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1. WSTĘP 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest wyrazem zintegrowanego planowania 

społecznego. Cele integracji powinny być wyrazem dążeń i aspiracji społeczności lokalnej, 

zmierzających do rozwiązywania zidentyfikowanych problemów, likwidacji barier i zagrożeń 

oraz do wykorzystania wszelkich szans tkwiących w potencjale ludzkim i materialnym dla 

przyszłej integracji. Strategia jest również dokumentem niezbędnym, aby ubiegać się  

o możliwe do pozyskania środki w ramach różnorakich funduszy pomocowych. 

Niniejszy dokument składa się z dwóch części. Część pierwsza to opis istniejącej sytuacji 

(diagnoza stanu gminy). Część druga natomiast to wytyczenie misji gminy oraz wskazanie 

celów podstawowych i operacyjnych. Ich wybór został poprzedzony oceną stanu faktycznego 

i wywiadami przeprowadzonymi wśród mieszkańców gminy. Nie bez znaczenia były również 

dotychczasowe doświadczenia w rozwiązywaniu problemów społecznych, zwłaszcza będące 

udziałem pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach Strategii 

zaproponowano również monitoring i ocenę skuteczności realizacji wskazanych zadań 

strategicznych. 

Realizacja zadań postawionych przed pomocą społeczną na poziomie społeczności lokalnej 

oraz gminą  i jej władzami,  jak i na poziomie rodziny i jednostki oraz konieczność 

wypracowania ustawowych i niekonwencjonalnych form pomocy, wymaga systemowego  

i profesjonalnego diagnozowania problemów społecznych w skali gminy. W przypadku 

zdezaktualizowania się jednych problemów lub pojawienia nowych Strategia poddana 

zostanie niezbędnym korektom. 

Cele, kierunki działań oraz propozycje projektów zawarte w Strategii, pozwalają na dotarcie 

do najbardziej potrzebujących grup społecznych, często marginalizowanych i wykluczonych  

ze społeczeństwa. Strategia proponuje wdrożenie partnerstwa lokalnego między 

różnorodnymi partnerami społecznymi, jako zasady rozwiązywania problemów społecznych 

mieszkańców Gminy Piecki, co pozwala na rozwój i pogłębianie współpracy pomiędzy 

instytucjami, organizacjami i samorządem. 

Strategia ukazuje również, poza układem organizacyjno - instytucjonalnym, układ 

finansowania polityki społecznej i źródła pozyskiwania środków na rozwiązywanie 

problemów społecznych, w tym środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stwarza to 

szansę na usprawnienie instytucjonalne sfery związanej z realizacją zadań pomocy 
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społecznej, ograniczaniem negatywnych zjawisk społecznych, takich jak patologie, ubóstwo 

czy długoterminowe bezrobocie. 

 

 

2. PRAWNE UWARUNKOWANIA STRATEGII 

Podstawę prawną stanowi tu art. 17 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163).  

Znajdujemy w niej zapis, mówiący, iż: „Do zadań własnych gminy  

o charakterze obowiązkowym należy: opracowanie i realizacja gminnej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy 

społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest 

integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”.  

Zwiększająca się ilość problemów społecznych, a także ich specyfika, uzależniona od typu 

społeczeństwa, jak i warunków prawno-ekonomicznych, stawiają jednostkę samorządu 

terytorialnego, jaką jest gmina przed niezwykle ważnym, jak i trudnym zadaniem.    

 Zgodnie z art. 16 ustawy o pomocy społecznej strategia, o której mowa powinna 

zawierać w szczególności: diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym 

strategią oraz określenie celów strategicznych projektowanych zmian, sposobu realizacji 

strategii oraz jej ram finansowych i wskaźników realizacji działań. 

 Ponadto na podstawę prawną regulującą tworzenie oraz aktualizację dokumentu 

strategii polityki społecznej składają się następujące ustawy: 

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

alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.); 

2) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r., poz. 124 z 

późn. zm.); 

3) ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 

z późn. zm.); 

4)  ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. 

U. z 2014 r, poz. 1118 z późn. zm.); 

5)  ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2015 r, poz. 

1390 z późn. zm.); 

6) ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r, poz. 

1286 z późn. zm); 

7) ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z 

późn. zm.); 
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8)  ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.); 

9) ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 94, poz. 

651 z późn. zm.); 

10) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 

z 2015r., poz. 332 z późn. zm.); 

11) ustawa z dnia 21 czerwca 2001r.  o ochronie praw lokatorów mieszkaniowych, zasobie 

gminy i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 150 z późn. zm.); 

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

osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); 

12) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013r., poz. 966 z 

późn.zm.); 

13) Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515 z 

późn.zm.); 

14) Ustawa z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r., poz. 2156 z 

późn.zm.); 

15) Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.  

z 2015r., poz. 859 z późn.zm.); 

16) Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz.U. z 2012r., poz. 406 z późn.zm.); 

 

2.1. ZGODNOŚĆ Z INNYMI DOKUMENTAMI 

 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Piecki na lata 2016-2022 

zgodna jest z innymi dokumentami strategicznymi, wśród których wskazać można: 

 

1) Europa 2020 – „Strategia „Europa 2020” jest dziesięcioletnią strategią Unii 

Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zapoczątkowaną w 

2010 r. Ma ona na celu nie tylko rozwiązanie problemów wynikających z kryzysu, z 

którego obecnie kraje UE stopniowo wychodzą. Strategia ta ma również pomóc nam 

skorygować niedociągnięcia europejskiego modelu wzrostu gospodarczego i stworzyć 

warunki, dzięki którym będzie on bardziej służył zrównoważonemu i sprzyjającemu 

włączeniu społecznemu wzrostowi. Ustalono pięć nadrzędnych celów, które UE  

ma osiągnąć do 2020 roku. Obejmują one zatrudnienie, badania i rozwój, klimat 

 i energię, edukację, integrację społeczną i walkę z ubóstwem. Strategia zawiera 

również siedem tzw. inicjatyw przewodnich, w oparciu o które Unia Europejska 

 i władze państw członkowskich będą nawzajem uzupełniać swoje działania  

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_pl.htm


7 
 

w kluczowych dla strategii obszarach, takich jak: innowacje, gospodarka cyfrowa, 

zatrudnienie, młodzież, polityka przemysłowa, ubóstwo i oszczędne gospodarowanie 

zasobami. Inne instrumenty unijne, takie jak jednolity rynek europejski, budżet UE 

oraz plan działań zewnętrznych UE również przyczyniają się do realizacji celów 

strategii.„1 
 

 

2) Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 –  jest dokumentem 

planistycznym określającym poszczególne obszary a niekiedy szczegółowe działania, 

jakie organy samorządu  województwa podejmują albo mają zamiar podjąć w 

zakresie wspierania rozwoju województwa. Jak wskazuje nazwa Regionalnego 

Programu Operacyjnego, jest to dokument o charakterze typowo operacyjnym, a 

więc jest  

on bardziej szczegółowy i ma stosunek podrzędny względem dokumentu strategii 

rozwoju. Podstawę prawną dla funkcjonowania RPO stanowi uchwalona 6 grudnia 

2006 ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

 

3)  Narodowa Strategia Integracji Społecznej - dokument przygotowany przez Zespół 

Zadaniowy ds. Reintegracji Społecznej. Cele pracy nad strategią określono jako pomoc 

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

stawiającego na modernizację europejskiego modelu socjalnego, inwestowanie w 

ludzi oraz zwalczanie wykluczenia społecznego. Realizacja konkretnych działań 

prowadzić ma do następujących efektów:  

a) dostosowania edukacji i szkolenia do wymogów życia i pracy w społeczeństwie 

opartym na wiedzy, 

b) rozwijania aktywnej polityki zatrudnienia przyczyniającej się do tworzenia 

większej liczby lepszych miejsc pracy, 

c) 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, 

d) wspierania integracji społecznej, aby uniknąć pojawienia się trwale 

zmarginalizowanej klasy ludzi niezdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie 

opartym na wiedzy. 

 Cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Piecki zgodne  

              są z priorytetami  Narodowej Strategii Integracji Społecznej określonymi jako: 

a) wzrost uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym; 

b) poprawa jakości kształcenia na poziomie gimnazjalnym; 

c) upowszechnienie kształcenia wyższego i jego lepsze dostosowanie do potrzeb 

rynku pracy; 

d) rekompensowanie deficytu rozwoju intelektualnego i sprawnościowego dzieci; 

                                                           
1 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_pl.htm 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d_wojew%C3%B3dztwa
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e) radykalne ograniczenie ubóstwa skrajnego; 

f) ograniczenie tendencji do wzrostu różnic dochodowych; 

g) ograniczenie bezrobocia długookresowego; 

h) zmniejszenie bezrobocia młodzieży; 

i) zwiększenie poziomu zatrudnienie wśród niepełnosprawnych; 

j) zwiększenie liczby uczestników w Aktywnej Polityce Rynku Pracy – ALMP (z ang. 

