 54 - 

Dane Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie. 

 

Na koniec 2012 roku wśród bezrobotnych w gminie dominowały osoby, dla których 

ostatnimi miejscami pracy były podmioty gospodarcze prowadzące działalność w takich 

działach, jak: przetwórstwo przemysłowe (44 osób), budownictwo (39), handel hurtowy 

i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (37) oraz administracja 

publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (30). 

Z powyższych danych wynika, że programami aktywizującymi osoby bezrobotne 

z gminy należy objąć przede wszystkim osoby z krótkim stażem pracy lub bez stażu pracy, 

którym powinno się zapewnić możliwość poszerzenia doświadczenia zawodowego lub 

podjęcia pierwszej pracy. Nie należy również zapominać o osobach mających za sobą 

kilkanaście lat pracy, którym powinno się zapewnić możliwość przekwalifikowania, aby 

wzmocnić ich konkurencyjność na rynku pracy. W szczególności dotyczy to tych, którzy 

przed zwolnieniem z pracy byli zatrudnieni w przetwórstwie przemysłowym, handlu 

hurtowym i detalicznym oraz budownictwie. 
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Ze względu na to, że problem bezrobocia w gminie w największym stopniu dosięgał 

osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym, warto nadal 

zachęcać młodzież do zdobywania wykształcenia, natomiast w przypadku osób pozostających 

na rynku pracy bez zatrudnienia, szczególny nacisk należy położyć na dokształcanie oraz 

podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. 

 

7. ZASOBY I WARUNKI MIESZKANIOWE 

 

Zasoby i warunki mieszkaniowe ludności determinują w znacznym stopniu jakość jej 

bytowania. Niejednokrotnie zakreślają również granice możliwości realizowania własnych 

aspiracji życiowych.  

W latach 2010- 2012 zasoby mieszkaniowe gminy Włodawa nie uległy zmianie. Dane 

szczegółowe w zakresie gospodarki mieszkaniowej przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 12. Zasoby mieszkaniowe gminy w latach 2010-2012 

 2010 r. 2011 r. 2012 r. 

liczba mieszkań komunalnych 4 4 4 

liczba izb w mieszkaniach komunalnych 12 12 12 

powierzchnia użytkowa mieszkań komunalnych (w m
2
) 177 177 177 

przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania (w m
2
) 44 44 44 

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę (w m
2
) 20 20 20 

Dane Urzędu Gminy Włodawa 

 

Gospodarstwom domowym, które ze względu na swoją trudną sytuację ekonomiczną 

nie są w stanie pokrywać całości kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania, wypłacane 

są dodatki mieszkaniowe. Jest to forma pomocy świadczona przez gminę i realizowana przez 

Urząd Gminy we Włodawie. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 13. Dodatki mieszkaniowe przyznane w gminie w latach 2010-2012 

 2010 r. 2011 r. 2012 r. 

liczba rodzin, którym decyzją przyznano dodatek mieszkaniowy 75 75 62 

liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych 708 640 524 

wartość przyznanych dodatków mieszkaniowych (w zł) 93995 83514 76656 

Dane Urzędu Gminy Włodawa. 
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W latach 2010-2012 liczba rodzin w gminie, którym decyzją administracyjną 

przyznano dodatek mieszkaniowy zmniejszyła się (z 75 w 2010 r. i 2011 r. do 65 w 2012 r.). 

Podobną tendencje można zaobserwować w pozostałych wskaźnikach.  

 

8. BEZDOMNOŚĆ 

 

Bezdomność jest problemem społecznym charakteryzującym się brakiem stałego 

miejsca zamieszkania. Wiąże się ze zmianami demograficznymi i ruchliwością społeczną, 

z recesją gospodarczą, bezrobociem, ubóstwem, kryzysem polityki mieszkaniowej i wzrostem 

cen mieszkań oraz dysfunkcjonalnością instytucji opiekuńczo-resocjalizacyjnych i karnych 

zaniedbujących obowiązek opieki następczej.  

Do głównych przyczyn bezdomności o charakterze społecznym i patologicznym 

należą: likwidacja państwowych zakładów pracy, a wraz z nimi hoteli robotniczych, brak 

miejsc w szpitalach, zakładach opiekuńczych, domach pomocy społecznej, brak opieki nad 

wychowankami domów dziecka kończącymi 18 lat, brak ośrodków dla nosicieli wirusa HIV, 

zaległości w opłatach czynszowych prowadzące do eksmisji, a także alkoholizm, 

przestępczość, odrzucenie lub brak opieki ze strony najbliższych, rozwód lub trwały rozpad 

innych więzi formalnych lub nieformalnych, prostytucja kobiet, przemoc w rodzinie oraz 

świadomy wybór innego sposobu życia i odrzucenie powszechnie uznawanego systemu 

wartości. Osobami bezdomnymi, obok tych, którzy są nimi z wyboru, najczęściej stają się 

ludzie w starszym wieku, matki z nieletnimi dziećmi, rodziny pełne nieposiadające środków 

finansowych na opłacenie mieszkania oraz osoby, które opuściły zakłady karne.  

W gminie Włodawa problem bezdomności jest niewielki. Od wielu lat jest jedna 

osoba bezdomna,  która przebywa w noclegowni poza terenem gminy. Wspomniana osoba nie 

chce powrócić do gminy Włodawa i podjąć działań zmierzających do wyjścia z bezdomności.  

W razie pogłębienia się owego zjawiska, osoby nim zagrożone lub dotknięte mogą skorzystać 

ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie. 

 

9. EDUKACJA 

 

Edukacja, rozumiana jako wychowanie, wykształcenie, nauka oraz zdobywanie 

wiedzy, umiejętności i kształcenie, pełni zasadniczą rolę w rozwoju człowieka. Jako proces 

trwający od młodości jest sposobem na podniesienie jakości zasobów ludzkich, a tym samym 

poziomu konkurencyjności gospodarki i przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego. 
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Głównym problemem edukacji jest nierówny dostęp do niej przez całe życie, efektem czego 

są zróżnicowane szanse życiowe poszczególnych grup ludności, np. młodzieży mieszkającej 

na wsi i w mieście, dziewcząt i chłopców, dorosłych bez wykształcenia i z wykształceniem. 

W roku szkolnym 2012/2013 w gminie Włodawa funkcjonowały 4 placówki oświatowo-wychowawcze, 

w skład których wchodziły 3 punkty przedszkolne, 3 szkoły podstawowe i gimnazjum. Dane szczegółowe 

na temat ww. placówek, a także liczby dzieci i uczniów do nich uczęszczających oraz 

nauczycieli w nich pracujących przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 14. Placówki oświatowo-wychowawcze w gminie w roku szkolnym 2012/2013 

nazwa i adres placówki 
liczba dzieci, 

uczniów 

liczba 

nauczycieli 

Punkty przedszkolne: Różanka 213, 22-200 Włodawa;  

Orchówek, ul. Szkolna 35, 22-200 Włodawa; Korolówka, 

Korolówka 84a, 22-200 Włodawa 

59 6 

Szkoła Podstawowa w Różance, Różanka 213, 22-200 Włodawa 

196 65 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orchówku, ul. Szkolna 35, 

22-200 Włodawa 

Szkoła Podstawowa w Żukowie, Żuków 125, 22-200 Włodawa. 

Dodatkowo filia w Korolówce, Korolówka 84a, 22-200 Włodawa 

Publiczne Gimnazjum im. Zamoyskich we Włodawie, ul. Szkolna 1, 

22-200 Włodawa 
385 43 

Dane Urzędu Gminy Włodawa. 

 

Gmina zapewnia dowóz dzieci do szkół praktycznie z każdej miejscowości. Na terenie 

gminy nie ma żadnej szkoły ponadpodstawowej. Absolwenci gimnazjum mają możliwość 

kontynuowania edukacji m.in. w szkołach publicznych oraz niepublicznych, które działają na 

terenie powiatu włodawskiego. Powiat zapewnia również możliwość kształcenia specjalnego 

dla uczniów posiadających orzeczenia o konieczności takiego kształcenia. 

 

10. KULTURA 

 

Korzystanie z dóbr kultury wpływa na jakość życia ludności i świadczy o poziomie 

rozwoju społecznego. Główną instytucją kultury w gminie Włodawa jest Gminna Biblioteka 

w Susznie posiadająca swoje filie w Żukowie, Korolówce, Korolówce Osadzie i Orchówku 

oraz dodatkowy punkt biblioteczny w Różance.  

Ponadto na terenie gminy znajdują się także świetlice wiejskie  w miejscowościach: 

Krasówka, Żuków, Korolówka, Suszno, Żłobek, Szuminka, Różanka, Stawki, Okuninka, 

Orchówek, Sobibór i Korolówka Osada. Ogólnie większa cześć wymienionych placówek 
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posiada wysoki standard. Są one  wyposażone w ogrzewanie, odpowiednio dostosowane 

łazienki, dobrze urządzoną kuchnie wraz z niezbędnym sprzętem gastronomicznym.  

Świetlice są różnej wielkości i mogą pomieścić od 50 do 180 osób w zależności od 

placówki. Świetlice wyposażone są w bezpłatny dla mieszkańców dostęp do Internetu. 

Zajęcia w świetlicach skierowane są do dzieci i młodzieży i  mają zróżnicowany charakter. 

Odbywają się w większości dni roboczych. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa.  

Ważną rolę w życiu kulturalnym gminy pełnią również Koła Gospodyń Wiejskich. 

Są one dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją społeczną kobiet wiejskich, 

niezwykle liczącą się w społeczności lokalnej. Podejmują szereg działań gospodarczych  

i społecznych na wsi, przy niewielkim wsparciu finansowym i organizacyjnym ze strony 

samorządu gminnego. Na terenie gminy Włodawa istnieje 13 aktywnie działających Kół 

Gospodyń Wiejskich zrzeszających ponad 230 kobiet. Tradycja działalności KGW w gminie 

Włodawa sięga lat 50, kiedy formowały się najstarsze Koła. Ich działalność to przede 

wszystkim organizacja życia społecznego na wsi, w tym organizacja imprez 

okolicznościowych i jubileuszowych, współdecydowanie o działalności świetlic wiejskich. 

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich chętnie pomagają przy organizacji dożynek czy festynów. 

Działalność KGW to także podtrzymywanie i promowanie niestety ginących tradycji 

ludowych. Wyplatanie wieńców dożynkowych, które reprezentują później naszą gminę  

na dożynkach powiatowych czy innych konkursach regionalnych to tylko niektóre z tradycji 

zachowywanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Koła Gospodyń intensywnie promują 

również regionalną kuchnię oraz potrawy, które uległy zapomnieniu na przełomie lat. Dzięki 

ich zaangażowaniu do współczesnych książek kucharskich wracają nadbużańskie przysmaki  

i nalewki.  

Poniższa tabela przedstawia dane szczegółowe na temat funkcjonujących w gminie 

placówek bibliotecznych. 

 

Tabela 15. Biblioteki w gminie w 2012 roku 

nazwa placówki adres placówki 

Biblioteka Publiczna Gminy Włodawa Suszno 122, 22-200 Włodawa 

Filia Biblioteczna w Korolówce Korolówka 84 A, 22-200 Włodawa 

Filia Biblioteczna w Korolówce Osada Korolówka Osada 12, 22-200 Włodawa 

Filia Biblioteczna w Żukowie Żuków 125, 22-200 Włodawa 

Filia Biblioteczna w Orchówku Orchówek, ul. Wesoła 10, 22-200 Włodawa, 

Punkt Biblioteczny w Różance Różanka 13, 22-200 Włodawa 

Dane Urzędu Gminy Włodawa. 
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11. SPORT I REKREACJA 

 

Propagowany w dzisiejszych czasach zdrowy styl życia obejmuje m.in. właściwe 

odżywianie, aktywny wypoczynek oraz uprawianie różnorodnych dyscyplin sportowych. 

Sport wpływa bowiem nie tylko na kondycję zdrowotną człowieka, ale również jego cechy 

charakteru, postawę, relacje z innymi ludźmi, umiejętność współpracy i asertywność. 

Na infrastrukturę sportowo - rekreacyjną w gminie składają się następujące obiekty: 

 hala sportowa w Orchówku, 

 boiska sportowe: Suszno, Żłobek, Różanka, Stawki, Okuninka, Orchówek, Sobibór, 

 place zabaw: Krasówka, Żuków, Korolówka, Suszno, Różanka, Okuninka, Orchówek, 

Sobibór i Korolówka Osada 

 

12. TURYSTYKA 

 

Gmina Włodawa to „kraina”, ciesząca się wielkim uznaniem wśród turystów z całego 

kraju, położona przy wschodniej granicy Unii Europejskiej wśród malowniczych lasów 

sobiborskich. Jej największym skarbem jest wyjątkowo czyste i odporne na degradacje 

Jezioro Białe zwane perełką turystyczną Lubelszczyzny z racji posiadania rozbudowanej bazy 

turystycznej potrafiącej dzięki swoim atrakcjom zaspokoić wiele gustów i oczekiwań gości.  

O atrakcyjności krajobrazowej gminy decydują liczne i malownicze jeziora oraz duże 

kompleksy leśne, które niewątpliwie stanowią wielkie bogactwo gminy. Ich czyste wody, 

regularne kształty linii brzegowej oraz malownicze położenie wśród otaczających lasów, 

przyciągają na te tereny co roku tysiące turystów. Perłą gminy jest Jezioro Białe położone 

w miejscowości Okuninka 7 km od Włodawy. Jego istotną cechą jest wysoka ciepłota wody 

i małe jej obniżenie wraz z głębokością. Tereny wokół tego zbiornika stały się centrum 

wypoczynku i rekreacji, dlatego też wieś Okuninka jest najlepiej zagospodarowaną 

turystycznie wsią w Polsce wschodniej. Mieści się tu ponad 80 ośrodków wypoczynkowych 

oraz 15 ogólnodostępnych pól namiotowych. Na przedłużeniu wsi Okuninka oraz we wsi 

Tarasiuki, po zewnętrznej stronie drogi, położone są prywatne działki letniskowe. W ich 

pobliżu, przy północnym brzegu jeziora rozwinęło się centrum handlowo-usługowe 

z licznymi punktami gastronomicznymi, kioskami spożywczymi, sklepami itp. W sezonie 

letnim czynne są restauracje, kawiarnie, wypożyczalnie sprzętu sportowego i pływackiego, 

boiska do gier i zabaw, campingi, pola namiotowe, zakłady gastronomiczne i domy wczasowe 

z łączną liczbą prawie sześciu tysięcy miejsc noclegowych. Wody jeziora mają I klasę 
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czystości i charakteryzują się wysoką przezroczystością (widzialność krążka 4,5 m). 

Kąpielisko to figuruje w rejestrze kąpielisk unijnych. Jezioro ma łatwy dostęp do wody, 

twarde i piaszczyste dno. Długość linii brzegowej to 4262 metry. Wąska strefa 

brzegowa sprawia, że rozwój roślinności wodnej w jeziorze Białym jest znikomy. Od strony 

południowej, do otaczającej jezioro drogi asfaltowej przylega fragment kompleksu leśnego – 

Lasy Sobiborskie, na terenie, którego w 1983 roku utworzono Sobiborski Park 

Krajobrazowy stanowiący część Poleskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Północny 

odcinek szosy przecina niewielką wieś Okuninka, a jej wschodnia odnoga – wieś Tarasiuki. 

Gmina Włodawa jest najbardziej nasłonecznionym regionem Polski. Walory 

turystyczno-krajoznawcze terenu sprawiają, że istnieją tu doskonałe warunki do rozwoju 

agroturystyki. Gospodarstwa agroturystyczne oferują gościom wiele atrakcji, m.in. kuchnię 

regionalną, jazdę konną, a zimą kuligi. Symbolem Okuninki od 1999 roku jest Krokodyl, 

który według medialnych doniesień rok wcześniej grasował po jeziorze i okolicy. Od tego 

roku w Okunince odbywają się Dni Krokodyla Impreza cieszy się dużą popularnością wśród 

turystów. Krokodyl towarzyszy turystom, wypoczywającym na plaży głównej. Jest to rzeźba 

wykonana przez twórców ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej we Włodawie. 

W sąsiedztwie Jeziora Białego (106ha) występują jeziora mniejsze: Glinki (47ha), 

Czarne(24ha), Święte(6ha), Rogoźne (6ha), Lipiniec (4ha).  

Miłośnicy spokojnego wypoczynku mają wspaniałe warunki nad Jeziorem Glinki. 

Jezioro otoczone lasem i szuwarami jest rajem dla wędkarzy. Oprócz wędkarzy, gmina 

Włodawa jest swoistą „mekką” kajakarzy. Ten rodzaj turystyki staje się coraz bardziej 

popularny. Malownicze położenie oraz łagodne ukształtowanie nurtu Włodawki, powodują, 

że właśnie ta rzeczka staje się ulubioną wśród kajakarzy. Dla nieco odważniejszych  

i rządnych przygód kajakarzy proponujemy spływ dziką rzeką Bug. 