Active Labour Market Policy); 

k) upowszechnienie kształcenia ustawicznego; 

l) wydłużenie przeciętnego dalszego trwania życia w sprawności; 

m) powszechne ubezpieczenie zdrowotne; 

n) kobiety i dzieci objęte programami zdrowia publicznego; 

 

4)  Strategia Polityki Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2020 roku  

- Cel główny Strategii Polityki to: „Osoby i rodziny z województwa warmińsko-

mazurskiego, ich środowiska lokalne i otoczenie instytucjonalne współdziałają ze sobą 

i są zaangażowane we wzmacnianie integracji oraz aktywizacji społecznej i 

zawodowej.” W ramach celu głównego Strategii przyjęto cztery zasadnicze priorytety 

odpowiadające głównym obszarom problemowym w regionie; 

 

a) prawidłowo funkcjonująca rodzina, 

b) wzmacnianie integracji społecznej, 

c) wspieranie aktywności i mobilności zawodowej oraz edukacyjnej osób bezrobotnych, 

d) rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 

 

   5) Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego - określająca priorytetowe 

dziedziny, których rozwój wpłynie na poprawę wizerunku województwa warmińsko-

mazurskiego, jak i na wzrost standardu życia jego mieszkańców. Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych gminy Piecki zgodna jest z celem głównym Strategii Rozwoju 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który zapisany jest jako Rozwój Warmii i Mazur  

na rzecz spójności ekonomicznej, społecznej i przestrzennej w jednoczącej się Europie. 

Ponadto wpisuje się w priorytet Restrukturyzacja obszarów miejskich. W zakresie celów 

strategicznych koresponduje z celami strategicznymi: 

a) lepsza infrastruktura społeczna, 

b) podniesienie poziomu wykształcenia. 

  Ponadto dokument wpisuje się w priorytet zapisany w Strategii Rozwoju 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapisany jako: Atrakcyjność zamieszkania i realizuje 

cel strategiczny Zapewnione bezpieczeństwo socjalne i infrastruktura socjalna sprzyjająca 

aktywizacji i zapobiegająca marginalizacji społecznej. Efektem realizacji tego celu będzie 

zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej świadczeniobiorców pomocy społecznej, 
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zdolności do uzyskania pracy, a tym samym zmniejszenie wydatków finansowych ze środków 

publicznych. 

 

 

 

 2.2 PODSTAWY PRAWNE W ZAKRESIE PLANOWANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ W UNII  

EUROPEJSKIEJ 

Strategia Lizbońska, a zwłaszcza jej konkretyzacja określona w Celach Nicejskich, 

sformułowanych jako: 

a)  Zapewnienie dostępu do pracy, zasobów, praw, dóbr i usług dla wszystkich. 

b)  Zapobieganie ryzyku wykluczenia. 

c)  Pomoc najbardziej narażonym (wspieranie najsłabszych). 

d)  Mobilizacja wszystkich aktorów/organizacji ze sfery polityki, gospodarki oraz życia 

społecznego. 

 

2.3. METODY I TECHNIKI PRACY NAD TWORZENIEM STRATEGII  

 

Podczas pracy nad tworzeniem dokumentu strategii wykorzystano zróżnicowane metody 

 i techniki projektowe i badawcze. W pierwszym etapie prac przeprowadzono analizę 

obowiązujących obecnie dokumentów strategicznych funkcjonujących na terenie gminy 

Piecki. Przeanalizowano stosowalność tych dokumentów w wymiarze praktycznym oraz 

wymagania państwa wobec instytucji odpowiedzialnych za realizację polityki społecznej 

 na terenie gminy Piecki.  

 

Podczas przeprowadzania diagnozy sytuacji społecznej na terenie gminy Piecki opierano się 

na analizie danych ilościowych i jakościowych pozyskanych z ogólnodostępnych baz danych, 

jak na przykład z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, Fundacji 

Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego oraz bezpośrednio od przedstawicieli urzędów i 

instytucji powiązanych z realizacją polityki społecznej na poziomie gminy, powiatu, a także 

województwa.  

W ramach projektu tworzenia dokumentu strategii, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Pieckach  odbyły się trzy  spotkania robocze, w których udział wzięli przedstawiciele Urzędu 

Gminy Piecki, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach, jednostek oświatowych, 

kulturalnych i innych jednostek zaangażowanych w realizację polityki społecznej w gminie, 

 a także przedstawiciele organizacji pozarządowych.  

Na spotkaniach roboczych wypracowano wspólnie z uczestnikami warsztatów założenia 

zawarte w analizie SWOT zawartej w niniejszym dokumencie, a także główne obszary 

problemowe i cele szczegółowe.  

W dniu 16 grudnia 2015r.  podczas sesji Rady Gminy Piecki przedstawiono analizę SWOT oraz 

roboczą wersję Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Piecki na lata 2016-

2022. 
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Realizator niniejszego dokumentu – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i 

Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA COOP - pragnie złożyć serdeczne podziękowania 

wszystkim osobom zaangażowanym w stworzenie niniejszego dokumentu,  

za okazane wsparcie oraz aktywność podczas przeprowadzonych warsztatów i spotkań.  

 

 

3. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE PIECKI 

3.1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY, POŁOŻENIE, KONKURENCYJNOŚĆ 

 

 Gmina Piecki położona jest na terenie województwa warmińsko mazurskiego, w 

południowej części powiatu mrągowskiego. W skład powiatu mrągowskiego wchodzą 

następujące gminy: gminy miejsko-wiejskie: Mrągowo i Mikołajki oraz gminy wiejskie: 

Sorkwity i Piecki, a także miasta: Mrągowo i Mikołajki. 

Mapa nr 1 przedstawia położenie gminy Piecki na terenie województwa warmińsko mazurskiego oraz 

powiatu mrągowskiego.  

 
Źródło: Urząd Gminy w Pieckach 

Gmina Piecki graniczy od południa z gminą Świętajno, od zachodu z gminą Dźwierzuty oraz 

Sorkwity, od południowego wschodu z gminą Ruciane Nida, od północy natomiast z gminami 

Mikołajki i Mrągowo. 

Największą miejscowością w gminie, a zarazem siedzibą gminy jest miejscowość Piecki, która 

jest położona centralnie na jej terenie.  

Odległość od Piecek do ważniejszych miast wynosi odpowiednio: 

do Mrągowa – 13,1  km 

do Mikołajek – 20,9 km 

do Szczytna – 36 km 
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do Olsztyna – 74 km 

Od Warszawy – 222,6 km. 

Dzięki niewielkiej odległości od głównego ośrodka miejskiego i administracyjnego powiatu 

mrągowskiego – miasta Mrągowa oraz położeniu przy znaczących komunikacyjnych szlakach 

drogowych (droga krajowa nr 58, droga wojewódzka nr 601,609,610) gmina Piecki jest 

dobrze skomunikowana z innymi miejscowościami zarówno na poziomie powiatowym, 

wojewódzkim jak i krajowym. Znacznie ułatwia to i stwarza możliwość współpracy 

jednostkom samorządu gminy Piecki z partnerami na wielu szczeblach i realizacji projektów  

o różnym charakterze.  

Gmina Piecki zajmuje powierzchnię 314,59 km2, co stanowi 29,5% ogólnej powierzchni 

powiatu mrągowskiego. Gmina posiada duże walory turystyczne – udział jezior w ogólnej 

powierzchni gminy jest stosunkowo wysoki i wynosi aż nieco ponad 10%. Położenie na 

terenie Mazur – w obszarze Zielonych Płuc Polski, nieskażone środowisko naturalne, duży 

udział lasów i terenów do rekreacji i aktywnego wypoczynku, a także rozbudowana baza 

noclegowa i gastronomiczna, sprawiają, że gmina ma duży potencjał w zakresie rozwoju 

sektora turystyki. 

Gmina Piecki składa się z 25 jednostek administracyjnych: (dwudziestu czterech sołectw 

 i jednego osiedla). Siedzibami sołectw w gminie Piecki są następujące miejscowości: Babięta, 

Bobrówko, Brejdyny, Cierzpięty, Dobry Lasek, Dłużec, Gant, Głogno, Goleń, Jakubowo, 

Krutyń, Krutyński Piecek, Lipowo, Machary, Mojtyny, Nawiady, Nowe Kiełbonki, Piecki, 

Prusinowo, Rosocha, Stare Kiełbonki, Szklarnia, Zyzdrojowy Piecek, a także Osiedle 35-lecia 

PRL w Pieckach.  

Tabela nr 1 przedstawia Liczbę ludności w poszczególnych miejscowościach w gminie Piecki  

w 2014 roku: 

Sołectwo Ilość mieszkańców 

Babięta 167 

Bobrówko 108 

Brejdyny 368 

Cierzpięty 163 

Dłużec 273 

Dobry Lasek 112 

Gant 89 

Głogno 146 

Goleń 118 

Jakubowo 151 

Krutyń 283 

Krutyński Piecek 117 

Lipowo 289 

Machary 351 

Mojtyny 135 

Nawiady 394 
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Nowe Kiełbonki 92 

Piecki 2361 

Piecki – osiedle 35-lecia PRL 1117 

Prusinowo 148 

Rosocha 141 

Stare Kiełbonki 342 

Szklarnia 245 

Zgon 135 

Zyzdrojowy Piecek 57 
Źródło: dane z Urzędu Gminy w Pieckach 

Na podstawie danych zawartych w powyższej tabeli, można zauważyć iż sołectwami z 

największą liczbą mieszkańców są: Piecki (2361), Piecki – osiedle 35-lecia PRL (1117) oraz 

Nawiady (394). Miejscowość Piecki stanowi największe skupisko ludności w gminie i jest jej 

najważniejszym ośrodkiem operacyjnym i administracyjnym.   