Miłośnicy jazdy rowerowej odnajdą tu dwa szlaki rowerowe: Włodawa – Hrubieszów, 

Janów Podlaski - Włodawa oraz lokalną ścieżkę rowerową „Stykiem granic”, biegnącą 

wzdłuż rzeki Bug. Zwolennikom podziwiania pięknych włodawskich pejzaży z końskiego 

grzbietu niewątpliwą atrakcją będzie malownicza trasa konna „Na huculskim grzbiecie”, 

stanowiąca fragment Poleskiego Szlaku Konnego. Łączy ona kilkanaście gmin powiatu 

chełmskiego i włodawskiego. W gminie Włodawa przebiega ona między innymi przez tereny 

Sobiborskiego Parku Krajobrazowego i Okuninkę. Trasa ta jest wynikiem dużego 

zainteresowania turystyką konną, oraz rozpowszechniającą się w gminie Włodawa hodowlą 

koni wierzchowych. Podsumowując, należy stwierdzić iż omawiane tereny należą do 

obszarów atrakcyjnych turystycznie, co stanowi duży atut gminy. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C4%85%C5%BCek_Secchiego
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Strefa_brzegowa&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Strefa_brzegowa&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sobib%C3%B3r
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sobiborski_Park_Krajobrazowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sobiborski_Park_Krajobrazowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obszar_chronionego_krajobrazu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Okuninka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tarasiuki
http://www.okuninka.pl/glinki.html


Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włodawa na lata 2014-2024 

 34 

13. SYTUACJA DZIECKA 

 

Dziecko wymaga szczególnej opieki i troski. Działalność na jego rzecz powinna 

polegać przede wszystkim na ochronie jego praw, wyrównywaniu szans życiowych poprzez 

ułatwianie dostępu do oświaty, służby zdrowia i wypoczynku oraz na asekurowaniu go 

w obliczu zagrożeń. 

Analiza sytuacji dziecka w gminie Włodawa została dokonana na podstawie badań 

ankietowych przeprowadzonych w funkcjonujących na jej terenie placówkach oświatowo-

wychowawczych. Badania te pozwoliły zdiagnozować środowisko szkolne i rodzinne 

uczniów pod kątem występowania zachowań o cechach patologii społecznej oraz uzyskać 

informację na temat prowadzonych w placówkach działań opiekuńczo-wychowawczych, 

profilaktycznych i leczniczych.  

Do analizy przedłożono 4 ankiety – wypełnione przez pedagogów szkolnych lub 

dyrektorów – z następujących placówek oświatowo-wychowawczych: 

 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Zamoyskich, ul. Szkolna 1, 22-200 Włodawa, 

 Szkoła Podstawowa w Różance, 22-200 Włodawa, 

 Szkoła Podstawowa w Żukowie, 22-200 Włodawa, 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orchówku, ul. Szkolna 35, 22-200 Włodawa 

 

Zasoby i oferta przedszkolna i szkolna 

 

Z analizy ankiet wynika, że Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Zamoyskich umożliwia 

dostęp do pedagoga oraz zapewnia opiekę pielęgniarki. Pozostałe placówki nie posiadają 

żadnych specjalistów. Wszystkie szkoły prowadzą dożywianie uczniów oraz dają możliwość 

korzystania z sali gimnastycznej i Internetu. W żadnej placówce nie funkcjonują klasy 

integracyjne. Nie zaobserwowano także żadnych trudności związanych z dojazdem dzieci do 

szkoły.  

Wszystkie szkoły oferują dzieciom i młodzieży zajęcia dodatkowe. Najczęściej 

przyjmują one postać zróżnicowanych tematycznie kół zainteresowań, m.in. zajęć 

wyrównawczych z przedmiotów objętych programem nauczania, plastycznych, 

artystycznych, tanecznych, czytelnicze, komputerowe,  muzycznych i sportowych, a także gier 

i zabaw ruchowych. Wszystkie placówki prowadzą zajęcia dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. Wśród nich organizowane są zajęcia wyrównawcze (4 szkoły)  

i  korekcyjno-kompensacyjne (1szkoła). Żadna szkoła nie prowadzi zajęć logopedycznych, 

socjoterapeutycznych, psychoterapeutycznych.  Ponadto w jednej ze szkół prowadzone są 
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zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

oraz także w jednej placówce zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

 

Problemy dosięgające uczniów i ich rodziny 

 

Ankietowani identyfikowali problemy, które w najpoważniejszym stopniu dosięgają 

uczniów i ich rodziny, na dwa sposoby, tj. odpowiadając na pytanie o charakterze otwartym 

oraz wypełniając zamknięty katalog cech patologicznych obejmujący 14 zmiennych. 

Określając problemy w odpowiedzi na pytanie otwarte, badani wskazywali głównie  

na ubóstwo i bezrobocie pociągające za sobą skutki różnego rodzaju. Trudna sytuacja 

materialna wiąże się również z występującymi w domu dysfunkcjami, takimi jak 

niewydolność wychowawcza, patologia w rodzinach, migracje zarobkowe oraz alkoholizm.  

Wypełniając zamknięty katalog cech patologicznych, respondenci stwierdzali ich 

obecność, podając jednocześnie liczbę ujawnionych przypadków. Szczegółowe dane w tym 

zakresie posiadają tylko dwie szkoły. Szczegółowe informacje na temat zdiagnozowanych  

w środowisku szkolnym i w domu rodzinnym uczniów problemów społecznych zawiera 

poniższa tabela. 

Tabela 17. Problemy występujące w środowisku szkolnym i rodzinnym dzieci i młodzieży 

z gminy 

cechy patologii społecznej 

obecność poszczególnych cech 

liczba placówek,  

w których stwierdzono 

występowanie 

liczba ujawnionych 

przypadków 

sięganie po alkohol 3 12 

sięganie po narkotyki 1 1 

palenie papierosów 3 26 

ucieczki z domu 1 1 

kradzieże 1 1 

agresja i przemoc, w tym: poniżanie, zastraszanie, 

znęcanie się, bicie, wymuszanie pieniędzy, 

zmuszanie do palenia papierosów 

3 4 

autoagresja 2 2 

przestępczość ujawniona 1 1 

niszczenie mienia szkolnego 1 5 

udział w grupach negatywnych 2 4 

problemy wymagające nadzoru kuratora 

sądowego 
3 8 

przemoc w rodzinie 3 3 

zaniedbanie przez dom 3 8 

wykorzystywanie seksualne – – 

Dane z badań ankietowanych przeprowadzonych w placówkach oświatowych gminy. 
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Do problemów najczęściej występujących w szkole i w domu rodzinnym dzieci 

i młodzieży ankietowani zaliczyli: sięganie przez uczniów bądź ich rodziców po używki, 

problemy wymagające nadzoru kuratora sądowego, stosowanie agresji i przemocy w grupie 

rówieśniczej oraz zaniedbanie przez dom. 

 

Obszary, w jakich należałoby przeprowadzić badania wśród dzieci, młodzieży i rodziców 

 

Ankietowani identyfikowali również obszary, w jakich należałoby przeprowadzić 

badania wśród dzieci, młodzieży i rodziców.  

Najczęściej podkreślali potrzebę wnikliwego przyglądania się sytuacji rodzinnej, 

głównie wypełnianiu przez rodziców funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W tym kontekście 

zwracali uwagę na konieczność zdiagnozowania wpływu postaw rodzicielskich na 

zachowanie i poczucie własnej wartości dzieci. Ankietowani uznali również za wskazane 

przyglądanie się sposobom spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.  

Kolejnymi obszarami które należałoby zbadać w opinii ankietowanych była agresja 

oraz sięganie po różnego rodzaju używki.  

 

Badania i działania profilaktyczne i naprawcze konieczne do przeprowadzenia 

 

Określając działania profilaktyczne i naprawcze, które należałoby przeprowadzić 

w szkołach, badani wskazywali głównie na potrzebę zatrudnienia dodatkowej specjalistycznej 

kadry w szkołach, w tym w szczególności pedagoga i psychologa.  

Zwrócono także uwagę na potrzebę umożliwienia dzieciom korzystania w szerszym 

zakresie niż dotychczas z rozwijania swoich zainteresowań, w tym  w szczególności 

sportowych. Wskazano także potrzebę wprowadzenia działań mających na celu 

przeciwdziałanie i uświadomienie o skutkach zachowań ryzykownych wśród uczniów 

i rodziców oraz spotkania dla rodziców.  

 

Współpraca szkół z rodzicami uczniów 

 

W opinii przedstawicieli ankietowanych placówek, współpraca nauczycieli z rodzicami 

jest zadowalająca. W jej ramach odbywają się zebrania i konsultacje indywidualne. 

Współpraca ta dotyczy także udziału rodziców i pomocy w organizacji imprez szkolnych, 

uroczystościach i wycieczkach. 
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Współpraca szkół z instytucjami i organizacjami wspierającymi dzieci, młodzież 

i rodziny 

 

Przedstawiciele badanych placówek stwierdzili, że współpraca z instytucjami 

i organizacjami wspierającymi dzieci, młodzież i rodziny jest zadowalająca. Do podmiotów, 

z którymi placówki utrzymywały kontakt zaliczono: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Bibliotekę Publiczną, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną czy Komendę Powiatową 

Policji. 

 

Potrzeby dzieci i młodzieży 

 

Wskazując najpilniejsze potrzeby dzieci i młodzieży, pedagodzy zwrócili uwagę na 

konieczność zapewnienia im szerszego dostępu do alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego, postulat ten dotyczył głównie organizowania zajęć pozalekcyjnych i wycieczek 

szkolnych. 

Wśród innych potrzeb dzieci i młodzieży ankietowani wskazali na konieczność 

dalszego wspierania dzieci pochodzących z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych 

 

Możliwości przyczynienia się szkół do poprawy sytuacji dzieci i młodzieży 

 

Zastanawiając się nad tym, w jaki sposób szkoła może się przyczynić do poprawy 

sytuacji dzieci i młodzieży w gminie, pedagodzy wskazywali przede wszystkim na możliwość 

monitorowania sytuacji uczniów, organizowania zajęć wyrównawczych, pozalekcyjnych 

i integracyjnych, udostępniania bazy lokalowej. 

 

14. OCHRONA ZDROWIA 

 

Styl życia i zachowania zdrowotne wpływają w największym stopniu na stan zdrowia 

ludności. Do czynników zagrażających zdrowiu należą przede wszystkim: mała aktywność 

fizyczna, nieprawidłowości w sposobie żywienia, palenie tytoniu, nadmierne spożycie 

alkoholu, używanie narkotyków, zły stan środowiska naturalnego, niewłaściwe warunki 

bezpieczeństwa pracy, wypadki drogowe oraz brak powszechnej profilaktyki. 

Na terenie gminy Włodawa nie ma placówek ochrony zdrowia i prywatnych praktyk 

lekarskich. Mieszkańcy gminy Włodawa korzystają z ośrodków zdrowia a także szpitala 

położonego na terenie miasta Włodawy. 
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15. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

 

Bezpieczeństwu publicznemu zagraża przestępczość, która jest zjawiskiem 

dynamicznym i, podobnie jak społeczeństwo, podlega rozwojowi. Choć stanowi margines 

życia społecznego, poprzez swą intensywność i częstotliwość może mieć wpływ na 

formowanie się postaw i zachowań ludności oraz odciskać dotkliwe piętno na jej 

funkcjonowaniu. 

Według danych Komendy Powiatowej Policji we Włodawie, w 2012 roku na terenie 

gminy Włodawa odnotowano łącznie 63 zdarzenia o charakterze przestępczym. Wśród nich 

dominowały przestępstwa polegające na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości (18 

przypadków), włamaniu (16), kradzieży (14) oraz uszkodzeniu mienia (8). Łącznie ustalono 

34 sprawców przestępstw; były to osoby w wieku od 16 do 74 lat. Dane w tym zakresie 

przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 17. Przestępstwa popełnione w gminie w 2012 roku 

kategoria przestępstwa liczba przestępstw 

prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości 18 

włamanie 16 

kradzież 14 

uszkodzenie mienia 8 

inne 4 

Dane Komendy Powiatowej Policji we Włodawie. 

 

16. POMOC SPOŁECZNA 

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest instytucją polityki 

społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości. Instytucja ta wspiera osoby i rodziny w wysiłkach 

zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka.  

Zadania pomocy społecznej w gminie Włodawa wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej we Włodawie. Jednostka ta realizuje również zadania wynikające z innych, aniżeli 

ustawa o pomocy społecznej, aktów prawnych. Należą do nich w szczególności: ustawa 

o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa 
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o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o świadczeniach zdrowotnych 

finansowanych ze środków publicznych, ustawa o powszechnym ubezpieczeniu społecznym. 

Na koniec 2012 roku kadrę GOPS-u stanowiło 13 osób, w tym: kierownik, 

3 pracowników socjalnych, 4 pracowników wykonujących usługi opiekuńcze oraz jeden 

pracownik wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dane szczegółowe na temat stanu 

zatrudnienia w ośrodku, potrzeb w tym zakresie oraz poziomu wykształcenia pracujących 

w nim osób przedstawiają poniższe tabele. 

 

Tabela 18. Stan zatrudnienia w GOPS-ie oraz potrzeby w tym zakresie na koniec 2012 roku 

rodzaj stanowiska liczba etatów 

o ile etatów 

powinno być 

więcej? 

kadra kierownicza 1 – 

pracownicy socjalni 3 – 

pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze  4 2 

pracownicy wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 – 

pozostali pracownicy 4 – 

Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawiee. 

 

Tabela 19. Wykształcenie kadry GOPS-u oraz potrzeby w tym zakresie na koniec 2012 roku  

rodzaj wykształcenia, dodatkowe kwalifikacje i zainteresowanie 

w tym zakresie 

liczba osób 

kadra 

kierownicza 

pracownicy 

socjalni 

wykształcenie 

wyższe kierunkowe 1 2 

wyższe niekierunkowe – – 

średnie kierunkowe - 1 

średnie niekierunkowe – – 

zawodowe i niższe – – 

dodatkowe 

kwalifikacje 

specjalizacja z zakresu 

organizacji pomocy 

społecznej 

ukończona 1 – 

w trakcie realizacji – – 

specjalizacja I stopnia 

w zawodzie pracownika 

socjalnego 

posiadany – – 

w trakcie realizacji – – 

osoby zainteresowane podjęciem specjalizacji z zakresu organizacji 

pomocy społecznej 
– 

osoby zainteresowane podjęciem specjalizacji I stopnia w zawodzie 

pracownik socjalny 
– 

osoby zainteresowane podjęciem specjalizacji II stopnia 

w zawodzie pracownik socjalny 
– 

Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie. 
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Zgodnie z zapisem ustawy o pomocy społecznej każdy ośrodek ma obowiązek 

zatrudnienia 1 pracownika socjalnego na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż 

3 pracowników. W 2012 roku wymóg ten był spełniony w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Włodawie, bowiem na 1 pracownika socjalnego przypadało 758 mieszkańców. 

Na koniec 2012 roku kierownik i 2 pracowników socjalnych posiadało wykształcenie 

wyższe kierunkowe, a 1 pracownik socjalny średnie kierunkowe. Dodatkowo kierownik miał 

specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. 

Prawo do wsparcia udzielanego przez GOPS mają osoby i rodziny, które spełniają 

określone warunki przedstawione w poszczególnych aktach prawnych. I tak np. w odniesieniu 

do świadczeń z pomocy społecznej jednym z nich jest kryterium dochodowe, które jest 

ustalone na poziomie 542 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 456 zł 

na osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe stosowane jest również przy przyznawaniu 

zasiłków rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeśli dochód 

rodziny na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 539 zł, a gdy członkiem 

rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem 

o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli dochód ten nie 

przekracza 583 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują z kolei, jeżeli dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. 

W wykonywaniu zadań GOPS współdziała z różnymi podmiotami, m.in. z organami 

wykonawczymi gminy i sołectw, innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, służbą 

zdrowia, policją, kuratorami sądowymi oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi 

zajmującymi się pomocą społeczną. 

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące kwot wydatkowanych przez GOPS na 

pomoc mieszkańcom gminy w latach 2010-2012. 

 

Tabela 20. Środki finansowe wydatkowane przez GOPS na pomoc mieszkańcom gminy w latach 

2010-2012 

wielkość wydatków 2010 r. 2011 r. 2012 r. 

ogółem 3906069,50zł 4147901,00zł 3853559,27 zł 
w tym

 na świadczenia pomocy społecznej 1335287,50 zł 1438107,00 zł 1334201,38 zł 
w tym

 na świadczenia rodzinne
 

2570782,00 zł 2709794,00 zł 2519357,89 zł 

na zadania własne gminy 1313287,50 zł 1411107,00zł 1311553,38 zł 

na zadania zlecone gminie 2592782,00zł 2736794,00 zł 2542005,89 zł 

Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie. 
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W latach 2010-2012 wysokość środków finansowych przeznaczonych przez GOPS 

na pomoc mieszkańcom gminy najpierw w 2011 roku wzrosła, natomiast później w roku 2012 

zmalała, przyjmując wartość niższą niż to miało miejsce w roku 2010. Dominującą pozycję 

wśród nich stanowiły kwoty wydatkowane na wykonanie zadań zleconych, wśród których 

dominowały środki przekazane na realizację świadczeń rodzinnych. W ramach wykonywania 

zadań własnych gminy największe kwoty przeznaczono natomiast na udzielanie świadczeń 

pomocy społecznej, głównie w formie zasiłków celowych i w naturze, usług opiekuńczych, 

zasiłków stałych i posiłku. 

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące liczby mieszkańców gminy objętych przez 

GOPS wsparciem z zakresu pomocy społecznej w latach 2010-2012. 

 

Tabela 21. Beneficjenci pomocy społecznej w gminie w latach 2010-2012 

 2010 r. 2011 r. 2012 r. 

liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 573 561 524 

liczba rodzin 312 303 281 

liczba osób w rodzinach 1028 974 871 

Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie. 

 

Liczba osób w rodzinach objętych pomocą społeczną w gminie w latach 2010-2012 

systematycznie malała (z 1028 w 2010 roku do 871 w 2012roku). 

Uzupełnienie powyższych danych stanowią informacje na temat struktury wiekowej 

oraz aktywności zawodowej odbiorców pomocy społecznej w gminie w 2012 roku, 

przedstawione w kolejnej tabeli. 

 

Tabela 22. Struktura demograficzna odbiorców pomocy społecznej w 2012 roku 

z uwzględnieniem liczby osób w rodzinach 

grupa wiekowa liczba osób w rodzinach 

0-16 lat 290 

17-21 lat 94 

22-30 lat 102 

31-40 lat 121 

41-50 lat 117 

51-60 lat 97 

61-70 lat 25 

71 lat i więcej 25 

Razem 871 

Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie. 
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Analiza struktury wiekowej mieszkańców gminy objętych przez GOPS pomocą 

społeczną w 2012 roku wykazała, że największe grupy stanowiły dzieci i młodzież do 16 lat 

(290 osób) oraz osoby w wieku 31-40 lat (121 osób ) oraz 41-50 lat (117) osób.  

Analizując powyższe dane, można pokusić się o stwierdzenie, iż najliczniejszą grupę 

wśród mieszkańców gminy korzystających ze wsparcia GOPS-u w 2012 roku stanowiły 

charakteryzujące się niskim poziomem dochodów rodziny dotknięte bezrobociem. 

Pochodzące z nich dzieci, z racji niedoborów materialnych w domu, korzystały ze wsparcia 

w formie na przykład dożywiania w szkołach. Diagnozę tę potwierdzają dane dotyczące 

powodów przyznawania pomocy społecznej w gminie, które za lata 2010-2012 przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tabela 23. Powody przyznania pomocy społecznej w gminie w latach 2010-2012 

powód przyznania pomocy 
liczba rodzin liczba osób w rodzinach 

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 

ubóstwo 175 176 179 552 546 544 

sieroctwo 41 32 - 159 126 - 

bezdomność 3 1 1 3 1 1 

potrzeba ochrony macierzyństwa 5 6 7 21 32 36 

bezrobocie 192 196 188 682 693 618 

niepełnosprawność 86 98 92 244 279 284 

długotrwała lub ciężka choroba 27 13 50 75 46 140 

bezradność w sprawach  

opiekuńczo-wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa 

domowego 

13 3 18 105 14 67 

w tym 
rodziny niepełne 13 3 18 105 14 67 

rodziny wielodzietne 2 1 1 13 2 7 

przemoc w rodzinie - 4 2 - 16 11 

alkoholizm 42 40 45 70 72 75 

trudności w przystosowaniu do życia 

po opuszczeniu zakładu karnego 
1 1 4 3 1 8 

zdarzenie losowe - 1 1 - 5 3 

Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie. 

 

W latach 2010-2012 najczęstszymi przyczynami przyznawania pomocy społecznej  

w gminie było bezrobocie oraz ubóstwo.  

Ważnymi przyczynami udzielania pomocy były także niepełnosprawność, alkoholizm 

oraz długotrwała lub ciężka choroba. Właśnie w tej ostatniej wymienionej kategorii, 
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szczególną uwagę zwraca bardzo szybko rosnąca liczba osób w rodzinach korzystających  

z pomocy społecznej z tej przyczyny (z 75 w 2010 r. do 140 w 2012 r.).  

Istotną przyczynę świadczenia wsparcia przez GOPS stanowiła także bezradność  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Mimo iż 

liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z tego powodu spadała z roku 

na rok (z 105 w 2010 roku do 67 w 2012 roku) to nadal to zjawisko jest niepokojące. 

Powody przyznania pomocy społecznej w gminie przez GOPS wpływały na formę 

udzielanego wsparcia. Dane szczegółowe w tym zakresie za lata 2010-2012 przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tabela 24. Rodzaje wsparcia udzielanego w gminie przez GOPS w latach 2010-2012 

formy pomocy 

liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

administracyjną 

świadczenie 

liczba rodzin liczba osób w rodzinach 

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 

pieniężna 283 278 253 149 172 115 498 290 420 

rzeczowa 290 285 274 163 133 169 531 689 457 

praca socjalna - - - 113 38 85 287 111 216 

poradnictwo 

specjalistyczne 
- - - 71 79 - 191 219 - 

schronienie - 1 - - 1 - - 1 - 

usługi 

opiekuńcze 
13 15 12 13 15 12 14 22 12 

specjalistyczne 

usługi 

opiekuńcze 

3 4 5 3 4 5 7 11 13 

Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie. 

 

W latach 2010-2012 najczęściej udzielaną mieszkańcom gminy formą wsparcia była 

pomoc rzeczowa, udzielana przede wszystkim w postaci posiłku. Duże znaczenie miała także 

pomoc finansowa głównie w postaci zasiłków celowych oraz stałych. Ważną formą wsparcia 

beneficjentów była również praca socjalna. Polegała ona m.in. na udzielaniu informacji, 

wskazówek i pomocy przy rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych, świadczeniu 

poradnictwa oraz współpracy z innymi podmiotami pomocy społecznej. 

Wśród form pomocy świadczonej przez Ośrodek znalazły się również usługi 

opiekuńcze. Osoby, które miały trudności aby samodzielnie funkcjonować w codziennym 

życiu, wymagały pomocy z racji swojego wieku, choroby lub niepełnosprawności  

świadczono usługi w postaci niezbędnej pomocy w formie świadczeń opiekuńczych.  
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Szczególnej uwadze podlegały osoby całkowicie niezdolne do samodzielnego 

funkcjonowania w codziennym życiu. Były one kierowane przez gminę do Domów Pomocy 

Społecznej, gdzie otrzymały niezbędną pomoc. Dane w tym zakresie przedstawia poniższa 

tabela. 

 

Tabela 25. Skierowania i pobyt w Domach Pomocy Społecznej w latach 2010 – 2012 

Liczba osób 2010r. 2011r. 2012r. 

Liczba osób z gminy skierowanych do DPS 7 4 3 

Liczba osób z gminy przebywających w DPS 12 11 14 

Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie zajmował się również 

przyznawaniem świadczeń rodzinnych. Do świadczeń tych należą: zasiłek rodzinny i dodatki 

do tego zasiłku, świadczenia opiekuńcze w postaci zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia 

pielęgnacyjnego oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Dane szczegółowe 

w tym zakresie za lata 2010-2012 przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 26. Świadczenia rodzinne przyznane w gminie w 2012 roku 

rodzaj świadczenia 

liczba osób 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenie 

liczba 

przyznanych 

świadczeń 

wartość 

przyznanych 

świadczeń 

zasiłek rodzinny 323 568 714946 

dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka 20 20 20000 

dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem 

w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 
18 211 82325 

dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania 

dziecka  
23 275 47470 

dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania 

dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 
- - - 

dodatek do zasiłku z tytułu wychowywania dziecka 

w rodzinie wielodzietnej  
94 1127 90160 

dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji 

dziecka niepełnosprawnego 
32 373 28520 

dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 289 488 48800 

dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko 

nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 
80 1425 73610 

zasiłek pielęgnacyjny 214 2559 391527 

świadczenie pielęgnacyjne 73 872 442243 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 37 37 37000 

Razem 1203 7955 1976601 

Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie. 
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Najczęściej GOPS wypłacał zasiłek rodzinny, który służy częściowemu pokryciu 

wydatków na utrzymanie dziecka. Istotne formy wsparcia stanowiły również: zasiłek 

pielęgnacyjny oraz dodatki do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatki do 

zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, a także podjęcia 

przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 

Świadczenia alimentacyjne stanowiły kolejną formę wparcia udzielaną w latach 2010-

2012 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie mieszkańcom gminy.  

Ta pomoc finansowa, świadczona zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów, była przyznawana dziecku wychowywanemu w rodzinie niepełnej, w przypadku 

bezskuteczności egzekucji zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, oraz dzieciom 

wychowywanym przez osoby pozostające w związkach małżeńskich, przeprowadzających 

separację lub rozwód. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 27. Świadczenia alimentacyjne przyznane w gminie w latach 2010-2012 

 2010 r. 2011 r. 2012 r. 

liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie 

alimentacyjne 
65 67 70 

liczba przyznanych świadczeń alimentacyjnych 98 101 93 

wielkość wydatków na świadczenia alimentacyjne 29585,00 31225,00 30285,00 

Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie. 

 

Liczba mieszkańców gminy, którym w latach 2010-2012 GOPS przyznał świadczenie 

alimentacyjne zwiększała się z roku na rok (z 65 w 2010 r. do 70 w 2012 r.). Zmieniała się 

również wysokość kwot wydatkowanych na ten cel (29.585,00zł w 2010 r., 31.225,00zł  

w 2011 r., 30.285,00 zł w 2012 r.). 

Pomoc społeczna polega m.in. na prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury 

socjalnej. Składają się na nią zarówno jednostki środowiskowe, jak i instytucjonalne. 

W gminie Włodawa funkcjonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako podstawowa 

instytucja socjalna. Ponadto znajduje się Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku 

i osób przewlekle, somatycznie chorych, posiadających 201 miejsc.  

Poza tymi instytucjami na terenie gminy nie ma żadnych ośrodków wsparcie, mieszkań 

chronionych czy innych placówek opiekuńczo- wychowawczych, resocjalizacyjnych, 

interwencji kryzysowej czy specjalistycznego poradnictwa.  

Mieszkańcy gminy Włodawa korzystają z Ośrodka Specjalistycznego Poradnictwa 

Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej działającego w mieście Włodawa. Ośrodek ten 
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prowadzony jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych 

we Włodawie. 

W związku z brakiem zaplecza instytucjonalnego we własnej gminie, mieszkańcy 

bardzo często korzystają z oferty ośrodków zlokalizowanych poza terenem własnej gminy. 

Oprócz wyżej wymienionej są to także: 

 Powiatowy Ośrodek Wsparcia „ Przystań” we Włodawie – 9 osób niepełnosprawnych, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – 62 osoby, 

 Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości we Włodawie– 60 osób, 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej we Włodawie – 5 osób niepełnosprawnych, 

 Poradnia Uzależnień we Włodawie – 90 osób, 

 Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza we Włodawie ( dom dziecka) – 2 dzieci 

 Centrum Wolontariatu we Włodawie, 

 Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych we Włodawie, 

 Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja” we Włodawie prowadząca żłobek dla dzieci do lat 3, 

 Parafia św. Ludwika we Włodawie, 

 Parafia Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie, 

 Punkt Konsultacyjny prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Samotnym Matkom „ 

Nadzieja”  – 86 osób, 

 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna we Włodawie – 124 dzieci, 

 Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Zdrowa Rodzina” i „VITA” 

 Sąd Rejonowy w Chełmie z/s we Włodawie, 

 Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, 

Rodzinnych i Nieletnich z/s we Włodawie – 47 osób 

 

17. SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról 

społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, 

w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Schorzeniami, które najczęściej 

przyczyniają się do niepełnosprawności, są choroby układu krążenia oraz dysfunkcje narządu 

ruchu. 

Z uwagi na to, że jedynym pełnym badaniem, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę 

osób niepełnosprawnych oraz umożliwiają ich charakterystykę, są narodowe spisy 
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powszechne, w analizie sytuacji tej grupy ludności gminy Włodawa wykorzystano dane 

z ostatniego opublikowanego spisu, który został przeprowadzony w 2002 roku. 

W 2002 roku w gminie Włodawa mieszkało 1385 osób niepełnosprawnych (628 

mężczyzn i 757 kobiet), w tym 1165 osoby niepełnosprawne prawnie i 220 osób 

niepełnosprawnych tylko biologicznie. Udział osób dotkniętych niepełnosprawnością w ogóle 

ludności gminy wynosił 22,6 %. 

Poniższe tabele przedstawiają strukturę wiekową osób niepełnosprawnych w gminie 

oraz ich podział według poziomu wykształcenia i aktywności ekonomicznej. 

 

Tabela 28. Struktura wiekowa osób niepełnosprawnych w gminie w 2002 roku 

ekonomiczna grupa wieku liczba osób 

udział w ogóle 

osób niepełno-

sprawnych 

udział w ogóle 

ludności w danej 

ekonomicznej 

grupie wieku 

osoby w wieku przedprodukcyjnym 48 3,5% 3% 

osoby w wieku produkcyjnym 598 43,2% 18,3% 

osoby wieku poprodukcyjnym 739 53,3% 68,1% 

Dane Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002. 

 

W 2002 roku 598 osób niepełnosprawnych w gminie były w wieku produkcyjnym, co 

było zjawiskiem niepokojącym. Stanowiły one ponad 18,3% ogółu ludności gminy będącej 

w tej ekonomicznej grupie wieku. Najliczniejszą grupę reprezentowały osoby 

niepełnosprawne w wieku poprodukcyjnym (739 osób), których odsetek wśród osób starszych 

w gminie wynosił aż 68,1%. 

 

Tabela 29. Osoby niepełnosprawne w wieku 13 lat i więcej w gminie według poziomu 

wykształcenia w 2002 roku 

poziom wykształcenia liczba osób 

udział w ogóle 

niepełnosprawnych 

w wieku 13 lat i więcej 

wyższe 24 1,7% 

policealne 12 0,9% 

średnie 136 9,8% 

zasadnicze zawodowe 195 14,1% 

podstawowe ukończone 758 54,7% 

podstawowe nieukończone 228 16,5% 

Dane Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002. 
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Niski poziom wykształcenia w istotny sposób utrudnia osobom niepełnosprawnym 

funkcjonowanie na rynku pracy i utrzymanie posiadanego zatrudnienia. W 2002 roku 

najliczniejszą grupę wśród osób dotkniętych niepełnosprawnością w gminie stanowiły osoby 

z wykształceniem podstawowym ukończonym (758 osoby). Ich udział w ogóle osób 

niepełnosprawnych w wieku 13 lat i więcej wynosił ponad 54,7 %). 

 

Tabela 30. Osoby niepełnosprawne w gminie według aktywności ekonomicznej w 2002 roku 

rodzaj aktywności zawodowej liczba osób 
udział w ogóle 

niepełnosprawnych 

aktywni zawodowo pracujący 227 16,4% 

aktywni zawodowo bezrobotni 20 1,4% 

bierni zawodowo 1132 81,7% 

nieustalony status na rynku pracy 6 0,43% 

Dane Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002. 

 

Integracja społeczna osób niepełnosprawnych przez pracę stanowi bardzo wymagające 

i trudne do realizacji zadanie. W 2002 roku zdecydowana większość osób dotkniętych 

niepełnosprawnością w gminie była bierna zawodowo (1132 osób). Ich udział w ogóle osób 

niepełnosprawnych wynosił ponad 80%.  

Do instytucji i organizacji pozarządowych, które świadczą wsparcie i opiekę osobom 

niepełnosprawnym z gminy Włodawa należą przede wszystkim Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej we Włodawie czy  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie. 

 

18. PROBLEMY UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE 

 

Alkoholizm, narkomania i przemoc w rodzinie należą do najpoważniejszych 

problemów społecznych. Zjawiska te powodują szkody we wszystkich sferach życia 

człowieka, mając istotny wpływ zarówno na poczucie bezpieczeństwa społecznego, jak 

również na ogólny stan zdrowia, zdolność do konkurencji na coraz bardziej wymagającym 

rynku pracy oraz relacje rodzinne i międzyludzkie. 

Do przyczyn popadania w alkoholizm można zaliczyć uwarunkowania społeczne, 

nieprawidłowe wzorce rodzinne, brak celów życiowych, utratę zatrudnienia, natomiast 

narkomanii sprzyjają powszechność i dostępność środków odurzających, panująca moda na 

ich zażywanie oraz fakt, że narkotyki często są traktowane jako ucieczka od codzienności, 

środek obronny przed trudnościami, sposób na rozładowanie stresu i konfliktów oraz 

poszukiwanie nowych wrażeń i doznań. Przemoc w rodzinie jest z kolei patologią mającą 
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w wielu przypadkach swoje źródło w ubóstwie i uzależnieniach. Jej ofiarami są osoby słabe 

fizycznie, psychicznie, o niskim poczuciu własnej wartości, zależne w jakiś sposób od sprawcy. 

Na ogół należą do nich kobiety i dzieci, rzadziej osoby niepełnosprawne, starsze i chore.  

Liczba osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz dotkniętych, z powodu ich 

nadużywania, problemem przemocy w rodzinie jest trudna do ustalenia. Dane szacunkowe 

przedstawione w tym zakresie przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych zawiera poniższa tabela. 