3.2. WARUNKI DEMOGRAFICZNE 

Na podstawie danych uzyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż w dniu  
31 grudnia 2014 roku gminę Piecki zamieszkiwały 7755 osób, w tym 3852 kobiet oraz  
3903 mężczyzn. Zestawienie ludności zamieszkującej gminę Piecki w latach 2011 – 2014 
przedstawia tabela nr 2. 

LATA 2011 2012 2013 2014 

Liczba mieszkańców 
 

7953 7914 7818 7755 

Liczba kobiet 
 

3975 3944 3896 3852 

% ludności 
 

49,9 49,8 49,8 49,6 

Liczba mężczyzn 
 

3978 3970 3922 3903 

% ludności 
 

50,1 50,2 50,2 50,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego 

 

W latach 2011 – 2014 liczba mieszkańców gminy Piecki spadła o 2,49 %. Spowodowane jest  

to wieloma czynnikami zarówno o charakterze gospodarczym, jak i społecznym. Spadek 

liczby ludności tej gminy w czteroletnim okresie czasowym a także spadek odsetka liczby 

kobiet w ogólnej liczbie mieszkańców stanowi  ważny aspekt demograficzny wpływający na 

pozostałe kategorie funkcjonowania tego ośrodka samorządu terytorialnego. 

Na podstawie wyżej przedstawionych danych można zauważyć, że liczba mieszkańców gminy 

Piecki w latach 2011 – 2014 rokrocznie spadała. Nie jest to trend odosobniony, ponieważ w 

skali województwa warmińsko-mazurskiego oraz powiatu mrągowskiego można zauważyć 

analogiczne zjawiska. Prognoza ludności przeprowadzona przez Główny Urząd Statystyczny 

dla województwa warmińsko-mazurskiego zakłada dalszy spadek liczby ludności.  
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W 2012 roku w gminie Piecki gęstość zaludnienia wyniosła 25 osób na każdy kilometr 

kwadratowy i był to wskaźnik stały w latach 2011 – 2014. Tabela nr 3 przedstawia wskaźnik 

gęstości zaludnienia w gminie Piecki w latach 2011 -2014.  

 

Lata Gęstość zaludnienia (os/km2) 

2011 25 

2012 25 

2013 25 

2014 25 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Na podstawie danych zawartych w powyższych tabelach można zauważyć, iż liczba 

mieszkańców gminy Piecki rokrocznie spadała. Pozostająca w latach 2011-2014 na stałym 

poziomie gęstość zaludnienia przy jednoczesnym spadku ogólnej liczby ludności świadczy o 

równomiernej zmianie demograficznej zarówno na poziomie większych jak i mniejszych 

sołectw z terenu gminy . Spadek liczby ludności gminy Piecki w latach 2011-2014 oraz spadek 

liczby udziału kobiet w ogólnej liczby ludności gminy jest niekorzystny z demograficznego 

punktu widzenia. Jeżeli utrzyma się on na niezmienionym poziomie, może to w dłuższej 

perspektywie powodować duże utrudnienia na wielu obszarach: gospodarki, rynku pracy czy 

polityki społecznej w gminie Piecki 

Tabela nr 4 przedstawia liczbę osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym 

 i poprodukcyjnym w gminie Piecki w latach 2011 – 2014.  

 Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny 

Lata 
 

Liczba osób (%) Liczba osób (%) Liczba osób (%) 

2011 
 

1733 21,8 5201 65,4 1019 12,8 

2012 
 

1665 21,0 5214 65,9 1035 13,1 

2013 
 

1582 20,2 5180 66,2 1056 13,6 

2014 
 

1526 19,7 5139 66,3 1090 14,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego  

Tabela nr 4 pokazuje wyraźny trend w postaci spadku liczby osób w wieku 

przedprodukcyjnym i produkcyjnym wraz ze znacznym wzrostem liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym. Dynamika tych trendów jest bardzo wyraźna w przypadku wzrostu liczby 

osób w wieku poprodukcyjnym (wzrost o 2,7%), przy jednoczesnym spadku liczby osób w 

wieku przedprodukcyjnym (spadek o 0,4%) i osób w wieku produkcyjnym (spadek o 2,3%).  

Nie jest to jednak trend odosobniony – podobne zjawiska możemy zauważyć w skali 

powiatu, województwa, a nawet całego kraju. Trend wskazany w latach 2011 – 2014 jest 

jedynie częścią długoletniego procesu starzenia się społeczeństwa w Polsce. 
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Tabela nr 5 przedstawia strukturę wiekową mieszkańców gminy Piecki w dniu 31.12.2014 

roku. 

Grupa wiekowa Liczba mieszkańców 

0-9 837 

10-19 902 

20-29 1307 

30-39 1220 

40-49 1001 

50-59 1188 

60-69 707 

70+ 593 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Na podstawie danych zawartych w powyższej tabeli można zauważyć, iż najliczniejszą grupę 

mieszkańców gminy Piecki stanowią osoby w wieku 20-29 lat, co jest faktem korzystnym  

z demograficznego punku widzenia. Niepokojącym wskaźnikiem jest spora liczba osób w 

wieku ponad 70 lat (593 osób) w stosunku do liczby osób w wieku 0-9 lat (837 osób). 

 W dłuższej perspektywie może to powodować znaczne problemy społeczne, a także 

problemy na rynku pracy związane z brakiem młodych, wykwalifikowanych pracowników w 

różnych grupach zawodowych. Drugą w kolejności, najliczniejszą grupą mieszkańców gminy 

Piecki w 2014 roku były osoby w wieku  30-39 lat, co stanowi potwierdzenie faktu o 

powolnym, lecz postępującym procesie starzenia się ludności gminy.  

Tabela nr 6 przedstawia strukturę wiekową mieszkańców gminy Piecki w latach  

2011 – 2014.  

Przedział 
wiekowy 

Lata 
Liczba 

mieszkańców 
% ogółu Trend 

0-19 

2011 1996 25,0  

2012 1914 24,2 

2013 1815 23,2 

2014 1739 22,4 

20-39 

2011 2541 31,9  

2012 2562 32,3 

2013 2549 32,6 

2014 2527 32,5 

40-59 

2011 2215 27,8  

2012 2203 27,8 

2013 2205 28,2 

2014 2189 28,2 

60+ 

2011 1201 15,1  

2012 1235 15,6 

2013 1249 15,9 

2014 1300 16,7 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego 
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Na podstawie danych zawartych w powyższej tabeli można zauważyć, iż w latach 2011-2014 

w gminie Piecki zaszły z demograficznego punktu widzenia niekorzystne zmiany. Liczba 

ludności do 19 roku życia spadła z poziomu 25,0 % w roku 2011, do poziomu 22,4 % w roku 

2014. Z kolei liczba osób starszych -  w wieku powyżej 60 roku życia wzrosła z poziomu 15,1 

% w roku 2011 do poziomu 16,7 % w roku 2014. Utrzymywanie się takiego trendu może 

spowodować bardzo niekorzystne konsekwencje dla gospodarki w gminie Piecki, która  

w dłuższej perspektywie czasowej może zacząć cierpieć na brak osób zarówno w wieku 

przedprodukcyjnym, jak i produkcyjnym. Rosnąć będzie liczba osób starszych, które 

wymagać będą opieki oraz specjalistycznych usług ze strony młodszych mieszkańców gminy 

jak również podjęcia konkretnych działań ze strony władz gminy Piecki oraz jednostek 

podległych.   

Wykres nr 1 przedstawia udział poszczególnych grup wiekowych mieszkańców gminy Piecki  

w ogólnej liczbie ludności tej gminy.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Najliczniejszą grupę mieszkańców gminy Piecki w dniu 31 grudnia 2014 stanowiły osoby                 

w wieku 20-39 lat. Niekorzystnym natomiast jest niewielki fakt przewagi liczby osób w wieku 

do lat 19 nad osobami w wieku ponad 60 lat.  

Tabela nr 7 przedstawia procentową liczbę urodzeń i zgonów w przeliczeniu na każde 1000 

mieszkańców w powiecie mrągowskim oraz w gminie Piecki  w latach 2011 – 2014. 

Lata Powiat mrągowski Gmina Piecki 

                 URODZENIA 

2011 9,1 10,2 

2012 10,0 9,2 

2013 8,3 8,4 

2014 9,5 9,9 

1739

2527

2189

1300

Udział poszczególnych grup wiekowych mieszkańców gminy 
Piecki w dniu 31.12.2014 roku

0-19 20-39 40-59 60+
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                          ZGONY 

2011 8,4 7,7 

2012 8,6 6,7 

2013 9,2 11,0 

2014 9,1 8,9 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 

Wskaźnik obciążenia demograficznego ma za zadanie ukazanie stosunku liczby ludności  

w wieku przed i poprodukcyjnym do liczby ludności w wieku produkcyjnym i 

nieprodukcyjnym.  