 

Tabela 31. Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych 

  w Polsce 
w 100-tys. 

mieście 

w 25-tys. 

mieście 

w 10-tys. 

gminie 

liczba osób uzależnionych 

od alkoholu 

ok. 2% 

populacji 
ok. 800 tys. 

ok. 2.000 

osób 
ok. 500 osób ok. 200 osób 

dorośli żyjący w otoczeniu 

alkoholika 

(współmałżonkowie, rodzice) 

ok. 4% 

populacji 
ok. 1,5 mln 

ok. 4.000 

osób 

ok. 1.000 

osób 
ok. 400 osób 

dzieci wychowujące się 

w rodzinach alkoholików 

ok. 4% 

populacji 
ok. 1,5 mln 

ok. 4.000 

osób 

ok. 1.000 

osób 
ok. 400 osób 

osoby pijące szkodliwie 
5-7% 

populacji 
2-2,5 mln 

5.000-7.000 

osób 

1.250-1.750 

osób 

ok. 500-700 

osób 

ofiary przemocy domowej 

w rodzinach z problemem 

alkoholowym 

2/3 osób 

dorosłych 

oraz 

2/3 dzieci 

z tych 

rodzin 

razem  

ok. 2 mln 

osób: 

dorosłych 

i dzieci 

ok. 5.300 

osób: 

dorosłych 

i dzieci 

ok. 1.330 

osób: 

dorosłych 

i dzieci 

ok. 530 

osób: 

dorosłych 

i dzieci 

Dane szacunkowe Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

By skutecznie przeciwdziałać problemom uzależnień i przemocy w rodzinie oraz 

eliminować ich niekorzystny wpływ na społeczeństwo, konieczne jest prowadzenie działań 

związanych z profilaktyką i ich rozwiązywaniem oraz integracji społecznej osób nimi 

dotkniętych. Na szczeblu gminnym działania te wyznaczane są w ramach gminnych 

programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 

narkomanii, a także przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie, a ich inicjowanie należy do gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące środków finansowych przeznaczonych na 

profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień w gminie Włodawa w latach 2010-2012. 
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Tabela 32. Środki finansowe przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów 

uzależnień w gminie w latach 2010-2012 

wielkość wydatków  2010 r. 2011 r. 2012 r. 

na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych 107.249,09 119.261,68 123.572,87 

na przeciwdziałanie narkomanii 25.788,06 30.996,52 19.002,07 

razem 133.037,15 150.258,20 142.572,94 

Dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie 

 

W latach 2010-2012 wysokość środków finansowych wydatkowanych w gminie  

na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych z roku na rok rosła (107249,09 zł  

w 2010 r. do 123572,87 w 2012r.). Środki te były również przeznaczane na zadania związane 

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Ogólnie podsumowując, środki przeznaczane za 

profilaktykę związaną z problemami uzależnień oraz przemocy w rodzinie nadprzestrzeni 

omawianych lat wahały się, ulegając niewielkim zmianom i różnicom. Jak wspomniano 

powyżej, ważną rolę w procesie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie 

odgrywa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wybrane dane 

dotyczące działalności Komisji w gminie Włodawa oraz lokalnego rynku napojów 

alkoholowych przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 33. Lokalny rynek napojów alkoholowych oraz działalność GKRPA w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie w gminie w latach 

2010-2012 

 2010 r. 2011 r. 2012 r. 

liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie 83 79 78 

liczba przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych 
14 12 10 

liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 79 66 45 

liczba decyzji podjętych w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych 
0 0 0 

liczba pozytywnych opinii GKRPA w sprawie wydania zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych 
56 51 50 

liczba negatywnych opinii GKRPA w sprawie wydania zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych 
0 0 0 

liczba osób, z którymi GKRPA przeprowadziła rozmowy 

interwencyjno-motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu 
31 35 30 

liczba osób uzależnionych od alkoholu, wobec których GKRPA 

wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia 

odwykowego 

1 5 8 

liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, z którymi kontaktowali 

się członkowie GKRPA 
8 6 5 

liczba sprawców przemocy w rodzinie, których GKRPA skierowała 

na terapię 
14 16 6 

liczba sprawców przemocy w rodzinie, przeciwko którym GKRPA 

złożyła zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa 
0 0 0 

Dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie. 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włodawa na lata 2014-2024 

 51 

W latach 2010-2012 liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie była 

na podobnym poziomie (83 w 2010 r., 79 w 2011 r., 78 w 2012 r.). Liczba przeprowadzonych 

w nich kontroli była stosunkowo niewielka i przyjęła tendencję spadkową – 14 w 2010 r.,  

12 w 2011 r. i 10 w 2012 r. W analizowanym okresie zmniejszała się z roku na rok liczba 

wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (z 79 w 2010 r. do 45 w 2012 r.). 

W uzupełnieniu powyższych danych warto dodać, iż w analizowanym okresie nie podjęto 

żadnej decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

W ramach podejmowanych działań GKRPA przeprowadzała również rozmowy 

interwencyjno-motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu, a ich liczba na przestrzeni 

omawianych lat kształtowała się na podobnym poziomie. W analizowanym okresie 

zwiększała się liczba osób uzależnionych od alkoholu, wobec których GKRPA wystąpiła  

do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego (z 1 w 2010 r. do 

8 w 2012 r.). 

Jeśli chodzi o działalność w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w latach 

2010-2012 GKRPA kontaktowała się z odpowiednio 8, 6 i 5 osobami dotkniętymi  

tym problemem, w sumie na przestrzeni tych trzech lat aż 36 osób skierowano na terapię  

w tym zakresie, jednak w stosunku do żadnego ze sprawców przemocy w rodzinie nie 

złożono zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. 

W roku 2012 mieszkańcy gminy korzystali z funkcjonujących następujących 

jednostek i grup wsparcia dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dotkniętych 

przemocą w rodzinie: 

 Poradnia dla osób z problemami alkoholowymi, 

 dwie grupy AA 

 Grupa AL - ANON 

 dwa Punkty Konsultacyjne 

 Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Wymienione jednostki i grupy wsparcia znajdują się na terenie miasta Włodawy. 

Mieszkańcy gminy Włodawa korzystają z porad wyżej wymienionych instytucji. W jednym 

z punktów konsultacyjnych gmina zatrudnia prawnika, w drugim zatrudnia psychologa.  

Na terenie gminy Włodawa działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz jedna grupa AA w Orchówku.  

Mieszkańcy gminy Włodawa, w sytuacjach kryzysowych mogą korzystać z noclegów 

znajdujących się w Ośrodku Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji 
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Kryzysowej we Włodawie. Jest to ośrodek prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół 

Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych we Włodawie. 

 

19. PROBLEMY SPOŁECZNE W OPINII ŚRODOWISKA LOKALNEGO 

 

Ważnym elementem każdego postępowania diagnostycznego są badania, których 

celem jest poznanie opinii środowiska lokalnego na temat przedmiotu diagnozy.  

W ramach diagnozy problemów społecznych gminy Włodawa badania takie zostały 

przeprowadzone przy zastosowaniu anonimowej ankiety rozesłanej do osób mających wpływ 

na kształt lokalnej polityki społecznej (m.in. wójta, sołtysów, radnych, pracowników Urzędu 

Gminy, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli 

placówek oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, pomocy społecznej, służby zdrowia, 

policji, organizacji pozarządowych, kościoła) oraz mieszkańców gminy.  

Do analizy przedłożono w sumie 40 wypełnionych anonimowo ankiet, w których 

badani odnieśli się do wybranych zagadnień dotyczących sytuacji społecznej w gminie. 

 

Atuty gminy 
 

W pierwszej kolejności zapytano przedstawicieli środowiska lokalnego o największe 

atuty gminy. Wskazując je, respondenci zwrócili szczególną uwagę na walory turystyczne 

gminy, w tym dobre położenie geograficzne, czystość środowiska, bogactwo zasobów 

krajobrazowych oraz punktów wypoczynkowych i atrakcji turystycznych.  

Mieszkańcy gminy wspominali także o dobrze rozwiniętej sieci placówek 

oświatowych i kulturalnych, w tym przede wszystkim wiejskich świetlic które oferują 

zadowalający poziom prowadzenia zajęć pozalekcyjnych aktywizujących dzieci i młodzież 

w czasie wolnym.  

 

Słabe strony gminy 
 

Odpowiadając na następne pytanie, ankietowani identyfikowali słabe strony gminy. 

Najczęściej wymienianą słabością był brak zakładów pracy i co za tym idzie duże bezrobocie. 

W tym kontekście respondenci zwracali uwagę na zbyt małą liczbę lokalnych przedsiębiorców 

mogących dać zatrudnienie oraz ograniczone działania służące pozyskaniu inwestorów, co 

istotnie zmniejsza szanse na pozostanie w gminie osób młodych. 
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Kolejnym problemem na który respondenci kładli szczególny nacisk jest brak 

perspektyw rozwojowych gminy, w związku z brakiem funduszy oraz starzenie się 

społeczeństwa.  

Według ankietowanych bolączkami gminy są także zły stan infrastruktury drogowej, 

w tym  deficyt ścieżek rowerowych oraz słaba komunikacja publiczna, co utrudnia połączenia 

pomiędzy miejscowości gminy oraz miastem Włodawa. 

 

W kolejnym pytaniu poproszono badanych o wskazanie problemów, które najczęściej 

dotykają mieszkańców gminy. Szczegóły w tym zakresie przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 1. Problemy najczęściej dotykające mieszkańców gminy 

3,8%

2,8%

33,0%

22,6%

21,7%

2,8%
5,7%

7,5%

bezrobocie

ubóstwo

alkoholizm

problemy związane ze starzeniem się

bezdomność

dysfunkcyjność rodzin

długotrwała lub ciężka choroba

inne w tym narkomania, złe warunki
mieszkaniowe i przestępczość

Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 

 

Do problemów, które najczęściej dotykają mieszkańców gminy, respondenci zaliczyli 

bezrobocie (33%), ubóstwo (22,6%) i  alkoholizm (21,7 %). Szczególną uwagę zwrócili 

również m.in. na  problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa, dysfunkcyjność rodzin 

czy bezdomność. 
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Odpowiadając na następne pytanie, ankietowali podali kategorie osób i grup, które 

najbardziej odczuwają skutki problemów społecznych występujących w gminie. Uzyskane 

odpowiedzi przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 2. Kategorie osób i grup najbardziej odczuwających skutki problemów społecznych 

występujących w gminie 

6,3%

7,4%

1,1%

12,6%

4,2%

13,7%
15,8%

32,6%
6,3%

osoby i rodziny dotknięte ubóstwem                                i
bezrobociem

rodziny dotknięte problemami uzależnien i przemocy domowej

osoby starsze, samotne i niepełnosprawne

dzieci i młodzież z ograniczonym dostępem            do
alternatywnych form spędzania czasu wolnego

osoby i rodziny zmagające się z problemami opiekuńczo -
wychowawczymi, szczególnie rodziny wielodzietne i niepełne

rodziny z osobami niepełnosprawnymi

dzieci z rodzin ubogich

osoby i rodziny mające problemy mieszkaniowe

byli więźniowie

 
Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 

 

Najwięcej badanych stwierdziło, że grupami, które najbardziej odczuwają skutki 

problemów społecznych w gminie, są osoby i rodziny dotknięte ubóstwem i bezrobociem 

(32,6%) oraz rodziny dotknięte problemami uzależnień i przemocy domowej (15,8%).  

Liczne grono wśród ankietowanych stanowili również osoby starsze (13,7%), samotne 

i niepełnosprawne oraz  dzieci i młodzież z ograniczonym dostępem do alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego (12,6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włodawa na lata 2014-2024 

 55 

W kolejnym pytaniu poproszono badanych o wskazanie obszarów, w których oferta 

pomocy świadczonej osobom i rodzinom dotkniętym problemami społecznymi w gminie jest 

najbardziej niewystarczająca. Szczegóły w tym zakresie przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 3. Obszary, w których oferta pomocy świadczonej osobom i rodzinom dotkniętym 

problemami społecznymi w gminie jest najbardziej niezadowalająca 

11,0%

9,6%

5,5%
4,1%

12,3%

15,1%

32,9%

9,6%

bezrobocie

ubóstwo

uzależnienie

starzenie się społeczności lokalnej

zdrowie

warunki mieszkaniowe

niepełnosprawność

dysfunkcyjność rodzin

 
Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 

 

W opinii ankietowanych oferta pomocy świadczonej osobom i rodzinom dotkniętym 

problemami społecznymi w gminie jest najmniej zadowalająca w takich obszarach, jak: 

bezrobocie (32,9%) oraz ubóstwo (15,1%). Kolejnymi istotnymi problemami wydają się 

uzależnienia (12,3%), starzenie się społeczności lokalnej (11%) oraz zdrowie i warunki 

mieszkaniowe (po 9,6%). 

 

Co zrobić, by poprawić sytuację osób i rodzin w gminie? 

 

W ankiecie znalazło się również pytanie pozwalające badanym wskazać działania, 

jakie należałoby podjąć w gminie w celu poprawy sytuacji osób i rodzin dotkniętych 

problemami społecznymi. Odpowiadając na nie, ankietowani szczególny nacisk położyli na 

zwiększenie liczby miejsc pracy w gminie oraz aktywizację osób bezrobotnych m.in. poprzez 

organizację kursów i szkoleń umożliwiających podniesienie lub zmianę kwalifikacji, 

świadczenie poradnictwa zawodowego oraz programów stażowych.  

Za istotne uznali także zwiększenie pomocy specjalistów dla osób niepełnosprawnych 

oraz prowadzenie warsztatów psychologicznych. Zwrócono także uwagę na poprawienie 

warunków mieszkaniowych oraz stworzenie lokali socjalnych i zastępczych dla 

mieszkańców.  
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Respondenci zwrócili także uwagę na położenie większego nacisku na weryfikację 

osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

Podmioty mogące przyczynić się do zniwelowania problemów społecznych w gminie 

 

Podczas badań ankietowych respondenci identyfikowali także instytucje i organizacje 

działające w gminie bądź obejmujące zasięgiem działania jej mieszkańców, które mogą 

w największym stopniu przyczynić się do zniwelowania lokalnych problemów społecznych.  

W pierwszej kolejności zaliczyli do nich: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Urząd Gminy oraz Placówki 

Oświatowe i Kulturowe. Ważną rolę do odegrania przypisali również lokalnie działającym 

stowarzyszeniom oraz przedsiębiorcom, parafią gminnym organom służby publicznej. 

 

Kolejne kwestie poruszone w ankiecie dotyczyły dostępności w gminie placówek 

służby zdrowia, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych oraz obiektów sportowo-

rekreacyjnych. Jednocześnie poproszono badanych o wskazanie deficytów w powyższym 

zakresie. Otrzymane odpowiedzi przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 4. Jaki jest dostęp do placówek służby zdrowia w gminie? 

12,2%

26,8%

29,3%

31,7%

dobry

niewystarczający

dostateczny

nie mam zdania

 
Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 

 

Analizując dane dotyczące dostępu do placówek służby zdrowia w gminie należy 

stwierdzić iż są one bardzo zróżnicowane. Aż 31,7% uznaje że jest do nich dobry dostęp, 

jednocześnie 29,3% uważa że dostęp jest niewystarczający. 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włodawa na lata 2014-2024 

 57 

Do lekarzy, których w gminie brakuje bądź do których trudno się dostać, ankietowani 

zaliczali najczęściej: kardiologa, neurologa, onkologa, urologa, endokrynologa, 

endokrynologa, okulisty, chirurga i laryngologa. 

 

Wykres 5. Jaki jest dostęp do placówek 

oświatowo-wychowawczych w gminie? 

Wykres 6. Jaki jest dostęp do placówek 

kulturalnych w gminie? 

10,0%

10,0%

20,0%

20,0%

40,0%

dobry bardzo dobry

dostateczny niewystarczający

nie mam zdania

20,0%

20,0%

27,5%

32,5%

dostateczny niewystarczający

bardzo dobry dobry

 
Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 

 

Większość ankietowanych (łącznie 60%) stwierdziła, że dostęp do placówek 

oświatowo-wychowawczych w gminie jest dobry lub bardzo dobry, a kolejne 20% uznało go 

za dostateczny. 

Dostępność placówek kulturalnych została natomiast oceniona w następujący sposób:. 

Najwięcej respondentów uznało że dostęp jest dostateczny (32,5%) natomiast jako 

niewystarczający określiło ją 27,5 %. Niecała połowa ankietowanych odpowiedziała, że 

dostęp do placówek kulturalnych w gminie jest dobry lub bardzo dobry( po 20% na każdą 

odpowiedź). 

Wskazując placówki oświatowo-wychowawcze oraz kulturalne, których w gminie 

brakuje bądź do których dostęp jest ograniczony, badani wymienili dobrze wyposażone domy 

kultury, świetlice terapeutyczne oraz przedszkola i żłobki. 
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Wykres 7. Jaki jest dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych w gminie? 

5,0%

17,5%

25,0%

25,0%

27,5%
dostateczny

dobry

niewystarczający

bardzo dobry

nie mam zdania

 
Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 

 

Jako dostateczny dostęp do obiektów sportowo – rekreacyjnych oceniło 27,5 % 

respondentów. Jako dobry i niewystarczający po  25%.  Za bardzo dobry uznało go 17,5% 

badanych. 

W przypadku infrastruktury sportowo-rekreacyjnej badani dostrzegli potrzebę budowy 

sportowych boisk wielofunkcyjnych (typu „Orlik”), placów zabaw, strzelnicy oraz basenu. 
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W ankiecie znalazło się również pytanie pozwalające uzyskać od respondentów opinie 

na temat stanu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Uzyskane odpowiedzi przedstawia 

poniższy wykres. 

 

Wykres 8. Czy czuje się Pan(-i) bezpiecznie w miejscu zamieszkania? 

5,0%

7,5%

32,5% 55,0%

raczej tak

tak

trudno powiedzieć

raczej nie

 
Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 

 

Zdecydowana większość ankietowanych (w sumie 82,5%) stwierdziła, że czuje się 

raczej bezpiecznie lub bezpiecznie w miejscu zamieszkania.  

Odmienną opinię wyraziło jedynie 5% badanych. Jednocześnie zdania w tej sprawie 

nie miało 7,5% respondentów. 

 

20. SEKTOR POZARZĄDOWY 

 

Organizacje pozarządowe są przejawem społeczeństwa obywatelskiego, jedną z form 

aktywności społecznej. Odgrywają ważną rolę nie tylko w konsolidacji lokalnej społeczności, 

organizacyjnym wzmacnianiu władz lokalnych, lecz również zwiększają szanse rozwoju 

małych i średnich miejscowości.  

Dobrze zorganizowane środowisko może sprzyjać aktywizowaniu nie tylko 

pojedynczych osób i marginalizowanych grup społecznych, ale ich lokalnego otoczenia, 

sprzyja budowaniu samowystarczalności społeczności lokalnych poprzez uruchomienie 

i wykorzystanie jej zasobów.  

W 2012 roku na terenie gminy Włodawa prowadziło działalność 10 organizacji 

pozarządowych. Samorząd gminy, w oparciu o akt prawa miejscowego („Program 
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współpracy Gminy Włodawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego”), podejmował współpracę z nimi, która 

przybierała m.in. formę wsparcia lokalowego i doradczego, promowania organizacji przez 

gminę, powierzania im realizacji zadań publicznych i udzielaniu dotacji na ten cel, 

konsultowania z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego.  

Poniższa tabela przedstawia wykaz organizacji pozarządowych, z działalności których 

korzystali mieszkańcy gminy. 

 

Tabela 34. Organizacje pozarządowe w gminie w 2012 roku 

lp. nazwa i adres organizacji charakterystyka działania kategoria klienta 

1. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 

Gminy Włodawa,  

22-200 Włodawa, al. Jana Pała II 22 

Działalność kulturowa, sportowa, 

profilaktyczna 

Osoby dorosłe, 

dzieci, młodzież 

2. Stowarzyszenie  Inicjatyw Sportowo-

Kulturalnych w Orchówku,  

22-200 Włodawa, Orchówek,  

ul. Szkolna 35 

Działalność kulturowa, sportowa, 

profilaktyczna 

Osoby dorosłe, 

młodzież 

3. Stowarzyszenie Pomocy Samotnym 

Matkom „Nadzieja”,  

22-200 Włodawa 

Porady administracyjno – prawne, 

psychologiczne 

Matki znajdujące 

się w trudnej 

sytuacji życiowej 

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Żukowie, 

Krasówce, Stawkach, Różance, 

Orchówku i Sobiborze 

Zapewnienie bezpieczeństwa 

pożarowego 

Mieszkańcy 

5. Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”,  

Okuninka XIII-1,  

22-0200 Włodawa 

Lokalna Grupa Działania na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich, 

aktywizowanie ludności wiejskiej 

Osoby fizyczne, 

przedsiębiorcy, 

jednostki 

samorządowe 

6. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu , 

al. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa 

Promocja i organizacja 

wolontariatu 

Mieszkańcy 

7. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych i Poszkodowanych  

działające przy Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym 

we Włodawie,  

ul. Partyzantów 13, 22-200 Włodawa 

Wszechstronna pomoc i opieka 

nad osobami niepełnosprawnymi 

oraz poszkodowanymi przez los 

Osoby 

niepełnosprawne 

i poszkodowane 

przez los i ich 

rodziny 

8. Stowarzyszenie Twórców Kultury 

Nadbużańskiej im. Janusza 

Kalinowskiego,  

al. Piłsudskiego 52, 22-200 Włodawa 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr 

kultury i dziedzictwa 

narodowego, animacja społeczno 

- kulturowa 

Mieszkańcy 

9. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 

„Efekt”,  

ul. Sztabowa 3, 22-200 Włodawa 

Promowanie zdrowego stylu 

życia, podejmowanie inicjatyw 

sportowych, kulturowych 

i profilaktycznych 

Osoby dorosłe, 

dzieci, młodzież 

10. Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym „Lepsze Jutro”,  

ul. Spokojna 11, 22-200 Włodawa 

Wszechstronna pomoc i opieka 

nad osobami niepełnosprawnymi 

oraz poszkodowanymi przez los 

Dzieci, rodziny 

Dane Urzędu Gminy Włodawa. 
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W 2012 roku w gminie Włodawa były 3 parafie Kościoła rzymskokatolickiego: 

 Rzymskokatolicka Parafia pw. Nawiedzenia Matki Boskiej Kodeńskiej w Żukowie,  

 Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jana Jałmużnika w Orchówku, 

 Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Augustyna w Różance. 

 

 

21. ANALIZA SWOT 

 

Analiza SWOT (jej nazwa to akronim angielskich słów: Strengths – mocne strony, 

Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse i Threats – zagrożenia) jest jedną 

z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych służących porządkowaniu 

informacji. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego.  

W przypadku strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych stanowi 

efektywną metodę identyfikacji mocnych i słabych stron lokalnego systemu pomocy 

społecznej oraz szans i zagrożeń, jakie przed nim stoją. Pozwala oszacować potencjał, jakim 

się dysponuje oraz określić stopień, w jakim posiadane zasoby odpowiadają potrzebom  

i oczekiwaniom społeczności lokalnej.  

Przedstawiona poniżej analiza została przeprowadzona z udziałem przedstawicieli 

samorządu gminy, który jest podmiotem analizy, i obejmuje następujące obszary: 

 bezrobocie i ubóstwo; 

 rodzina, dziecko i młodzież; 

 uzależnienia i przemoc w rodzinie; 

 bezdomność; 

 starość; 

 niepełnosprawność; 

 kapitał społeczny i ludzki. 
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Obszar BEZROBOCIE I UBÓSTWO 

mocne strony słabe strony 

 podejmowanie działań na rzecz ograniczenia 

zjawiska bezrobocia w gminie, w tym wśród 

kobiet 

 prowadzenie przez pracowników socjalnych 

działań służących aktywizacji osób 

bezrobotnych, zarówno kobiet jak i mężczyzn 

ze szczególnym uwzględnieniem osób 

powyżej 45 roku życia 

 przeciwdziałanie zjawisku dziedziczenia 

bezrobocia 

 upowszechnianie ofert pracy, informacji 

o wolnych miejscach pracy, usługach 

poradnictwa zawodowego i szkoleniach 

 pozyskiwanie środków finansowych 

z funduszy zewnętrznych na przeciwdziałanie 

bezrobociu (m.in. z funduszy strukturalnych 

Unii Europejskiej) 

 przeciwdziałanie zjawisku ubóstwa 

 ograniczony wpływ na dostosowanie 

kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego 

rynku pracy 

 brak działań mających na celu zachęcanie 

inwestorów do tworzenia nowych miejsc 

pracy 

 niewielka skala działań służących 

ograniczeniu zjawiska nielegalnego 

zatrudnienia 

 

szanse zagrożenia 

 posiadanie przez osoby bezrobotne wiedzy 

o dostępnych ofertach pracy i wolnych 

miejscach pracy oraz o usługach poradnictwa 

zawodowego i szkoleniach, 

 możliwość wykorzystania potencjalnych 

środków finansowych z funduszy 

zewnętrznych (m.in. z funduszy strukturalnych 

Unii Europejskiej) do ograniczenia bezrobocia 

 rosnący poziom bezrobocia, w tym bezrobocia 

wśród kobiet 

 utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia 

wśród osób w wieku 45 lat i więcej 

 występowanie zjawiska dziedziczenia 

bezrobocia 

 niekorzystanie przez osoby bezrobotne z 

dostępu do europejskich rynków pracy 

 rosnąca liczba osób bezrobotnych 

wymagających aktywizacji 

 nieodpowiednia do potrzeb liczba nowych 

inwestorów tworzących w gminie miejsca 

pracy 

 ograniczone możliwości znalezienia 

zatrudnienia na lokalnym rynku pracy 

przez kończącą edukację młodzież 

 brak w gminie organizacji pozarządowych 

działających na rzecz osób bezrobotnych 

 utrzymujący się poziom nielegalnego 

zatrudnienia w gminie 

 postępujące zjawisko ubóstwa wśród 

mieszkańców gminy 
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Obszar RODZINA, DZIECKO, MŁODZIEŻ 

mocne strony słabe strony 

 zapobieganie dysfunkcjom rodzin 

 prowadzenie efektywnej pracy socjalnej 

w obszarze wspierania rodzin, dzieci 

i młodzieży 

 analizowanie potrzeb rodzin, dzieci 

i młodzieży 

 zapewnianie dostępu do poradnictwa 

specjalistycznego dla rodzin wymagających 

tego rodzaju wsparcia 

 podnoszenie poziomu nauczania w gminie 

 dostosowywanie do potrzeb i oczekiwań 

dzieci i młodzieży oferty spędzania czasu 

wolnego 

 podejmowanie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na rzecz rodzin, 

dzieci i młodzieży 

 propagowanie idei wolontariatu wśród dzieci 

i młodzieży  

 prowadzenie działań profilaktycznych 

w obszarze zdrowia  

 wysoki poziom koordynacji działań instytucji 

wspierających rodziny, dzieci i młodzież 

 brak działań inicjujących powstawanie 

w gminie grup i ośrodków wsparcia dla osób 

samotnie wychowujących dzieci i rodzin 

 nierozwijanie sieci placówek wsparcia 

dziennego dla dzieci i młodzieży 

 brak prowadzenia działań na rzecz rozwoju 

szkolnictwa ponadgimnazjalnego 

 brak podejmowania działań na rzecz 

zwiększenia dostępności opieki medycznej 

dla mieszkańców gminy 

 

szanse zagrożenia 

 spadająca liczba rodzin dysfunkcyjnych 

w gminie 

 istnienie warunków umożliwiających 

efektywne prowadzenie pracy socjalnej 

 dostateczne rozpoznanie potrzeb rodzin, 

dzieci i młodzieży 

 możliwość poprawy skuteczności pomocy 

udzielanej rodzinom, dzieciom i młodzieży 

dzięki koordynacji działań instytucji 

wspierających te grupy 

 odpowiednia dostępność szkół podstawowych 

i gimnazjalnych w gminie 

 zwiększająca się liczba wolontariuszy wśród 

dzieci i młodzieży 

 istnienie w gminie organizacji pozarządowych 

działających na rzecz rodzin, dzieci 

i młodzieży 

 zwiększająca się świadomość zdrowotna 

mieszkańców gminy 

 rosnąca liczba rodzin wymagających wsparcia 

w formie poradnictwa specjalistycznego 

 brak grup i ośrodków wsparcia dla osób 

samotnie wychowujących dzieci i rodzin 

 niewystarczający dostęp do placówek 

wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 

w gminie 

 nieodpowiednia dostępność opieki 

przedszkolnej w gminie 

 brak możliwości kontynuowania przez 

młodzież nauki na poziomie 

ponadgimnazjalnym w gminie 

 nieodpowiednia dostępność opieki medycznej 

w gminie 

 niezadowalający poziom nauczania 

w placówkach oświatowych 

 malejąca liczba dzieci i młodzieży 

korzystających z oferty spędzania czasu 

wolnego 
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Obszar UZALEŻNIENIA I PRZEMOC W RODZINIE 

mocne strony słabe strony 

 zapewnianie rodzinom dotkniętym 

problemami uzależnień dostępu do pomocy 

psychospołecznej i prawnej 

 kierowanie osób uzależnionych 

i współuzależnionych na leczenie odwykowe 

 prowadzenie działań edukacyjno-

szkoleniowych w zakresie uzależnień wśród 

rodziców, nauczycieli i sprzedawców 

 diagnozowanie kwestii inicjacji alkoholowej 

i narkotykowej wśród dzieci i młodzieży 

 kontrolowanie punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych 

 działanie inicjujące powstawanie grup 

wsparcia i instytucji wsparcia dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych 

w ramach współpracy z miastem Włodawa 

 pozyskanie kadry do pracy z osobami 

uzależnionymi, współuzależnionymi 

i dotkniętymi przemocą w rodzinie 

 prowadzenie przez placówki oświatowe 

działań profilaktycznych, informacyjnych 

i edukacyjnych w obszarze uzależnień wśród 

dzieci i młodzieży 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi 

działającymi w obszarze uzależnień 

i przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

 prowadzenie poradnictwa prawnego 

i psychologicznego oraz interwencji 

w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie  

 funkcjonowanie w gminie zespołu 

interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

 

 nieprowadzenie w gminie działalności 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej w obszarze 

uzależnień 

 niekierowanie sprawców przemocy w rodzinie 

do udziału w programach korekcyjno-

edukacyjnych 

 niezapewnianie osobom dotkniętym przemocą 

w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia 

szanse zagrożenia 

 zwiększająca się liczba rodzin mogących 

skorzystać ze wsparcia psychospołecznego 

i prawnego 

 zwiększająca się liczba uzależnionych i 

współuzależnionych objętych lecznictwem 

odwykowym 

 zmniejszająca się skala zjawiska nielegalności 

sprzedaży napojów alkoholowych 

 zwiększająca się świadomość rodziców, 

nauczycieli i sprzedawców napojów 

alkoholowych co do zagrożeń uzależnieniami 

 zwiększająca się wśród dzieci i młodzieży 

świadomość zagrożenia uzależnieniami 

 funkcjonowanie w gminie organizacji 

pozarządowych działających w obszarze 

uzależnień i przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 

 malejąca liczba osób uzależnionych 

i współuzależnionych objętych lecznictwem 

odwykowym 

 zmniejszająca się kadra pracująca z osobami 

uzależnionymi, współuzależnionymi 

i dotkniętymi przemocą w rodzinie 

 niewielka liczba osób wyleczonych 

z uzależnień 

 obniżanie się wieku inicjacji alkoholowej 

i narkotykowej 

 zwiększająca się liczba osób wymagających 

działań korekcyjno-edukacyjnych 
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 malejąca liczba osób dotkniętych przemocą w 

rodzinie wymagających objęcia działaniami 

zespołu interdyscyplinarnego 

 niezwiększająca się liczba osób 

wymagających umieszczenia w ośrodkach 

wsparcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar BEZDOMNOŚĆ 

mocne strony słabe strony 

 diagnozowanie problemu bezdomności  

 prowadzenie działań mających na celu 

przeciwdziałanie bezdomności i na rzecz 

bezdomnych 

 dobra poinformowanie bezdomnych 

o przysługujących im prawach oraz formach 

pomocy 

 udzielanie wsparcia osobom wychodzącym 

z bezdomności 

 zapewnienie schronienia osobom bezdomnym 

 prowadzenie działalności na rzecz reintegracji 

zawodowej osób bezdomnych 

 standaryzacja usług na rzecz osób 

bezdomnych 

 

 brak prowadzenia wśród mieszkańców działań 

na rzecz uwrażliwienia i zwiększenia 

akceptacji w stosunku do bezdomności 

 brak indywidualnych programów wsparcia 

przy wychodzeniu z bezdomności 

 brak współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w związku z problemem 

bezdomności 

szanse zagrożenia 

 brak wzrostu zagrożenia oraz występowania 

zjawiska bezdomności w gminie 

 posiadanie przez bezdomnych wiedzy na 

temat przysługujących im praw i dostępnych 

formach wsparcia 

 społeczna akceptacja osób bezdomnych 

 

 brak organizacji pozarządowych działających 

na rzecz bezdomności 

 niska jakość usług świadczonych na rzecz 

osób bezdomnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włodawa na lata 2014-2024 