W tabeli nr 8 wskazano wskaźnik obciążenia demograficznego dla gminy Piecki  

w roku 2014 

Lata Liczba osób w wieku 
nieprodukcyjnym na 

100 osób w wieku 
produkcyjnym 

Liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym na 
100 osób w wieku 

przedprodukcyjnym 

Liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym na 
100 osób w wieku 

produkcyjnym 

2014 50,9 71,4 71,2 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego 

Dane zawarte w powyższej tabeli wskazują niekorzystne z punktu demograficznego procesy 

następujące w gminie Piecki. Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym w latach 2011 – 2014 

systematycznie rośnie, podobnie jak liczba osób w wieku poprodukcyjnym, przypadających 

na wskaźnik osób w wieku produkcyjnym. Gminy Piecki można wysnuć następujące wnioski: 

społeczeństwo gminy Piecki, jak innych jednostek samorządu terytorialnego                                    

w województwie warmińsko-mazurskim starzeje się.  

Przyrost osób w wieku powyżej 60 roku życia jest większy niż osób młodych, w wieku 

przedprodukcyjnym. Trendy w wieku ludności gminy Piecki są niekorzystne                                            

z demograficznego punktu widzenia. Istnieje realne zagrożenie, iż w przypadku dalszego 

trwania pokazanych powyżej procesów, a także przy odpływie młodych mieszkańców gminy 

do większych i bardziej atrakcyjnych pod względem zatrudnienia ośrodków miejskich, 

społeczeństwo tej gminy będzie stopniowo się starzało.  

Niezbędna jest w kolejnych latach  polityka społeczna, skierowana na aktywne wspieranie 

osób młodych atrakcyjną ofertą w zakresie warunków życia, zatrudnienia oraz 

prorozwojowej polityki prorodzinnej, uwzględniającej potrzeby i korzyści osób w wieku 

przedprodukcyjnym 

 i produkcyjnym.  

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej dane, można wysnuć następujące wnioski: 

 Spadek liczy najmłodszych mieszkańców gminy Piecki – do 19 roku życia – skutkować 

może znacznym spadkiem liczby uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych, co może mieć znaczące skutki w zakresie ograniczania liczby 
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kształconych uczniów w tych placówkach, a co za tym idzie, nastąpi redukcja etatów 

nauczycieli i innych osób zaangażowanych w edukację dzieci i młodzieży, zarówno w 

zakresie szkolnictwa jak i innych aspektów rozwoju najmłodszych mieszkańców gminy 

w postaci zajęć pozalekcyjnych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych. 

 

 

 Obserwowany w ostatnich latach zdecydowany wzrost osób w wieku 

poprodukcyjnym, w tym osób starszych – po 60 roku życia, spowoduje w przyszłości 

nasilenie się problemów społecznych w zakresie kompleksowej i profesjonalnej 

opieki nad tymi osobami. Gmina Piecki w najbliższej przyszłości  powinna  podjąć 

zdecydowane działania zmierzające do rozwoju systemu opieki nad osobami 

starszymi i niesamodzielnymi – w tym rozwój stacjonarnych i pozastacjonarnych 

usług opiekuńczych, aktywizacji i znacznej integracji środowiska osób starszych. 

Ważnym aspektem jest także położenie nacisku na aktywizację osób po 60 roku życia 

a także projekty kładące nacisk na integrację tych osób ze społeczeństwem gminy 

Piecki oraz realizację projektów o charakterze międzypokoleniowym.  

 

3.3 RYNEK PRACY I GOSPODARKA GMINY  

W dniu 31 grudnia 2014 roku w gminie Piecki zarejestrowane były 544 osoby bezrobotne, w 

tym 285 kobiet i 259 mężczyzn.   

Tabela nr 9 przedstawia liczbę osób bezrobotnych w gminie Piecki w latach 2012 – 2014.  

Lata Ogółem Mężczyźni Kobiety 

2012 699 315 384 

2013 650 308 342 

2014 544 259 285 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego  

Na podstawie danych ukazanych w tabeli nr 9 można zauważyć, iż liczba osób bezrobotnych 

w latach 2012-2014 spadła. W powiązaniu ze spadkiem ogólnej liczby ludności w gminie jest 

to trend pozytywny, świadczący o skuteczności działań jednostek odpowiedzialnych za 

opiekę nad osobami bezrobotnymi a także świadczący o przedsiębiorczości mieszkańców 

gminy Piecki. 

Tabela nr 10 przedstawia procentowy wskaźnik liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych 

w gminie Piecki, w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w latach 2012 - 2014.  

Lata Ogółem (%) Kobiety (%) Mężczyźni (%) 

2012 13,4 16,0 11,2 

2013 12,5 14,4 11,0 

2014 10,6 12,2 9,3 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego  
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Na podstawie danych zawartych w powyższej tabeli można stwierdzić, iż procentowy 

wskaźnik liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym wykazuje znaczący trend spadkowy. Większy udział osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w gminie Piecki zarówno w liczbie bezwzględnej jak i w liczbie ludności w 

wieku produkcyjnym, stanowią kobiety.  

 

 

Do największych zakładów pracy, prowadzących swoją działalność na terenie gminy Piecki 

należą:  

 COMFORT COLLECTION Sp z o.o. ul. Zwycięstwa 32, 11-710 Piecki 

 GRAB Sp z o.o. Fajum 26, 62-874 Brzeziny 

 KAMAR Sp z o.o. ul. Zwycięstwa 36J, 11-710 Piecki 

 FALCO Mazurkiewicz, Gwiazda Sp.j. ul. Pstrowskiego 28, 10-602 Olsztyn 

 PIEKARNIA-CUKIERNIA Marek Szabelski ul. Zwycięstwa 36E, 11-710 Piecki 

 EKO-TRANS Marek Ejzemberg ul. Zwycięstwa 36F, 11-710 Piecki 

 Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy i Gastronomii Bogdan Kołpak ul. 

Zwycięstwa 36J, 11-710 Piecki 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe DELIA Marzanna Szabelska ul. Zwycięstwa 

22D, 11-710 Piecki 

 Katarzyna Skwiot Adam Skwiot Spółka Jawna Brejdyny 68, 11-710 Piecki  

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy Piecki koncentrują się głównie na 

następujących dziedzinach działalności: Handel hurtowy i detaliczny, rolnictwo, działalność 

związana z obsługą turystyczną i gastronomiczną a także budownictwo oraz transport. 

Tabela nr 11 przedstawia wykaz liczby podmiotów gospodarczych, wpisanych do rejestru 

REGON w gminie Piecki w latach 2011-2014, w podziale na sektory własnościowe. 

Lata Liczba podmiotów - 
ogółem 

Sektor publiczny Sektor prywatny 

2011 537 15 522 

2012 557 15 542 

2013 557 16 541 

2014 556 17 539 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Gmina Piecki jest otwarta na nowych inwestorów, upatrując w tym szansę na szansę rozwoju 

gospodarczego gminy oraz minimalizowanie zjawiska bezrobocia i wykluczenia społecznego i 

zawodowego. Powstawanie nowych miejsc pracy znacznie rozwinie lokalną gospodarkę, 

zwiększy siłę nabywczą mieszkańców gminy, którzy dzięki stałemu zatrudnieniu staną się 

klientami na lokalnych rynkach a przestaną być świadczeniobiorcami pieniężnych i 

niepieniężnych form wsparcia ze strony organów pomocy społecznej.  
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Napływ nowych przedsiębiorców na teren gminy Piecki musi odbywać się wielotorowo, przy 

uwzględnieniu atrakcyjności regionu pod względem inwestycyjnym, zapewnienia 

odpowiedniego stanu technicznego terenów przeznaczanych pod inwestycje, położenia przy 

głównych szlakach komunikacyjnych a także zapewnienia zasobów w postaci osób chętnych 

do podjęcia zatrudnienia na różnych stanowiskach w firmie.  

Dla potencjalnych inwestorów, gmina Piecki przygotowała ofertę, której założeniem ma być 

przyciągnięcie nowych przedsiębiorców i rozwój przedsiębiorczości. Oferowane są atrakcyjne 

tereny pod inwestycje, usługi doradcze, wsparcie infrastrukturalne a także pozostała 

niezbędna pomoc ze strony władz samorządowych.  

Podstawą prowadzenia tego typu działań było wyznaczenie terenów na terenie gminy Piecki, 

które mogłyby być przeznaczone pod działalność i docelowo dalszy rozwój potencjalnych 

inwestorów. Tereny takie zostały wyznaczone na zachodnim skraju miejscowości Piecki, na 

postawie uchwały nr XXXIII/209/02 z dnia 22 czerwca 2002 roku. Obejmują one obszar około 

3,5 hektara gruntów należących do gminy.  

Dzięki funduszom pochodzącym ze środków krajowych i unijnych, w latach 2014-2020 

istnieje możliwość kompleksowego przygotowania terenów przeznaczonych pod inwestycje 

w ramach wielu zróżnicowanych funduszy. Stawia to przed gminą Piecki szanse na skuteczne 

przygotowanie wspomnianych wyżej terenów, przygotowanie polityki rozwoju napływu 

nowych przedsiębiorców, a także negocjacje z zainteresowanymi tego typu współpracą 

inwestorami i promocją gminy Piecki jako interesującym terenem dla prowadzenia i 

rozwijania działalności gospodarczej.  