 66 

Obszar STAROŚĆ 

mocne strony słabe strony 

 badanie liczebności osób starszych 

 informowanie osób starszych o dostępnych 

formach pomocy 

 dysponowanie nieodpowiednią liczbą 

pracowników świadczących osobom starszym 

usługi opiekuńcze 

 podejmowanie działań zmierzających 

do większego zaangażowania rodzin 

w sprawowanie opieki nad osobami starszymi 

 kierowanie osób wymagających całodobowej 

opieki do domów pomocy społecznej 

 prowadzenie działań mających na celu 

podniesienie poziomu życia osób starszych 

 uwrażliwianie społeczności lokalnej 

na problemy i potrzeby osób starszych 

 podejmowanie działań mających na celu 

poprawę sfery technicznej ułatwiającej 

osobom starszym codzienne życie 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz osób starszych  

 uwrażliwianie społeczności lokalnej 

na problemy i potrzeby osób starszych 

 brak działań inicjujących powstawanie 

w gminie grup wsparcia i instytucji 

działających na rzecz osób starszych 

 niezapewnienie osobom starszym wsparcia 

w ramach małych form pomocy (brak klubu 

seniora, domu dziennego pobytu) 

 brak działań w celu umożliwienia osobom 

starszym kontynuowania aktywności 

zawodowej 

 nie podejmowanie działalności prozdrowotnej 

wśród osób starszych 

 brak działań inicjujących wolontariat na rzecz 

osób starszych w gminie 

 niezapewnianie osobom młodym warunków 

do pozostania w gminie 

szanse zagrożenia 

 posiadanie przez osoby starsze wiedzy 

o dostępnych formach pomocy 

 możliwość uzyskania przez osoby starsze 

pomocy ze strony rodziny 

 dobra dostępność domów pomocy społecznej 

 odpowiednia do potrzeb osób starszych 

infrastruktura techniczna 

 zwiększająca się liczba osób starszych 

w gminie 

 nieodpowiednia do potrzeb liczba osób 

starszych korzystających z usług 

opiekuńczych 

 brak w gminie grup wsparcia i instytucji 

wsparcia dla osób starszych 

 brak dostępu osób starszych do małych form 

pomocy (klub seniora, dom dziennego pobytu) 

 niski poziom życia osób starszych w gminie  

 malejący udział osób starszych w działaniach 

prozdrowotnych 

 mała liczba osób starszych kontynuujących 

aktywność zawodową 

 migracja osób młodych, wykształconych 

do większych jednostek administracyjnych 

 brak w gminie organizacji pozarządowych 

działających na rzecz osób starszych 

 niewystarczająca liczba wolontariuszy 

wspierających osoby starsze w codziennym 

życiu 

 migracja osób młodych, wykształconych 

do większych jednostek administracyjnych 
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Obszar NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

mocne strony słabe strony 

 informowanie osób niepełnosprawnych 

o przysługujących im prawach 

oraz dostępnych formach pomocy 

 organizowanie wsparcia w postaci 

specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

  współpraca z podmiotami świadczącymi 

usługi rehabilitacyjne osobom 

niepełnosprawnym 

 uczestniczenie w likwidowaniu barier 

utrudniających codzienne życie osobom 

niepełnosprawnym 

 uwrażliwianie społeczności lokalnej 

na problemy i potrzeby osób 

niepełnosprawnych 

 podejmowanie działań służących zwiększeniu 

społecznej akceptacji osób niepełnosprawnych 

 działania inicjujące wolontariat na rzecz osób 

niepełnosprawnych w gminie 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych  

 brak badań liczebności osób 

niepełnosprawnych w gminie 

 dysponowanie niewystarczającą liczbą 

pracowników świadczących opiekę i wsparcie 

osobom niepełnosprawnym 

 brak działań inicjujących powstawanie 

w gminie grup wsparcia i instytucji 

działających na rzecz osób niepełnosprawnych 

 nieupowszechnianie wśród osób 

niepełnosprawnych ofert pracy 

oraz informacji o wolnych miejscach pracy 

 brak stwarzania grup i klas integracyjnych 

w placówkach oświatowo-wychowawczych 

 

szanse zagrożenia 

 posiadanie przez osoby niepełnosprawne 

wiedzy o przysługujących im prawach 

i dostępnych formach wsparcia 

 wzrost społecznej akceptacji osób 

niepełnosprawnych 

 brak danych na temat liczby osób 

niepełnosprawnych w gminie 

 zwiększająca się w gminie liczba osób 

z zaburzeniami psychicznymi wymagających 

wsparcia 

 brak w gminie grup wsparcia i instytucji 

wsparcia dla osób niepełnosprawnych 

 brak bazy rehabilitacyjnej w gminie 

 nieposiadanie przez osoby niepełnosprawne 

wiedzy o dostępnych ofertach pracy i wolnych 

miejscach pracy 

 istnienie barier utrudniających osobom 

niepełnosprawnym codzienne życie 

 brak w gminie organizacji pozarządowych 

działających na rzecz osób niepełnosprawnych 

 niewystarczająca liczba wolontariuszy 

wspierających osoby niepełnosprawne 

w codziennym życiu 
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Obszar KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI 

mocne strony słabe strony 

 odpowiednia do potrzeb liczba pracowników 

socjalnych 

 podnoszenie przez pracowników pomocy 

społecznej kwalifikacji zawodowych poprzez 

udział w szkoleniach i różnych formach 

doskonalenia zawodowego 

 diagnozowanie problemów społecznych 

w gminie 

 informowanie beneficjentów systemu pomocy 

społecznej o możliwościach uzyskania 

wsparcia 

 poprawianie jakości obsługi klientów GOPS-u 

 pozyskiwanie dodatkowych środków 

na realizację zadań z zakresu pomocy 

społecznej, m.in. z funduszy strukturalnych 

Unii Europejskiej 

  działania inicjujące wolontariat w gminie 

 uświadamianie władzom gminy roli i potrzeb 

sektora pomocy społecznej 

 przeciwdziałanie negatywnym stereotypom 

postrzegania sektora pomocy społecznej 

 podejmowanie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 

 podejmowanie współpracy z 

przedstawicielami kościołów i związków 

wyznaniowych 

 nieprzeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 

pracowników pomocy społecznej 

 brak działań inicjujących powstawanie 

w gminie nowych placówek pomocy 

społecznej 

 nieposiadanie informacji o instytucjach 

wsparcia i organizacjach mogących świadczyć 

pomoc mieszkańcom gminy 

 

szanse zagrożenia 

 niezwiększająca się liczba beneficjentów 

systemu pomocy społecznej przypadających 

na jednego pracownika socjalnego 

 dobrze wykwalifikowana kadra zatrudniona 

w miejscowym ośrodku pomocy społecznej 

 wystarczająca wiedza na temat problemów 

społecznych w gminie 

 posiadanie przez beneficjentów systemu 

pomocy społecznej wiedzy o dostępnych 

formach wsparcia 

 posiadanie przez pracowników pomocy 

społecznej wiedzy na temat instytucji 

wsparcia i organizacji pozarządowych 

mogących świadczyć pomoc mieszkańcom 

 zmieniający się na korzyść wizerunek sektora 

pomocy społecznej 

 istnienie organizacji pozarządowych w gminie 

 włączanie się przedstawicieli kościołów 

i związków wyznaniowych w działania 

pomocowe 

 niska jakość obsługi klientów GOPS-u 

 niska świadomość władz gminy co do roli 

i potrzeb sektora pomocy społecznej 

 niedostatecznie rozwinięta sieć placówek 

pomocy społecznej w gminie 

 niedofinansowany system pomocy społecznej 

 mała liczba wolontariuszy świadczących 

pomoc osobom wymagającym wsparcia 
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22. PODSUMOWANIE DIAGNOZY 

 

Diagnoza przeprowadzona w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Włodawa obejmowała kilkanaście zagadnień. Jej wyniki posłużyły, po 

ich nałożeniu na kompetencje samorządu gminnego, do opracowania założeń polityki 

społecznej gminy na lata 2014-2024. Zostały one przedstawione w części programowej 

strategii i zawierają działania, które powinny przyczynić się do zminimalizowania problemów 

społecznych tak występujących w gminie obecnie, jak i w najbliższych latach.  

Działania te są wyznaczone w następujących obszarach: 

1. Przeciwdziałanie ubóstwu i bezrobociu oraz zapobieganie ich skutkom poprzez: 

 zapewnienie ubogim bezpieczeństwa socjalnego, 

 wsparcie bezrobotnych i poszukujących pracy. 

2. Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez: 

 wzmacnianie rodzin, podnoszenie poziomu ich funkcjonowania, 

 pomoc rodzinom będącym w kryzysie; rozwijanie systemu wsparcia, 

 wsparcie dzieci i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym rozwoju. 

3. Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz 

umożliwienie im udziału w życiu społecznym poprzez: 

 usprawnianie osób starszych i zapewnienie im właściwej opieki, 

 ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz aktywizację społeczną i zawodową osób 

niepełnosprawnych. 

4. Zapewnienie mieszkańcom równego dostępu do służby zdrowia oraz wspieranie 

rodzin i osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie poprzez: 

 zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia, 

 profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii oraz 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

5. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego poprzez: 

 przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich, 

 zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 

6. Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego poprzez: 

 wzmacnianie kadry pomocy społecznej oraz rozwijanie infrastruktury socjalnej, 

 wyzwalanie aktywności obywatelskiej, 

 wspólne diagnozowanie problemów społecznych i potrzeb mieszkańców. 
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III. CZĘŚĆ PROGRAMOWA 

 

1. MISJA, CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE, KIERUNKI DZIAŁAŃ 

 

Misja samorządu, sformułowana w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Włodawa na lata 2014-2024, jest następująca: 

 

 

Gmina Włodawa stwarza mieszkańcom możliwości rozwoju  

oraz skutecznie przeciwdziała zjawiskom marginalizacji  

i wykluczenia społecznego 

 

Wypełnienie przyjętej misji jest uwarunkowane realizacją przedstawionych na 

kolejnych stronach celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań.  
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Cel strategiczny 1.: 

Przeciwdziałanie ubóstwu i bezrobociu oraz zapobieganie ich skutkom. 

 

Cele operacyjne: 

1. Wsparcie bezrobotnych i poszukujących pracy. 

2. Zapewnienie ubogim bezpieczeństwa socjalnego. 

 

Kierunki działań do celu operacyjnego 1.: 

1. Podejmowanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania 

ofert pracy, informacji o wolnych miejscach pracy, usługach poradnictwa zawodowego, 

szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych i stażach oraz organizacji robót 

publicznych, prac interwencyjnych i zatrudnienia socjalnego. 

2. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi, w tym w oparciu o kontrakt 

socjalny. 

3. Zmniejszanie skutków bezrobocia poprzez pomoc finansową udzielaną przez GOPS. 

4. Pozyskiwanie inwestorów, wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości oraz podmiotów 

ekonomii społecznej. 

5. Opracowywanie i realizowanie projektów służących aktywizacji osób bezrobotnych,  

w tym współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, np. z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej. 

6. Wpływanie na dostosowywanie kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

7. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

bezrobotnych. 

 

Kierunki działań do celu operacyjnego 2.: 

1. Monitorowanie bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców gminy, m.in we współpracy  

z organizacjami pozarządowymi. 

2. Wsparcie osób ubogich pracą socjalną, w tym poprzez zawieranie kontraktów socjalnych. 

3. Promowanie wśród zagrożonych utratą bezpieczeństwa socjalnego aktywnych postaw 

oraz samopomocy, np. pomocy sąsiedzkiej, parafialnej. 

4. Udzielanie przez GOPS pomocy finansowej i rzeczowej (w tym w postaci posiłku) 

osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 

5. Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz ubogich. 

6. Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci z rodzin ubogich, m.in. poprzez organizowanie 

dla nich dożywiania w szkołach, dofinansowanego wypoczynku letniego i zimowego, 
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wyposażenie ich w podręczniki i pomoce szkolne oraz odzież, a także zapewnienie  

im dostępu do alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

7. Opracowanie, realizacja lub współudział w realizacji programów i projektów na rzecz 

zagrożonych i dotkniętych ubóstwem. 

8. Powiększenie w gminie zasobów mieszkań komunalnych i socjalnych. 

9. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 

ubogich, podmiotami ekonomii społecznej oraz z Kościołem. 

 

Czas realizacji działań: 

Działania ciągłe w latach 2014-2024. 

 

Podmioty odpowiedzialne za realizację działań: 

Wójt, Rada Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki 

oświatowe szczebla podstawowego i gimnazjalnego. 

 

Partnerzy w realizacji działań: 

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie, szkoły ponadgimnazjalne w powiecie, inwestorzy, 

lokalni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, Kościół, 

społeczność lokalna. 

 

Źródła finansowania działań: 

Budżet samorządowy (gminny, powiatowy) i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in. fundusze 

strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje pozarządowe, sponsorzy 

indywidualni (krajowi i zagraniczni). 

 

Wskaźniki monitoringowe: 

 wielkość stopy bezrobocia, 

 liczba osób bezrobotnych w gminie, w tym liczba osób objętych przez Powiatowy Urząd 

Pracy różnymi formami wsparcia, 

 liczba osób bezrobotnych i ubogich objętych pracą socjalną oraz liczba osób objętych 

kontraktami socjalnymi, 

 liczba beneficjentów systemu pomocy społecznej objętych wsparciem z powodu 

bezrobocia i ubóstwa, 

 liczba nowych inwestorów, 
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 liczba podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów ekonomii społecznej, 

 liczba opracowanych i realizowanych projektów oraz liczba osób nimi objętych, 

 liczba dzieci z rodzin ubogich objętych wsparciem, 

 liczba programów wsparcia zagrożonych i dotkniętych ubóstwem oraz liczba osób nimi 

objętych, 

 liczba nowych mieszkań komunalnych i socjalnych. 

 

Prognoza zmian: 

Podjęcie działań powinno przyczynić się m.in. do: 

 spadku liczby osób bezrobotnych, 

 zwiększenia liczby osób zaktywizowanych, 

 zmniejszenia liczby beneficjentów pomocy społecznej, 

 wzrostu liczby inwestorów i podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów ekonomii 

społecznej. 
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Cel strategiczny 2.: 

Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. 

 

Cele operacyjne: 

1. Wzmacnianie rodzin, podnoszenie poziomu ich funkcjonowania. 

2. Pomoc rodzinom będącym w kryzysie; rozwijanie systemu wsparcia. 

3. Wsparcie dzieci i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym rozwoju. 

 

Kierunki działań do celów operacyjnych 1-3.: 

1. Promowanie w gminie prawidłowego modelu rodziny oraz edukowanie rodzin w zakresie 

właściwego wypełniania ról rodzicielskich, m.in. przez pracowników GOPS-u i placówek 

oświatowych. 

2. Zintensyfikowanie pracy socjalnej z rodzinami, w szczególności dotkniętymi 

bezradnością opiekuńczo-wychowawczą. 

3. W miarę możliwości finansowych zatrudnienie asystenta rodziny oraz ustanawianie 

rodzin wspierających dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, a także organizowanie dla nich szkoleń. 

4. Udzielanie przez GOPS pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej 

z systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. 

5. Zwiększenie dostępności dla rodzin oraz osób samotnie wychowujących dzieci wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego, prawnego i socjalnego. 

6. Zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego, m.in. poprzez rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym 

sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych, organizowanie wycieczek i wypoczynku. 

7. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

8. Zwiększenie dostępności opieki przedszkolnej w gminie. 

9. Rozwijanie sieci i oferty świetlic w gminie. 

10. Zintegrowanie działań na rzecz rodziny i dziecka w gminie poprzez stałą współpracę 

placówek oświatowo-wychowawczych i kulturalnych, jednostek pomocy społecznej  

i służby zdrowia, Sądu Rejonowego i kuratorów sądowych, Policji, organizacji 

pozarządowych i Kościoła. 

 

Czas realizacji działań: 

Działania ciągłe w latach 2014-2024. 
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Podmioty odpowiedzialne za realizację działań: 

Wójt, Rada Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki oświatowe szczebla podstawowego  

i gimnazjalnego, placówki kulturalne, jednostki sportowo-rekreacyjne, placówki opiekuńczo-

wychowawcze wsparcia dziennego. 

 

Partnerzy w realizacji działań: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we 

Włodawie, specjaliści, szkoły ponadgimnazjalne w powiecie, placówki służby zdrowia  

w powiecie, Sąd Rejonowy, kuratorzy sądowi, Policja, organizacje pozarządowe, Kościół. 

 

Źródła finansowania działań: 

Budżet samorządowy (gminny, powiatowy) i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in. fundusze 

strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje pozarządowe, sponsorzy 

indywidualni (krajowi i zagraniczni). 

 

Wskaźniki monitoringowe: 

 liczba rodzin objętych pracą socjalną,  

 liczba rodzin objętych wsparciem przez asystenta rodziny, 

 liczba rodzin objętych wsparciem z systemu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych 

i alimentacyjnych,  

 liczba osób i rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym oraz liczba porad,  

 liczba dzieci i młodzieży objętych alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego, 

 liczba dzieci objętych opieką przedszkolną, 

 liczba świetlic oraz liczba dzieci z nich korzystających. 

 

Prognoza zmian: 

Podjęcie działań powinno przyczynić się m.in. do: 

 spadku liczby rodzin zmagającymi się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 

 poszerzenia wiedzy w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich, 

 zwiększenia dostępności wsparcia, w tym dla osób samotnie wychowujących dzieci, 

 podniesienia jakości kształcenia i wsparcia w placówkach oświatowych, 

 zróżnicowania form spędzania czasu wolnego oraz wzrostu liczby dzieci i młodzieży 

z nich korzystających. 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włodawa na lata 2014-2024 

 76 

Cel strategiczny 3.: 

Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania 

oraz umożliwienie im udziału w życiu społecznym. 

 

Cele operacyjne: 

1. Usprawnianie osób starszych i zapewnienie im właściwej opieki. 

2. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób 

niepełnosprawnych. 

 

Kierunki działań do celów operacyjnych 1-2.: 

1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. 

2. Udzielanie przez GOPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom starszym 

i niepełnosprawnym. 

3. Poprawa dostępności i jakości usług opiekuńczych, obejmujących pomoc w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację 

oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

4. Rozwijanie aktywnych i zdrowych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze 

i niepełnosprawne – zaspokajanie ich potrzeb kulturalno-społecznych, rekreacyjnych  

i edukacyjnych, w tym organizowanie cyklicznych imprez i spotkań integracyjnych, 

wycieczek, podjęcie działań w kierunku utworzenia w gminie klubu seniora. 

5. Promowanie wśród społeczności lokalnej i samych osób starszych i niepełnosprawnych 

aktywnych postaw oraz samopomocy, np. pomocy sąsiedzkiej. 

6. Zwiększenie dostępu osób starszych i niepełnosprawnych do informacji o prawach 

i uprawnieniach oraz dostępnych formach wsparcia, m.in. poprzez wykorzystanie sieci 

Internet. 

7. Zwiększenie dostępności kształcenia integracyjnego w gminie. 

8. Podejmowanie współpracy z PCPR-em, PUP-em i PFRON-em w zakresie rehabilitacji 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, m.in. przy likwidacji barier 

architektonicznych, zapewnieniu dostępu do rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego oraz 

zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia. 

9. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

starszych i niepełnosprawnych oraz z Kościołem. 

10. Pozyskiwanie wolontariuszy mogących wspierać osoby starsze i niepełnosprawne 

w codziennym życiu. 
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Czas realizacji działań: 

Działania ciągłe w latach 2014-2024 (utworzenie klubu seniora – 2016 r.). 

 

Podmioty odpowiedzialne za realizację działań: 

Wójt, Rada Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki 

oświatowe szczebla podstawowego i gimnazjalnego, placówki kulturalne. 

 

Partnerzy w realizacji działań: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” we Włodawie, 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Dom Pomocy Społecznej dla 

osób w podeszłym wieku i osób przewlekle, somatycznie chorych w Różance, szkoły 

ponadgimnazjalne w powiecie, podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne, placówki służby 

zdrowia w powiecie, organizacje pozarządowe, Warsztaty Terapii Zajęciowej we Włodawie, 

Centrum Wolontariatu we Włodawie, Kościół, społeczność lokalna. 

 

Źródła finansowania działań: 

Budżet samorządowy (gminny, powiatowy) i centralny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, fundusze zewnętrzne, m.in. fundusze strukturalne Unii 

Europejskiej, inne programy, organizacje pozarządowe, sponsorzy indywidualni (krajowi 

i zagraniczni). 

 

Wskaźniki monitoringowe: 

 liczba osób w wieku poprodukcyjnym i ich udział w ogóle mieszkańców, 

 liczba osób dotkniętych niepełnosprawnością, 

 liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych pracą socjalną, 

 liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych wsparciem pomocy społecznej, 

 liczba osób objętych usługami opiekuńczymi oraz liczba opiekunek, 

 liczba osób korzystających z klubu seniora, 

 liczba klas integracyjnych oraz liczba osób do nich uczęszczających, 

 liczba zlikwidowanych barier architektonicznych, 

 liczba osób objętych usługami rehabilitacyjnymi, 

 liczba nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, 

 liczba wolontariuszy. 
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Prognoza zmian: 

Podjęcie działań powinno przyczynić się m.in. do: 

 zwiększenia udziału seniorów i osób dotkniętych niepełnosprawnością w życiu społecznym, 

 podniesienia jakości świadczonych usług, 

 podniesienia jakości funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku 

zamieszkania, 

 zwiększenia liczby osób usprawnionych i zatrudnionych. 
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Cel strategiczny 4.: 

Zapewnienie mieszkańcom równego dostępu do służby zdrowia oraz wspieranie rodzin 

i osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie. 

 

Cele operacyjne 1-2.: 

1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia. 

2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie. 

 

Kierunki działań do celu operacyjnego 1.: 

1. Promowanie zdrowia i prowadzenie profilaktyki zdrowotnej. 

2. Współpraca z placówkami służby zdrowia w powiecie w zakresie zabezpieczania 

świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, położnictwa, ginekologii  

i stomatologii, zgodnie z minimalnym planem zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej. 

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 zaznajomienie mieszkańców 

z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami. 

 

Kierunki działań do celu operacyjnego 2.: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu i narkotyków. 

2. Zapewnienie rodzinom dotkniętym problemami alkoholowymi, narkomanii i przemocy 

w rodzinie szerszego dostępu do wsparcia psychologicznego, prawnego i społecznego. 

3. Zintensyfikowanie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie, 

w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży. 

4. Poszerzenie oferty działających w gminie Punktów Konsultacyjnych. 

5. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

6. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Gminy Włodawa i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Włodawa. 

7. Kontynuowanie działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 
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przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

8. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. 

9. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 

dotkniętych problemami alkoholowymi, narkomanii i przemocy w rodzinie. 

 

Szczegółowe działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

i narkomanii zawierają: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Gminy Włodawa i Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Włodawa. 

 

Czas realizacji działań: 

Działania ciągłe w latach 2014-2024. 

 

Podmioty odpowiedzialne za realizację działań: 

Wójt, Rada Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkty Konsultacyjne, Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, placówki oświatowe szczebla 

podstawowego i gimnazjalnego, placówki kulturalne, placówki opiekuńczo-wychowawcze 

wsparcia dziennego. 

 

Partnerzy w realizacji działań: 

Placówki służby zdrowia, specjaliści, szkoły ponadgimnazjalne w powiecie, prokuratura 

rejonowa, sąd rejonowy, kuratorzy sądowi, policja, placówki leczenia uzależnień, w tym 

Poradnia Uzależnień we Włodawie, Ośrodek Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego 

i Interwencji Kryzysowej we Włodawie, grupa samopomocowa AA w Orchówku, organizacje 

pozarządowe, Kościół,, społeczność lokalna. 

 

Źródła finansowania działań: 

Budżet samorządowy (gminny, powiatowy) i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in. fundusze 

strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje pozarządowe, sponsorzy 

indywidualni (krajowi i zagraniczni). 

 

Wskaźniki monitoringowe: 

 liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, 
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 liczba osób objętych świadczeniami zdrowotnymi, 

 liczba opracowanych i realizowanych programów zdrowotnych oraz liczba osób nimi 

objętych, 

 liczba osób objętych pomocą terapeutyczną i rehabilitacyjną, 

 liczba rodzin objętych wsparciem psychologicznym, prawnym oraz z systemu pomocy 

społecznej z powodu alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie, 

 liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności informacyjnej, edukacyjnej 

i szkoleniowej, 

 liczba osób objętych wsparciem w ramach Punktów Konsultacyjnych. 

 liczba udzielonych porad i przeprowadzonych interwencji w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

 liczba osób objętych oddziaływaniem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Prognoza zmian: 

Podjęcie działań powinno przyczynić się m.in. do: 

 poszerzenia wiedzy mieszkańców w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego trybu 

życia, 

 poprawy stanu zdrowia mieszkańców, 

 poszerzenia wiedzy mieszkańców w zakresie profilaktyki uzależnień, 

 zwiększenia dostępności wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz 

dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, 

 zmniejszenia skali przemocy w rodzinie. 
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Cel strategiczny 5.: 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie. 

 

Cele operacyjne: 

1. Przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich. 

2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 

 

Kierunki działań do celów operacyjnych 1-2.: 

1. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych w placówkach 

oświatowych; włączanie w ich realizację policjantów. 

2. Podejmowanie w gminie przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych poświęconych 

przestępczości i jej skutkom (akcje, kampanie). 

3. Patrolowanie i wizytowanie miejsc publicznych w gminie. 

4. Podejmowanie przez jednostki gminne i jej mieszkańców współpracy z instytucjami  

o zasięgu ponadgminnym, Policją, Prokuraturą Rejonową, Sądem Rejonowym, 

kuratorami sądowymi oraz z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 

przeciwdziałania przestępczości. 

5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

6. Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa na drodze, m.in. poprzez remont dróg 

gminnych, budowę przydrożnych chodników, przejść dla pieszych i oświetlenia, 

organizację dowozu dzieci i młodzieży do szkół. 

 

Czas realizacji działań: 

Działania ciągłe w latach 2014-2024. 

 

Podmioty odpowiedzialne za realizację działań: 

Wójt, Rada Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki oświatowe szczebla podstawowego  

i gimnazjalnego, placówki kulturalne, jednostki sportowo-rekreacyjne, placówki opiekuńczo-

wychowawcze wsparcia dziennego. 

 

Partnerzy w realizacji działań: 

Placówki ponadgimnazjalne w powiecie, Policja, Prokuratura Rejonowa, Sąd Rejonowy, 

kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe, społeczność lokalna. 
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Źródła finansowania działań: 

Budżet samorządowy (gminny, powiatowy) i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in. fundusze 

strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje pozarządowe, sponsorzy 

indywidualni (krajowi i zagraniczni). 

 

Wskaźniki monitoringowe: 

 liczba popełnionych i wykrytych przestępstw, 

 liczba opracowanych i realizowanych programów profilaktyczno-edukacyjnych oraz 

liczba osób nimi objętych, 

 liczba przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych, 

 liczba zrealizowanych inwestycji w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze, 

 liczba dzieci i młodzieży dowożonych do szkół, 

 stopień poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 

 

Prognoza zmian: 

Podjęcie działań powinno przyczynić się m.in. do: 

 spadku przestępczości, w tym wśród nieletnich, 

 poszerzenia wiedzy mieszkańców w zakresie przestępczości i jej skutków, 

 zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włodawa na lata 2014-2024 

 84 

Cel strategiczny 6.: 

Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego. 

 

Cele operacyjne: 

1. Wzmacnianie kadry pomocy społecznej oraz rozwijanie infrastruktury socjalnej. 

2. Wyzwalanie aktywności obywatelskiej. 

3. Wspólne diagnozowanie problemów społecznych i potrzeb mieszkańców. 

 

Kierunki działań do celów operacyjnych 1-3. 

1. Dokształcanie kadry pomocy społecznej. 

2. Rozwijanie infrastruktury socjalnej w gminie poprzez poszerzenie oferty już działających 

jednostek oraz utworzenie, w miarę możliwości. 

3. Zapewnienie mieszkańcom szerszego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania 

i dostępnych formach świadczeń pomocowych, m.in. przy wykorzystaniu stron 

internetowych gminy i GOPS-u. 

4. Zachęcanie mieszkańców do udziału w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych 

oraz wspieranie inicjatyw społecznych. 

5. Inicjowanie w gminie działalności nowych organizacji pozarządowych funkcjonujących 

w obszarze polityki społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej. 

6. Realizowanie zadań z zakresu rozwiązywania problemów społecznych przy współpracy 

z sektorem pozarządowym, podmiotom ekonomii społecznej oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego (także o zasięgu ponadgminnym). 

7. Opracowywanie i realizowanie, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami ekonomii społecznej, projektów służących aktywizacji mieszkańców gminy, 

w tym współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, np. z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej. 

8. Wspieranie lokalowe organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, 

promowanie ich działalności oraz udzielanie im pomocy w pozyskiwaniu środków  

z innych niż budżet gminy źródeł finansowania. 

9. Propagowanie idei wolontariatu oraz pozyskiwanie wolontariuszy do udziału w realizacji 

zadań dotyczących rozwiązywania problemów społecznych. 
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Szczegółowe działania w zakresie współpracy samorządu gminy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

zawiera Program współpracy Gminy Włodawa z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 

Czas realizacji działań: 

Działania ciągłe w latach 2014-2024. 

 

Podmioty odpowiedzialne za realizację działań: 

Wójt, Rada Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i inne jednostki 

organizacyjne gminy. 

 

Partnerzy w realizacji działań: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, Centrum Wolontariatu we Włodawie, 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, organizacje pozarządowe, podmioty 

ekonomii społecznej, inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, Kościół, 

społeczność lokalna. 

 

Źródła finansowania działań: 

Budżet samorządowy (gminny, powiatowy, wojewódzki) i centralny, fundusze zewnętrzne, 

m.in. fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje pozarządowe, 

sponsorzy indywidualni (krajowi i zagraniczni). 

 

Wskaźniki monitoringowe: 

 liczba szkoleń, w których uczestniczyła kadra pomocy społecznej, 

 liczba nowo powstałych jednostek pomocy społecznej, 

 liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze polityki społecznej, 

 liczba podmiotów ekonomii społecznej, 

 liczba wspólnych przedsięwzięć z zakresu rozwiązywania problemów społecznych, 

 liczba opracowanych projektów, 

 liczba wspieranych przez samorząd gminy organizacji pozarządowych i podmiotów 

ekonomii społecznej, 

 liczba wolontariuszy. 
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Prognoza zmian: 

Podjęcie działań powinno przyczynić się m.in. do: 

 profesjonalizacji kadry pomocy społecznej, 

 zwiększenia jakości świadczonych usług, 

 zwiększenia aktywności mieszkańców, wzrostu liczby inicjatyw społecznych, 

 zróżnicowania form i zwiększenia efektywności współpracy z sektorem pozarządowym 

oraz z podmiotami ekonomii społecznej. 
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2. WDROŻENIE STRATEGII, MONITOROWANIE JEJ REALIZACJI 

 

Koordynatorem realizacji działań wyznaczonych w Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Włodawa na lata 2014-2024 będzie Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej we Włodawie. Działania te będą podejmowane przez wskazane powyżej 

podmioty zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, ujętym w opracowywanych corocznie 

planach działań.  

Monitoring zapisów strategicznych, polegający na systematycznym zbieraniu  

i analizowaniu informacji dotyczących realizowanych bądź zrealizowanych już działań, 

będzie prowadzony przez zespół oceniający strategię. Gromadzone dane pozwolą 

zidentyfikować i rozwiązać problemy, które pojawią się w trakcie wdrażania dokumentu, oraz 

stwierdzić, czy wyznaczone działania zmierzają w słusznym kierunku i przynoszą zakładane 

zmiany.  

Zespół oceniający zostanie powołany zarządzeniem wójta gminy Włodawa, a w jego 

skład wejdą m.in.: przedstawiciele podmiotów realizujących strategię i współdziałających 

w jej realizacji, w tym pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek mu 

podległych. Zasady działania zespołu zostaną określone zarządzeniem wójta gminy Włodawa. 

Zespół oceniający strategię będzie oceniał poziom wdrożenia zapisów strategicznych 

raz na rok, a następnie przygotuje raport monitoringowy. Zawartą w nim ocenę skuteczności 

polityki społecznej prowadzonej w gminie przekaże wójtowi, sugerując przyjęcie 

proponowanych rozwiązań (np. programów celowych) oraz, w przypadku stwierdzenia 

istotnych zmian społecznych, podjęcie ewentualnych działań korygujących i wszelkich prac 

mających na celu aktualizację obowiązującej strategii. 

Do oceny stopnia wdrożenia wyznaczonych działań zostaną wykorzystane m.in. 

sformułowane pod każdym celem strategicznym wskaźniki monitoringowe. W większości  

są one dostępne w zbiorach statystyki publicznej oraz w zasobach informacyjnych instytucji  

i organizacji realizujących strategię i współdziałających w jej realizacji. W przypadku części 

danych może zaistnieć potrzeba przeprowadzenia badań ankietowych wśród mieszkańców 

gminy oraz w kluczowych dla rozwiązywania lokalnych problemów społecznych podmiotach. 

Przygotowany wykaz nie wyczerpuje wszystkich wskaźników, jakie mogą być 

zastosowane w procesie monitorowania realizacji strategii. W miarę rozwoju systemu 

monitorowania dokumentu będą mogły zostać zidentyfikowane nowe wskaźniki, które 

w odpowiedni sposób będą charakteryzowały przebieg realizacji podejmowanych działań. 
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3. PROGRAMY I PROJEKTY 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włodawa na lata 2014-

2024 będzie skuteczna, o ile przedstawiciele samorządu lokalnego znajdą zasoby 

umożliwiające opracowanie i realizację programów i projektów zgodnych z przyjętymi 

w dokumencie działaniami. Programy i projekty można realizować w okresach rocznych, 

dłuższych lub krótszych, w zależności od ich charakteru. Mogą one być przyjmowane 

stosownymi uchwałami przez radę i powinny stanowić załączniki do niniejszej strategii. 

 

3.1. PROGRAMY 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włodawa na lata 2014-

2024 będzie realizowana w szczególności poprzez poniżej wymienione programy: 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 

Włodawa, 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na terenie Gminy Włodawa, 

 Program współpracy Gminy Włodawa z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 

3.2. PROJEKTY 

 

Prezentowane poniżej projekty powstały w trakcie prac nad strategią i wpisującym się 

w jej zapisy programem wspierania rodziny. Ich autorami są przedstawiciele instytucji 

i organizacji rządowych oraz pozarządowych działających w gminie w obszarze polityki 

społecznej.  

Projekty stanowią „bank pomysłów”, tzn. ich realizacja jest wskazana,  

ale możliwa będzie dopiero wtedy, gdy ich wnioskodawcy pozyskają niezbędne środki 

finansowe. 

 

Projekt 1.  

„Aktywizacja społeczno zawodowa osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej” 

Wnioskodawca projektu 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mielczarskiego 22, 22-200 Włodawa. 
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Cel główny projektu 

Redukowanie zjawiska ubóstwa i bezrobocia 

Cele szczegółowe projektu 

 praca socjalna osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, 

 poprawa sytuacji materialnej mieszkańców gminy Włodawa, 

 wyjście z systemu pomocy społecznej, „usamodzielnienie się’, 

Miejsce realizacji projektu 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie. 

Beneficjenci projektu 

 mieszkańcy gminy Włodawa, 

 bezrobotni i korzystający z pomocy społecznej w Gminie Włodawa 

Partnerzy w realizacji projektu 

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie (projekt może być realizowany z wykorzystaniem 

środków Unii Europejskiej). 