3.4 USŁUGI EDUKACYJNE I OŚWIATOWE 

Bardzo ważnym czynnikiem, mających wpływ na rozwój społeczny nie tylko najmłodszych 

mieszkańców każdej jednostki samorządu terytorialnego a gminy w szczególności, jest 

rozwinięty i sprawnie funkcjonujący system opieki nad dziećmi, oświaty i szeroko rozumianej 

edukacji szkolnej i pozaszkolnej. 

Sprawna i dobrze funkcjonująca formuła wieloaspektowego kształcenia oraz szeroko 

rozumianego rozwoju dzieci i młodzieży daje bardzo wiele potencjalnych korzyści, które w 

niedalekiej przyszłości mogą w sposób bezpośredni lub choćby nawet pośredni wpływać na 

rozwój gospodarczy i ekonomiczny gminy Piecki.  

Sprawny, przemyślany i wieloaspektowy rozwój dzieci i młodzieży musi być zawsze 

traktowany jako inwestycja, która może zwrócić się po latach a nie jako podejmowany w 

chwili obecnej wydatek. Wsparciem dzieci i młodzieży powinny zająć się wspólnie zarówno 

jednostki oświatowe i edukacyjne jak i inne podmioty, jak na przykład organizacje 

pozarządowe, kościelne czy pozostałe podmioty odpowiedzialne za rozwój funkcji rodziny i 

prawidłowego dialogu społecznego.  

Na terenie gminy Piecki funkcjonują wskazane ośrodki i placówki funkcjonujące w obszarze 

oświaty i edukacji: 

 Samorządowe Przedszkole w Pieckach 
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 Zespół Szkół w Pieckach, w którego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa w Pieckach 

im. Karola Wojtyły a także Gimnazjum w Pieckach 

 Szkoła Podstawowa w Nawiadach 

 Szkoła Podstawowa w Krutyni 

 Szkoła Podstawowa w Dłużcu 

 Szkoła Podstawowa w Starych Kiełbonkach 

 Oddziały przedszkolne w szkole Podstawowej w Pieckach 

 Oddział przedszkolny w Szkole podstawowej w Nawiadach 

 Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Krutyni 

 Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Dłużcu 

 Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Starych Kiełbonkach 

Połączenie oddziałów przedszkolnych ze szkołami podstawowymi wynika z potrzeby łączenia 

procesu edukacji dzieci na terenach wiejskich, jest to dobry i pożądany proces z punktu 

widzenia zarówno kompleksowego i całościowego procesu edukacji jak i integracji 

środowiska dzieci w wieku przedszkolnym i starszych dzieci, uczęszczających do szkół 

podstawowych.   

Ważnym elementem podczas warsztatów w ramach grupy roboczej, powołanej do pracy nad 

dokumentem Strategii rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Piecki na lata 2016-

2022, było akcentowanie sprawnie funkcjonującego systemu edukacji i oświaty na terenie 

gminy. Gmina zapewnia zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom, w szczególności samotnym lub 

godzącym pracę zawodową i wychowawczą w rodzinie, możliwość wsparcia w procesie 

edukacyjnym i pedagogicznym. 

Dzieci i młodzież z terenu gminy mają zapewniony profesjonalny i łatwy dostęp do zajęć 

pozalekcyjnych, w postaci różnorodnych form spędzania wolnego czasu: zajęć tanecznych, 

ruchowych, nauki samodzielności, integracji i wspólnego spędzania wolnego czasu.  

       Dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach z Fundacją Rozwoju 
Dzieci im. J.A. Komeńskiego, która trwa od 2013 r. na podstawie podpisanych porozumień  o 
partnerstwie -na terenie gminy Piecki powstały Grupy Zabawowe dla małych dzieci jako 
(alternatywne formy wsparcia).  
Zajęcia Grup Zabawowych polegają na wspólnej zabawie dzieci i dorosłych, poznawaniu 

siebie  i otaczającego świata. Wspierają rozwój dzieci i rozwijają umiejętności wychowawcze 

rodziców i opiekunów. Pierwsze Grupy Zabawowe organizowane i koordynowane przez 

GOPS w Pieckach, działały w ramach programu "Od serca dla dziecka", który realizowała 

Fundacja Rozwoju Dzieci im. A. Komeńskiego we współpracy z Gminą Piecki i Nutricia Polska 

Sp. z o.o. na terenie gminy Piecki. W  gminie Piecki w 2015 roku zajęcia Grup Zabawowych 

prowadzone były w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w okresie maj- grudzień, w trzech miejscowościach: Piecki, Stare Kiełbonki i 

Lipowo. Udział w spotkaniach brało łącznie 21 dzieci w wieku do lat 4. Na grupy przychodziło 

również starsze rodzeństwo maluchów.  

     Opracowana została diagnoza dotycząca rodzin z małymi dziećmi (stanowiąca Załącznik Nr 

1 do niniejszej Strategii), zagrożonych wykluczeniem społecznym, która stanowi lokalny 
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system wsparcia dziecka i rodziny. Jest to duże ułatwienie dla rodziców w zakresie 

profesjonalnej i kompleksowej opieki nad najmłodszymi mieszkańcami gminy Piecki. Dlatego 

przy dodatkowym wsparciu ze strony organizacji spoza kręgów oświatowych (na przykład 

organizacji pozarządowych tj. Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego), system opieki 

nad dziećmi i młodzieżą w gminie Piecki można uznać za komplementarny i skuteczny. 

 

 

 

Tabela nr 12 przedstawia wybrane wskaźniki dotyczące edukacji przedszkolnej w gminie 

Piecki w latach 2011-2014 

Lata Liczba 
przedszkoli 

Liczba 
oddziałów 

Liczba miejsc Liczba 
uczęszczających 

dzieci 

W tym 
dziewczęta 

2011 1 4 103 96 47 

2012 1 4 103 92 47 

2013 1 4 94 85 44 

2014 1 4 93 91 42 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Na podstawie danych zawartych w powyższej tabeli, można zauważyć iż liczba dzieci 

uczęszczających do przedszkola funkcjonującego w gminie Piecki w latach 2011-2014 

spadała.  

W roku 2011 liczba dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących 

przy szkołach podstawowych wynosiła 126, podczas gdy w 2014 roku liczba ta spadła do 77.  

Ważnym elementem uzupełniającym wymieniony wyżej system jest utworzenie punktu 

opieki nad dziećmi najmłodszymi - dziećmi do lat 3 w postaci żłobka. Znacznie ułatwi to 

rodzinom zamieszkującym gminę Piecki sprawne godzenie funkcji rodzicielskich i 

zawodowych i pozytywnie wpłynie na rozwiązywanie problemów związanych z prawidłowym 

funkcjonowaniem rodziny i procesami edukacyjnymi. 

Tabela nr 13 przedstawia wybrane wskaźniki dotyczące szkół podstawowych w gminie Piecki 

w latach 2011-2014 

Lata Liczba szkół Liczba oddziałów Liczba uczniów w 
szkołach 

podstawowych 

W tym 
dziewczęta 

2011 5 30 474 245 

2012 5 31 485 241 

2013 5 29 483 238 

2014 5 32 512 250 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Na podstawie danych zawartych w tabeli nr 12, można zaobserwować wzrost liczby uczniów 

szkół podstawowych w gminie Piecki w latach 2011-2014. Wzrost ten wyniósł ponad 8%. 

Liczba dziewczynek w ogólnej liczbie uczniów szkół podstawowych w gminie Piecki w latach 

2011-2014 rosła wolniej niż liczba chłopców. W roku 2011 udział dziewczynek w ogólnej 

liczbie uczniów szkół podstawowych wyniósł 51,68%, podczas w roku 2014: 48,82%.  

Tabela nr 14 przedstawia wybrane wskaźniki dotyczące szkół gimnazjalnych w gminie Piecki 

w latach 2011-2014 

Lata Liczba szkół Liczba oddziałów Liczba uczniów w 
szkołach 

podstawowych 

W tym 
dziewczęta 

2011 1 12 274 136 

2012 1 12 235 112 

2013 1 12 211 108 

2014 1 12 195 105 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Na podstawie danych zawartych w tabeli nr 13, można zaobserwować spadek liczby uczniów 

szkół gimnazjalnych w gminie Piecki w latach 2011-2014. Wspomniany spadek  wyniósł 

ponad 28%. Liczba dziewczynek w ogólnej liczbie uczniów szkół gimnazjalnych w gminie 

Piecki w latach 2011-2014 spadała wolniej niż liczba chłopców. W roku 2011 udział 

dziewczynek  

w ogólnej liczbie uczniów szkół podstawowych wyniósł 49,63,68%, podczas w roku 2014: 

53,84%.  

Prognozowany dalszy spadek liczby dzieci i młodzieży, może wywrzeć negatywny wpływa na 

system oświaty w gminie Piecki.  

 

3.5 OCHRONA ZDROWIA 

Ochrona zdrowia stanowi ważny element szerszego kontekstu usług społecznych, 

świadczonych przez jednostki samorządowe.  Wysoki standard świadczonych usług oraz 

szeroki i jak najmniej ograniczony dostęp do nich pozwala na podnoszenie standardów w 

pozostałych dziedzinach jak na przykład: świadczenie pracy, aktywność fizyczną czy 

przeciwdziałanie różnego rodzaju uzależnieniom.  

W gminie Piecki funkcjonują dwa ośrodki, które świadczą usługi z zakresu opieki zdrowotnej 

w podstawowym zakresie: 

1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska SANUS, zlokalizowanej 

w Pieckach przy ulicy Zwycięstwa 20, która składa się z następujących jednostek:  

 Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Nawiadach 

 Poradni lekarza rodzinnego 

 Gabinetu zabiegowego 

 Punktu szczepień 

 Gabinetu pielęgniarskiego 
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 Gabinetu Położnej Środowiskowej 

2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia „TROSKA” 

zlokalizowanej w Pieckach przy ulicy Zwycięstwa 21, która składa się z następujących 

jednostek: 

 Poradni podstawowej opieki zdrowotnej 

 Gabinetu zabiegowego 

 Punktu szczepień 

Wymienione wyżej ośrodki zapewniają jedynie opiekę lekarską i pielęgniarską w 

podstawowym zakresie. Ważnym elementem, podkreślanym podczas posiedzeń Zespołu 

Roboczego ds. opracowania niniejszego dokumentu, były postulaty dotyczące konieczności 

zwiększenia dostępności usług opieki zdrowotnej w postaci stworzenia dostępu 

mieszkańców gminy do lekarzy specjalistów a także wydłużenia godzin w których czynne są 

oba ośrodki zdrowia. Należy likwidować także bariery architektoniczne, które utrudniają 

dostęp osobom niepełnosprawnym i starszym do wymienionych powyżej placówek. 

W chwili obecnej, specjalistyczne usługi lekarskie dostępne są w Mrągowie bądź Olsztynie, 

dla wielu starszych, schorowanych osób jest to spore utrudnienie. Najbliższy szpital wraz ze 

szpitalnym oddziałem ratunkowym zlokalizowany jest w Mrągowie, położonym od Piecek w 

odległości około 13 kilometrów. Z tego szpitala wysyłane są także karetki pogotowia, 

wzywane w nagłych wypadkach.  

Kładzenie nacisku na zdrowy i aktywny tryb życia poprzez różnego rodzaju przedsięwzięcia i 

projekty, przy współudziale jednostek służby zdrowia, wykwalifikowanej kadry lekarskiej i 

specjalistycznej, pozwala na skuteczne ograniczanie takich negatywnych zjawisk społecznych 

jak stagnacyjny tryb życia, brak nawyków kontrolowania swojego stanu zdrowia czy stres. 

Akcentowanie i promowanie zdrowego, aktywnego trybu życia, dbałości o swój stan zdrowia 

i odpowiedniej profilaktyki, stanowi ważny element planowanych przez gminę Piecki 

przedsięwzięć, które będą realizowane  w najbliższych latach. 

3.6. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ  

W gminie Piecki podstawową jednostką odpowiedzialną za realizację polityki społecznej jest 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach. Jest to samorządowa jednostka gminna, 

odpowiedzialna za diagnozę sytuacji społecznej w gminie, rozpoznawanie i rozwiązywanie 

zastanych i pojawiających się okresowo problemów społecznych, wsparcie osób 

wykluczonych społecznie, grup defaworyzowanych i marginalizowanych pod kątem 

społecznym.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach  mieści się  na parterze  i I piętrze, w nowo 

wyremontowanym budynku należącym do Gminy Piecki. Budynek przystosowany jest  dla 

osób niepełnosprawnych i spełnia wszelkie wymagania, względem osób niepełnosprawnych, 

ponieważ wyposażony jest w windę w związku z czym dostęp do pracowników Ośrodka nie 

jest utrudnieniem. Na parterze budynku znajduje się punkt kancelaryjny.  

 

1. Do zadań własnych (pomocy społecznej )gminy o charakterze obowiązkowym należą 

między innymi:  
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 utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie 

środków na wynagrodzenia pracowników,  

 opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych , 

sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej, sporządzanie sprawozdawczości,  

 udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym,  

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, celowych, stałych,  

 opłacanie składek na ubezpieczenie,  

 świadczenie usług opiekuńczych osobom samotnym i chorym,  

 sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,  

 przyznawanie pomocy rzeczowej, np. w postaci dożywiania dzieci w szkole,  

 praca socjalna.  

2. Do zadań zleconych(pomocy społecznej ) z zakresu administracji rządowej należą         

między innymi:  

 przyznawanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską 

żywiołową lub ekologiczną,  

 przyznawanie i wypłacanie specjalnych zasiłków celowych,  

 wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, zapewnienie schronienia, ubrania i 

posiłku cudzoziemcom,  

 realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej.  

3. Zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych;  

4. Zadania z zakresu dodatków  energetycznych;  

5. Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;  

6. Zadania z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej;   

7. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;  

8. Zadania z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii;  

9. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;  

10. Zadania z zakresu realizacji prac społecznie – użytecznych.  

11. Zadania z zakresu świadczeń wychowawczych. 

 

Wymienione zadania są zawarte w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Natomiast regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zawiera zadania 

ośrodka, zasady funkcjonowania, strukturę wewnętrzną, zakres odpowiedzialności i 

uprawnień poszczególnych komórek organizacyjnych. 

Bardzo ważnym elementem jest bezpośredni kontakt z osobami potrzebującymi pomocy i 

wsparcia – a mianowicie – praca w terenie. Pracownicy socjalni są jednym z najważniejszych 

ogniw odpowiedzialnych za prawidłową diagnozę i dobór skutecznych narzędzi służących do 

wsparcia, pomocy i włączenia społecznego osób tej pomocy potrzebującym.  

Na terenie gminy Piecki usługi w zakresie pomocy społecznej realizuje także Placówka 

Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza „MROWISKO” w miejscowości 

Nawiady, funkcjonująca przy Szkole Podstawowej. Jest to placówka podlegająca Gminnemu 
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Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pieckach, realizująca szereg zadań o charakterze 

opiekuńczo-wychowawczym, wspierającym dzieci i młodzież w rozwoju społecznym i 

obywatelskim, wspomagających prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, w tym rozwój ich 

pasji, talentów i zainteresowań. Na terenie Świetlicy kilka razy w tygodniu odbywają się 

różnego rodzaju warsztaty i zajęcia, podczas których realizowanych jest szereg inicjatyw 

skierowanych do dzieci i młodzieży w różnym wieku.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także szereg działań skierowanych do osób 

uzależnionych od alkoholu i innych używek – przy GOPS w Pieckach aktywnie od wielu lat 

funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, a także grupa 

wsparcia AA „NADZIEJA” do której może zgłosić się każdy mieszkaniec gminy Piecki, który 

potrzebuje pomocy i wsparcia.  

Ważnym elementem systemu pomocy społecznej gminy Piecki jest skuteczna, sprawna i 

przyjazna współpraca pomiędzy różnymi jednostkami zarówno na terenie gminy, jak i na 

szczeblu powiatowym, wojewódzkim, krajowym a nawet międzynarodowym. Dzięki temu 

realizowanych jest wiele ciekawych przedsięwzięć i projektów, skierowanych do różnych 

grup społecznych i poszczególnych mieszkańców gminy Piecki. W tym zakresie istnieje duży 

potencjał dla kontynuacji tego typu działań w przyszłości. 

Tabela nr 15 przedstawia szczegółowe informacje na temat liczy osób i  rodzin korzystających 
z pomocy  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach  w latach 2012- 2014.  

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 

Osoby którym udzielono pomocy i wsparcia 

Liczba osób 1450 1534 1060 

Osoby i rodziny którym przyznano świadczenie 

Liczba osób 1350 1329 1163 

W tym osoby długotrwale korzystające 675 664 581 

Wiek produkcyjny 1105 1087 910 

Wiek poprodukcyjny 37 29 30 

Liczba rodzin 890 735 611 

W tym kobiety 775 754 688 

Kobiety długotrwale korzystające 386 377 344 

W tym mężczyźni 575 575 475 

Męzczyźni długotrwale korzystający 289 237 237 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GOPS w Pieckach 

Na podstawie danych zawartych w powyższej tabeli można wywnioskować, iż liczba osób, 

którym GOPS w Pieckach  udzielił pomocy i wsparcia w latach 2012 – 2014 spadła. 

Niepokojący jest niski spadek liczby osób długotrwale korzystających z pomocy Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach oraz duży odsetek kobiet w ogólnej liczbie osób, 

którym w latach 2012-2014 udzielono pomocy i wsparcia. 

Tabela nr 16 przedstawia liczbę osób i rodzin z gminy Piecki, którym Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  przyznał w latach 2012 – 2014  świadczenia ze względu na ich rodzaj.  

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 

Osoby i rodziny którym przyznano świadczenie pieniężne 
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Liczba osób ogółem 746 941 889 

Liczba rodzin 372 509 424 

Liczba osób w rodzinach 1178 1416 1048 

Osoby i rodziny którym przyznano świadczenie niepieniężne 

Liczba osób ogółem 515 442 402 

Liczba rodzin 323 226 255 

Liczba osób w rodzinach 1306 790 988 

Osoby i rodziny z którymi przeprowadzono wywiad środowiskowy 

Liczba osób ogółem 1123 1154 1197 

Liczba rodzin 513 853 784 

Liczba osób w rodzinach 1666 1702 2282 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GOPS w Pieckach 

Liczba osób a także liczba rodzin które korzystały ze świadczeń pieniężnych w latach 2012 -

2014 wzrosła, natomiast rodzin korzystających ze świadczeń niepieniężnych spadła. Świadczy 

to o niekorzystnej sytuacji, w której system opieki społecznej ponosi rokrocznie coraz 

większe wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych. Należy poszukać rozwiązań, aby tego 

typu świadczenia były zastępowane przez inne środki zaradcze, mające na celu pomoc 

osobom potrzebującym. 