Czas realizacji projektu 

2015- 2020 

 

 

Projekt 2.  

„Smaki kuchni regionalnej gminy Włodawa” 

Wnioskodawca projektu 

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Włodawa. 

Cel główny projektu 

Zdobywanie wiedzy kulinarnej i zachęcanie dzieci i młodzieży do wspólnego 

przygotowywania potraw. 

Cele szczegółowe projektu: 

 integracja mieszkańców  

 warsztaty przygotowywania posiłków, dobierania odpowiednich produktów spożywczych, 

łączenia smaków 

Miejsce realizacji projektu 

Świetlica wiejska w Susznie. 

Beneficjenci projektu 

 dzieci,  

 młodzież,  
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 mieszkańcy gminy Włodawa 

Partnerzy w realizacji projektu 

 Urząd Gminy Włodawa, 

Czas realizacji projektu 

2014-2015 

 

 

Projekt 3. 

„Profilaktyka- uzależnia ale zdrowo” 

Wnioskodawca projektu 

Szkoła Podstawowa w Różance 22-200 Włodawa. 

Cel główny projektu 

 zwiększenie świadomości dzieci dotyczącej szeroko rozumianych „uzależnień”, 

 zaspokojenie potrzeb rozwojowych dzieci- uczniów Szkoły Podstawowej 

Cele szczegółowe projektu 

 zwiększenie zainteresowań uczniów (pogadanka, rysunek, działania praktyczne), 

 promowanie zdrowego stylu życia ( sport, unikanie zagrożeń, dobre praktyki), 

 organizacja zajęć rozwijających zainteresowania ( sport, pływanie, taniec, muzyka), 

 zwiększenie współpracy z rodzicami ( wycieczka, rajd, zabawy integracyjne) 

Miejsce realizacji projektu 

Szkoła Podstawowa w Różance 22-200 Włodawa. 

Beneficjenci projektu 

 uczniowie klas I- III 

 uczniowie klas IV- VI 

Partnerzy w realizacji projektu 

 Gminny Ośrodek Kultury, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Płomyk”, 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 

 Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie, 

 Kino 

Czas realizacji projektu 

Rok szkolny 
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Projekt 4.  

W ramach projektu parasolowego „Kultura pogranicza pomostem integracji  

społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”– MIKROPROJEKT „Folklor i sztuka ludowa 

nadbużańskiego pogranicza”. 

Wnioskodawca projektu 

Projekt parasolowy koordynowany przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug. 

Cel główny projektu 

Prezentacja i popularyzacja kultury ludowej społeczności lokalnych nadbużańskiego 

pogranicza. Celem ogólnych projektu parasolowego jest „Wsparcie inicjatyw społeczności 

lokalnych Związku Transgranicznego Euroregion Bug w zakresie podtrzymywania 

wspólnych tradycji kulturowych”. Realizacja mikroprojektu przyczyni się do zacieśnienia 

współpracy pomiędzy lokalnymi partnerami oraz grupami społecznymi z terenów 

przygranicznych na bazie istniejącego potencjału oraz wspólnych potrzeb w zakresie ochrony 

i popularyzacji kultury ludowej. Poprzez realizację mikroprojektu, projekt parasolowy będzie 

oddziaływał na społeczności lokalne pogranicza polsko – ukraińskiego i odwiedzających te 

tereny turystów.  

Cele szczegółowe 

 Integracja społeczności lokalnych Polski i Ukrainy poprzez wymianę doświadczeń  

i współpracę pomiędzy twórcami i zespołami ludowymi, 

 Ukazanie folkloru pogranicza nadbużańskiego jako atrakcyjnego źródła inspiracji dla 

twórczości ludzi młodych, zespołów folkowych, muzyki etnicznej, 

 Nawiązanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i ukraińską 

społecznością na terenach przygranicznych 

Miejsce realizacji projektu 

 Polska: Województwo Lubelskie, Powiat włodawski, gmina Włodawa, Orchówek 

 Ukraina: Obwód Wołyński, Rejon Szacki, Szack, Świtaź. 

Beneficjenci projektu 

 mieszkańcy gminy Włodawa oraz Rejonu Szackiego, 

 turyści odwiedzający tereny gminy Włodawa i Rejonu Szackiego 

Partnerzy w realizacji projektu 

 Wydział Kultury i Turystyki Administracji Szackiej, Szack, Obwód Wołyński, Ukraina, 

 Szacka Rejonowa Administracja Państwowa Obwodu Wołyńskiego 

Czas realizacji projektu 

12 miesięcy, luty 2014 r. – styczeń 2015 r. 
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Projekt 5. 

„Święto jabłka” 

Wnioskodawca projektu 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orchówku, ul. Szkolna 35, 22-200 Włodawa. 

Cel główny projektu 

Zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w różnych formach współpracy ze szkoła w celu 

ujednolicenia oddziaływań prozdrowotnych. 

Cele szczegółowe 

 Włączenie rodziców do aktywnej współpracy w zorganizowanej formie, 

 Wspólne spędzanie wolnego czasu 

 Integracja rodzin 

 Zachęcanie dzieci do spożywania owoców i ich przetworów jako źródła witamin 

Miejsce realizacji projektu 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orchówku, ul. Szkolna 35, 22-200 Włodawa. 

Beneficjenci projektu 

 dzieci, 

 rodzice 

Partnerzy w realizacji projektu 

rodzice 

Czas realizacji projektu 

Październik 2014 

 

 

Projekt 6.  

Dzień bez przemocy – „Bawimy się bez agresji i przemocy” 

Wnioskodawca projektu 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orchówku, ul. Szkolna 35, 22-200 Włodawa. 

Cel główny projektu 

Integracja społeczności szkolnej, rozwijanie tolerancji, nauka zasad fair play oraz savoir – 

vivre, budowanie pozytywnej atmosfery w szkole oraz zmniejszenie zachowań agresywnych 

w szkolne. 

Cele szczegółowe projektu 

 wykształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenie sobie w trudnych 

sytuacjach, 
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 przeciwdziałanie i redukowanie przemocy w szkole, w domu i w środowisku lokalnym 

dla uzyskania przyjaznych więzi międzyludzkich w relacjach: uczeń – uczeń, nauczyciel 

– uczeń, dziecko – rodzic, kolega – koleżanka, 

 przeciwdziałanie i redukowanie przejawów wandalizmu i nieposzanowania mienia 

własnego, szkoły i społecznego. 

Miejsce realizacji projektu 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orchówku, ul. Szkolna 35, 22-200 Włodawa. 

Beneficjenci projektu 

 dzieci,  

 młodzież, 

 nauczyciele,  

 rodzice. 

Partnerzy w realizacji projektu 

 Szkoły z terenu gminy Włodawa, 

 Rodzice, 

Czas realizacji projektu 

Czerwiec 2015r.. 

 

 

Projekt 7. 

„Żyj zdrowo i kolorowo” 

Wnioskodawca projektu 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orchówku,  

ul. Szkolna 35, 22-200 Włodawa. 

Cel główny projektu 

Promowanie zdrowego stylu życia. 

Cele szczegółowe projektu 

 Kształtowanie sprawności ogólnej, 

 Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, 

 Kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania, 

Miejsce realizacji projektu 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orchówku 

Beneficjenci projektu 

dzieci klas 0 – III ze szkół podstawowych gminy Włodawa. 
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Partnerzy w realizacji projektu 

 Nauczyciele ze szkół podstawowych z gminy Włodawa, 

Czas realizacji projektu 

Wiosna 2014 r. 

 

 

Projekt 8.  

„Kto czyta – żyje wielokrotnie” 

Wnioskodawca projektu 

Biblioteka szkolna, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orchówku,  

ul. Szkolna 35, 22-200 Włodawa. 

Cel główny projektu 

Kształtowanie i rozwój nawyków czytelniczych wśród dzieci 

Cele szczegółowe projektu: 

 Rozwijanie wyobraźni, 

 Rozwijanie umiejętności wysławiania się, 

 Budowanie szacunku do książki, 

 Umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii, 

Miejsce realizacji projektu 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orchówku 

Beneficjenci projektu: 

 uczniowie szkoły,  

 rodzice 

Partnerzy w realizacji projektu 

 nauczyciele, 

 Biblioteka Publiczna 

Czas realizacji projektu 

Październik 2014r – 2015r.. 

 

 

Projekt 9.  

„Bezpiecznie w szkole i na drodze” 

Wnioskodawca projektu 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orchówku,  
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ul. Szkolna 35, 22-200 Włodawa. 

Cel główny projektu 

Propagowanie i utrwalanie bezpiecznych zasad zachowywania się w szkole i na drodze 

Cele szczegółowe projektu 

 Rozumienie pojęcia „własne bezpieczeństwo”, 

 Propagowanie zasad tolerancji, 

 Utrwalenie zasad rozmowy z obcymi 

 Bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych, 

 Utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, 

Miejsce realizacji projektu 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orchówku, ul. Szkolna 35, 22-200 Włodawa. 

Beneficjenci projektu 

 uczniowie szkoły,  

 rodzice 

Partnerzy w realizacji projektu 

 Komenda Powiatowa Policji we Włodawie 

 Placówka Straży Granicznej we Włodawie 

Czas realizacji projektu 

Wrzesień 2014 r. – Czerwiec 2014r. 

 

Projekt 10.  

„Dzień rodziny” 

Wnioskodawca projektu 

Biblioteka Publiczna Gminy Włodawa,  

Suszno 122, 22-200 Włodawa. 

Cel główny projektu 

Podkreślenie roli rodziny i więzi rodzinnych w kształtowaniu postaw i kompetencji 

społecznych dzieci i młodzieży. 

Cele szczegółowe projektu 

 refleksja nad swoją rodzinom w wymiarze wielopokoleniowym, 

 wspólne spędzanie wolnego czasu, 

 zacieśnianie więzi między dziećmi a rodzicami, 

 integracja rodzin, 

 wzbogacanie rodzin w nowe pomysły na spędzanie wolnego czasu. 
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Miejsce realizacji projektu 

Filia biblioteczna w Żukowie,  

Żuków 125, 22-200 Włodawa 

Beneficjenci! Projektu 

 Dzieci 

 Młodzież 

 Mieszkańcy gminy 

Partnerzy w realizacji projektu 

 Szkoły z terenu gminy Włodawa, 

 rodzice 

Czas realizacji projektu 

Czerwiec 2014 r. 

 

 

Projekt 11.  

Cała Polska Czyta Dzieciom – „Noc z bajką”. 

Wnioskodawca projektu 

 Biblioteka Publiczna Gminy Włodawa,  

Suszno 122, 22-200 Włodawa. 

Cel główny projektu 

Kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy. 

Cele szczegółowe projektu 

 zaspakajanie potrzeb emocjonalnych dziecka, 

 wspieranie rozwoju psychicznego dziecka, 

 rozwijanie wyobraźni, 

 wzbogacenie wiedzy ogólnej, 

 poprawa pamięci i koncentracji, 

 ucieczka od nudy, niepowodzeń i problemów 

Miejsce realizacji projektu 

Biblioteka Publiczna Gminy Włodawa, Suszno 122, 22-200 Włodawa. 

Benif1cjenci projektu 

Dzieci w wieku 6-15 lat. 

Partnerzy w realizacji projektu 

 nauczyciele, 
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 rodzice. 

 wolontariusze 

Czas realizacji projektu 

Maj 2014 r. 

 

 

Projekt 12.  

„Narodowe czytanie” 

Wnioskodawca projektu 

 Biblioteka Publiczna Gminy Włodawa,  

Suszno 122, 22-200 Włodawa. 

Cel główny projektu 

Popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz 

wzmacnianie poczucia wspólnej tożsamości. 

Cele szczegółowe projektu 

 promocja polskiej kultury 

 wzmacnianie wspólnoty narodowej 

 zbliżenie pokoleń 

 okazja do wspaniałej przygody intelektualnej 

 sposób na miłe spędzenie wolnego czasu w gronie znajomych 

Miejsce realizacji projektu 

Biblioteka Publiczna Gminy Włodawa, Suszno 122, 22-200 Włodawa. 

Benif1cjenci projektu 

 mieszkańcy gminy (dzieci, młodzież, dorośli), 

 czytelnicy biblioteki 

Partnerzy w realizacji projektu 

 Urząd Gminy Włodawa, 

 Rada Gminy Włodawa, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Koła Gospodyń, 

 Szkoły z terenu gminy Włodawa 

Czas realizacji projektu 

Wrzesień 2014 r. Kolejne edycje narodowego czytania odbywać się będą co roku. 
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IV. UWAGI KOŃCOWE 

 

Zapisy zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włodawa 

na lata 2014-2024 będą realizowane w ramach przyjętych działań, w zależności  

od posiadanych przez samorząd gminy i pozyskanych z zewnątrz środków finansowych.  

Dla osiągnięcia wyznaczonych w dokumencie celów konieczne będzie współdziałanie 

różnych podmiotów funkcjonujących w obszarze polityki społecznej, w tym tych, które 

działają na wyższym szczeblu administracyjnym. 
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Diagram 1. Struktura dokumentu strategii 
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Tabela 1. Infrastruktura techniczna w gminie w 2012 roku 

Tabela 2. Struktura wiekowa ludności gminy w latach 2010-2012 

Tabela 3. Ruch naturalny ludności gminy w latach 2010-2012 

Tabela 4. Ruch migracyjny ludności gminy w latach 2010-2012 

Tabela 5. Użytki rolne, lasy i grunty leśne, pozostałe grunty i nieużytki w 2012 roku 

Tabela 6. Podmioty gospodarcze w gminie w latach 2010-2012 

Tabela 7. Podmioty gospodarcze w gminie w poszczególnych sekcjach Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD 2007) na koniec 2012 roku 

Tabela 8. Bezrobotni w gminie według płci i ich udział w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym w latach 2010-2012 

Tabela 9. Stopa bezrobocia w powiecie, województwie i w kraju w latach 2010-2012 

Tabela 10. Bezrobotni w gminie na koniec 2012 roku według wieku, czasu pozostawania 

bez pracy, stażu pracy i wykształcenia 

Tabela 11. Bezrobotni w gminie na koniec 2012 roku według wybranych rodzajów 

działalności, ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy 

Tabela 12. Zasoby mieszkaniowe w gminie w latach 2010-2012 

Tabela 13. Dodatki mieszkaniowe przyznane w gminie w latach 2010-2012 

Tabela 14. Placówki oświatowo-wychowawcze w gminie w roku szkolnym 2012/2013 

Tabela 15. Biblioteki w gminie w 2012 roku 

Tabela 16. Problemy występujące w środowisku szkolnym i rodzinnym dzieci i młodzieży 

z gminy 

Tabela 17. Przestępstwa popełnione w gminie w 2012 roku 

Tabela 18. Stan zatrudnienia w GOPS-ie oraz potrzeby w tym zakresie na koniec 2012 roku 

Tabela 19. Wykształcenie kadry GOPS-u oraz potrzeby w tym zakresie na koniec 2012 roku 

Tabela 20. Środki finansowe wydatkowane przez GOPS na pomoc mieszkańcom gminy 

w latach 2010-2012 

Tabela 21. Beneficjenci pomocy społecznej w gminie w latach 2010-2012 
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Tabela 22. Struktura wiekowa oraz aktywność zawodowa beneficjentów pomocy społecznej 

w gminie w 2012 roku 

Tabela 23. Powody przyznania pomocy społecznej w gminie w latach 2010-2012 

Tabela 24. Formy wsparcia udzielanego w gminie przez GOPS w latach 2010-2012 

Tabela 25. Skierowanie i pobyt w Domach Pomocy Społecznej w latach 2010-2012 

Tabela 26. Świadczenia rodzinne przyznane w gminie w latach 2010-2012 

Tabela 27. Świadczenia alimentacyjne przyznane w gminie w latach 2010-2012 

Tabela 28. Struktura wiekowa osób niepełnosprawnych w gminie w 2002 roku 

Tabela 29. Osoby niepełnosprawne w wieku 13 lat i więcej w gminie według poziomu 

wykształcenia w 2002 roku 

Tabela 30. Osoby niepełnosprawne w gminie według aktywności ekonomicznej w 2002 roku 

Tabela 31. Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych 

Tabela 32. Środki finansowe przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów 

uzależnień i przemocy w rodzinie w gminie w latach 2010-2012 

Tabela 33. Lokalny rynek napojów alkoholowych oraz działalność GKRPA w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie w gminie w latach 

2010-2012 

Tabela 34. Organizacje pozarządowe w gminie w 2012 roku 

 

Wykresy: 

Wykres 1. Problemy najczęściej dotykające mieszkańców gminy 

Wykres 2. Kategorie osób i grup najbardziej odczuwających skutki problemów społecznych 

występujących w gminie 

Wykres 3. Obszary, w których oferta pomocy świadczonej osobom i rodzinom dotkniętym 

problemami społecznymi w gminie jest najbardziej niezadowalająca 

Wykres 4. Jaki jest dostęp do placówek służby zdrowia w gminie? 

Wykres 5. Jaki jest dostęp do placówek oświatowo-wychowawczych w gminie? 

Wykres 6. Jaki jest dostęp do placówek kulturalnych w gminie? 

Wykres 7. Jaki jest dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych w gminie? 

Wykres 8. Czy czuje się Pan(-i) bezpiecznie w miejscu zamieszkania? 

 