Tabela nr 17 przedstawia szczegółowe zestawienie wybranych świadczeń pieniężnych 

 i niepieniężnych w poszczególnych kategoriach, przyznanych przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pieckach w latach 2012 – 2014.  

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 

Osoby i rodziny którym przyznano świadczenie pieniężne – zasiłek stały 

Liczba osób ogółem 70 80 79 

Liczba świadczeń 668 802 785 

Kwota świadczeń w złotych 243 257 335 687 327 555 

Osoby i rodziny którym przyznano świadczenie pieniężne – zasiłek okresowy 

Liczba osób ogółem 207 249 242 

Liczba świadczeń 631 851 894 

Kwota świadczeń w złotych 259 385 365 896 345 318 

Osoby i rodziny którym przyznano świadczenie pieniężne – zasiłek celowy 

Liczba osób ogółem 615 726 337 

Kwota świadczeń w złotych 128 791 137 166 127 502 

Osoby i rodziny którym przyznano świadczenie niepieniężne – posiłek 

Liczba osób ogółem 515 442 371 

Liczba świadczeń 61 402 61 243 60 245 

Kwota świadczeń w złotych 202 843 231 216 216 580 

W tym: posiłek dla dzieci 

Liczba osób ogółem 515 442 371 

Liczba świadczeń 61 402 61 243 60 245 

Kwota świadczeń w złotych 202 843 231 216 216 580 

Osoby i rodziny którym przyznano świadczenie niepieniężne - schronienie 

Liczba osób ogółem 4 6 4 

Liczba świadczeń 25 15 21 
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Kwota świadczeń w złotych 13 162 14 674 10 471 

Osoby i rodziny którym przyznano świadczenie niepieniężna – sprawienie pogrzebu 

Liczba osób ogółem 2 1 0 

Liczba świadczeń 2 1 0 

Kwota świadczeń w złotych 4 477 3 128 0 

Osoby i rodziny którym przyznano świadczenie niepieniężne – piecza zastępcza 

Liczba rodzin objętych wsparciem 10 10 11 

Liczba rodzin wspierających 0 0 0 

Liczba asystentów rodziny 1 1 1 

Osoby i rodziny którym przyznano świadczenie pieniężne – odpłatność gminy za pobyt w 
domu pomocy społecznej 

Liczba osób ogółem 17 15 15 

Liczba świadczeń 166 159 160 

Kwota świadczeń w złotych 295 832 281 157 330 491 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GOPS w Pieckach 

 

 

Liczba osób korzystających z różnych form wsparcia zarówno w formie pieniężnej  

jak i niepieniężnej w latach 2012-2014 utrzymywała się na w miarę wyrównanym poziomie 

bez wykazywania zdecydowanych tendencji. Wyjątkiem jest zmniejszenie liczby wypłacanych 

zasiłków celowych oraz zwiększenie liczby zasiłków stałych oraz okresowych. 

Duzy nacisk musi być kładziony także na potrzeby osób starszych, których rokrocznie 

 w Pieckach przybywa. Należy tak prowadzić w gminie politykę społeczną, aby przewidzieć iż 

działania skierowane dla i na rzecz osób starszych, będą stanowić coraz większy odsetek  

podejmowanych inicjatyw.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach realizuje różnego rodzaju projekty we 

współpracy z instytucjami samorządowymi czy organizacjami pozarządowymi, mające na 

celu wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a tym samym też zmniejszenie 

liczby  osób korzystających ze wsparcia Ośrodka w formie świadczeń pieniężnych. 

1.   Realizacja projektu "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w 
gminie Piecki" Aneks do umowy Nr POKL.07.01.01-28-232/08-07 Priorytet VII: 
Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej. Źródło finansowania EFS. Kwota dofinansowania  
443.564,00 Projekt realizowany w latach 2013-2014r. Liczba uczestników 48 osób. 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.   

Zrealizowane cele:  

• wyposażenie beneficjentów w wiedzę i umiejętności potrzebne do uzyskania i 
utrzymania zatrudnienia,  

• wzrost umiejętności społecznych, których brak utrudniał dotychczasową aktywność 
zawodową i społeczną, 

• zwiększenie motywacji do przeciwdziałania bierności zawodowej i społecznej, 
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• podniesienie jakości świadczonych usług poprzez stałe zatrudnienie pracownika 
socjalnego, 

• uczestnictwo 5 uczestniczek projektu w stażach zawodowych, 
• podjęcie pracy przez uczestniczkę projektu po stażu zawodowym w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie,  
• kierowanie uczestników projektu do podjęcia zatrudnienia (prace społecznie 

użyteczne realizowane we współpracy z PUP),  
• kierowanie do realizacji kursów zawodowych (z zakresu opiekun osób starszych, 

sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kucharz, operator wózków jezdniowych, kurs 
prawo jazdy kat. B – 2 osoby zdały kurs prawo jazdy kat B za pierwszym razem, kurs 
florysty/bukieciarza, kurs stylista urody), 

• wzrost kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  mieszkańców gminy Piecki a także 
świadomości własnych zasobów i deficytów, 

Zrealizowane wskaźniki: 

Wskaźnik pomiaru celu Wartość docelowa 

wskaźnika 

Wartość uzyskana 

wskaźnika 

Liczba klientów pomocy społecznej, którzy 

ukończyli udział w projektach dotyczących 

aktywnej integracji.  

48 osób 59 osób 

Liczba klientów instytucji pomocy 

społecznej, z terenów wiejskich  którzy 

ukończyli udział w projektach dotyczących 

aktywnej integracji. 

48 osób 59 osób  

Liczba klientów pomocy społecznej 

objętych kontraktami socjalnymi w 

ramach realizowanych projektów. 

48 osób 59 osób 

Liczba klientów pomocy społecznej, którzy 

ukończyli trening interpersonalny. 
48 osób 59 osób 

Liczba klientów pomocy społecznej, którzy 

ukończyli kurs pierwszej pomocy. 
48 osób 51 osób 

Liczba klientów pomocy społecznej, którzy 

ukończyli trening kompetencji 

wychowawczych i pedagogicznych. 

12 osób 12 osób 

Liczba klientów pomocy społecznej, którzy 

ukończyli warsztaty aktywizacji 

zawodowej.  

48 osób  51 osób 

Liczba klientów pomocy społecznej, którzy 

ukończyli indywidualne doradztwo 

zawodowe 

48 osób  50 osób 
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Liczba klientów pomocy społecznej, którzy 

ukończyli kurs zawodowy. 
30 osób  40 osób 

Liczba klientów pomocy społecznej, którzy 

ukończyli staż zawodowy. 
5 osób  5 osób  

Liczba pracowników instytucji pomocy 

społecznej, którzy w wyniku wsparcia EFS 

zostali zatrudnieni w celu 

upowszechniania pracy socjalnej.  

1 pracownik  1 pracownik 

Liczba klientów pomocy społecznej, którzy 

otrzymali wsparcie finansowe w ramach 

realizowanego projektu. 

48 osób 48 osób 

 

2. Realizacja projektu edukacji ekonomicznej pod nazwą: "Przedsiębiorcze dzieci". 
Projekt realizowany we współpracy Gminy Piecki z Fundacją Rozwoju Dzieci im.  J. A. 
Komeńskiego w Warszawie. Koordynator lokalny Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Pieckach. Okres realizacji -2015-2016r. Realizacja na terenie gminy 
Piecki poprzez dobór grupy docelowej (odpowiednich dzieci), organizacja zajęć w 
poszczególnych miejscowościach gminy Piecki, bez rozliczania projektu (projekt 
rozlicza Fundacja).   

Zakładane  cele: zwiększenie kompetencji do budowania wiedzy ekonomicznej u dzieci 

oraz       przygotowanie osób pracujących w przedszkolach, bibliotekach i świetlicach do 

realizowania programu "Przedsiębiorcze dzieci".   

3.    Realizacja projektu "Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem" 
zgodnie z Aneksem Nr 1 do Porozumienia z dnia 31 października 2014r.  Projekt 
realizowany we współpracy między Gminą Piecki a Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. 
Komeńskiego w Warszawie. Koordynator lokalny Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Pieckach. Okres realizacji projektu- 2014-2015r. Realizacja na terenie 
gminy Piecki poprzez dobór grupy docelowej (rodzin z małymi dziećmi), organizacja 
zajęć w poszczególnych miejscowościach gminy Piecki, bez rozliczania projektu.   
Projekt rozliczała Fundacja.  Projekt Obywatele dla Demokracji w ramach funduszy 
FOG. Głównym celem projektu  jest integracja społeczna rodzin z dziećmi w 
wieku  do 5 lat w trudnej sytuacji socjalno – ekonomicznej.    
   

4.   Realizacja projektu "Seniorzy dla najmłodszych" w ramach Porozumienia 
zawartego 01.06.2016r. we współpracy Gminy Piecki z Fundacją J. A. Komeńskiego w 
Warszawie. Koordynator lokalny GOPS Piecki. Okres realizacji projektu- 2013-2014r. 
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Realizacja na 
terenie gminy Piecki poprzez dobór grupy docelowej (seniorów oraz małych dzieci), 
organizacja zajęć w poszczególnych miejscowościach gminy Piecki, bez rozliczania 
projektu.  Projekt rozliczała Fundacja.   
Celem głównym projektu było wypracowanie modelu włączenia osób starszych w 

lokalną ofertę opiekuńczo - edukacyjno - kulturalną dla małych dzieci. 
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5.   Realizacja projektu "Od serca dla dziecka" w ramach Porozumienia o współpracy 
zawartego 23.10.2012r. we współpracy Gminy Piecki z Fundacją J. A. Komeńskiego w 
Warszawie. Koordynator lokalny GOPS Piecki. Okres realizacji projektu - 2013r. 
Projekt współfinansowany przez MPiPS z funduszy NUTRICA sp. z o. o. W ramach 
działań projektu przeszkolono 2 animatorki do pracy z rodzinami w ramach Grup 
Zabawowych. Projekt rozliczała Fundacja.  
Celem projektu było stworzenie warunków do lepszego rozwoju oraz właściwego 

żywienia dla dzieci z rodzin w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym 

mieszkających na terenach wiejskich. 

6.   Realizacja Projektu "Odpowiedzialni rodzice - szczęśliwe dzieci" Projekt 
dofinansowany przez MPiPS w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie 
jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie" Realizacja w 2013r.  
Głównym celem projektu było promowanie wartości rodziny, promocja zdrowego 

stylu życia wolnego od uzależnień w gminie Piecki.  

7.   Realizacja projektu "Schematom Stop". Projekt realizowany we współpracy GOPS 
Piecki z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Mikołajkach, Urzędem Pracy w Mrągowie. Projekt 
współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Centrum rozwoju zasobów ludzkich.  
Głównym celem projektu było utworzenie skoordynowanego systemu współpracy 

instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu 

bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności 

wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie 

nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej. 

   

3.7. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Konstytucyjna zasada pomocniczości oraz  wynikające z innych ustaw  kompetencje jednostek 

samorządu terytorialnego stanowią podstawę rozwoju wzajemnych relacji między administracją 

publiczną a organizacjami pozarządowymi. 

Na terenie Gminy Piecki prowadzą swoją działalność następujące organizacje pozarządowe: 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ SPORTU I TURYSTYKI "KLUB JEŹDZIECKI W NAWIADACH"  

STOWARZYSZENIE WZAJEMNEJ POMOCY "NASZ DOM"  

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ECO GREEN RECYKLING  

FUNDACJA ALTERNATYWNEJ EDUKACJI "ALE"  

USŁUGOWO-HANDLOWO-WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ROLNYCH W LIKWIDACJI  

STOWARZYSZENIE SPORTOWE "PEGAZ" W PIECKACH  

STOWARZYSZENIE SZLAK KRUTYNIA  

https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/536365,stowarzyszenie-rzecz-sportu-turystyki-klub-jezdziecki-nawiadach
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/503831,stowarzyszenie-wzajemnej-pomocy-dom
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/477040,spoldzielnia-socjalna-eco-green-recykling
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/431878,fundacja-alternatywnej-edukacji
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/233646,uslugowo-handlowo-wytworcza-spoldzielnia-producentow-rolnych-likwidacji
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/234660,stowarzyszenie-sportowe-pegaz-pieckach
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/210489,stowarzyszenie-szlak-krutynia
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SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA W PIECKACH  

STOWARZYSZENIE KULTURALNE "NASZ ZGON"  

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYCZNYCH PRODUKTÓW MARKOWYCH "KRUTYNIA"  

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TWÓRCZOŚCI ERNSTA WIECHERTA  

STOWARZYSZENIE NA RZECZ UTWORZENIA I OCHRONY MAZURSKIEGO PARKU NARODOWEGO  

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA PRZY "MAZUR COMFORT" SP. Z O.O. W OLSZTYNIE ZAKŁAD NR 32 W 

PIECKACH  

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI WIEJSKIEJ  

MAZURSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZO-KULTURALNO-OŚWIATOWE  

TOWARZYSTWO ZIEMI PIECKOWSKIEJ  

FUNDACJA "ZWIERZĘTA EULALII"  

FUNDACJA KRĄG KULTUROWY  

STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW ŁODZIAMI PO RZECE "KRUTYNIA"  

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NAWIADACH  

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRUTYNI  

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PIECKACH  

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STARYCH KIEŁBONKACH  

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZGONIE W LIKWIDACJI  

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MACHARACH  

Organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają 

najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. 

Niezbędne jest włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania gminy Piecki na 

zasadzie równoprawnego partnerstwa. 

 

3.8. POWODY UDZIELENIA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WSPARCIA  

W latach 2012 – 2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach udzielił świadczeń 

pieniężnych w następujących obszarach:  

 Ubóstwo 

 Bezrobocie 

 Niepełnosprawność 

 Długotrwała lub ciężka choroba 

 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

 Alkoholizm 

 Potrzeba ochrony macierzyństwa (w tym wielodzietność) 

https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/192959,spoldzielnia-handlowa-pieckach
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/175501,stowarzyszenie-kulturalne-zgon
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/59280,stowarzyszenie-rzecz-rozwoju-turystycznych-produktow-markowych-krutynia
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/54772,miedzynarodowe-stowarzyszenie-milosnikow-tworczosci-ernsta-wiecherta
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/56041,stowarzyszenie-rzecz-utworzenia-ochrony-mazurskiego-parku-narodowego
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/50881,ochotnicza-straz-pozarna-mazur-comfort-sp-olsztynie-zaklad-nr-32-pieckach
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/50881,ochotnicza-straz-pozarna-mazur-comfort-sp-olsztynie-zaklad-nr-32-pieckach
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/51166,stowarzyszenie-rzecz-rozwoju-turystyki-wiejskiej
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/48685,mazurskie-stowarzyszenie-ekologiczo-kulturalno-oswiatowe
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/46178,towarzystwo-ziemi-pieckowskiej
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/38479,fundacja-zwierzeta-eulalii
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/35442,fundacja-krag-kulturowy
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/35791,stowarzyszenie-przewoznikow-lodziami-rzece-krutynia
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/28729,ochotnicza-straz-pozarna-nawiadach
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/20773,ochotnicza-straz-pozarna-krutyni
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/12010,ochotnicza-straz-pozarna-pieckach
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/11980,ochotnicza-straz-pozarna-starych-kielbonkach
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/13426,ochotnicza-straz-pozarna-zgonie-likwidacji
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/13445,ochotnicza-straz-pozarna-macharach
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 Bezdomność 

 Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 

 Zdarzenia losowe  

 Przemoc w rodzinie 

Świadczenia pieniężne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach 

zawierają wiele aspektów wśród jej rodzajów. W 2013r. GOPS w Pieckach nie realizował 

świadczeń pieniężnych z tytułu: narkomanii,  klęsk żywiołowych i ekologicznych, sieroctwa, 

ochrony ofiar handlu ludźmi czy też sytuacji kryzysowych. 

 

3.8.1 Charakterystyka obszaru udzielania pomocy – ubóstwo.  

W skali całego kraju, województwo warmińsko-mazurskiego, a także powiat mrągowski 

 i gmina Piecki charakteryzuje się zauważalnym trendem w postaci utrzymującego się 

stosunkowo dużego odsetka liczby osób, które znajdują się w stanie ubóstwa bądź skrajnego 

ubóstwa. Wynika to z faktu coraz trudniejszego dostępu obywateli do stałego, dobrze 

płatnego miejsca zatrudnienia, rosnącej inflacji w stosunku do uzyskiwanych zarobków,                     

a także zmiennych, niekiedy wygórowanych oczekiwań potencjalnych pracodawców                       

i restrukturyzacji zakładów pracy zatrudniających dużą liczbę pracowników, lub samych, 

niekiedy wygórowanych oczekiwań potencjalnych pracowników.  

Wykres nr 2 przedstawia liczbę rodzin oraz liczbę osób w rodzinach, którym GOPS 

 w Pieckach w latach 2012-2014 przyznał świadczenia pieniężne z powodu ubóstwa. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GOPS w Pieckach 

W latach 2012 -2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach udzielił łącznie 1616 

świadczeń pieniężnych, których powodem udzielenia było ubóstwo, bądź skrajne ubóstwo. 
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Brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych stanowi poważną 

przeszkodę w życiu społecznym i aktywnym funkcjonowaniu na rynku pracy, bądź 

poszukiwaniu zatrudnienia. Na szczęście, w roku 2014 liczba osób, którym przyznano 

świadczenie pieniężne  z tytułu ubóstwa spadła w stosunku do roku 2013.  

Przyznawanie świadczeń z powodu ubóstwa jest działaniem bezsprzecznie niezbędnym,  

aby poprawić sytuację materialną osób, które w największym stopniu tego rodzaju pomocy 

potrzebują. Udzielanie tego typu świadczeń, aby w najlepszym aspekcie spełniały swoje 

zadanie, muszą być równocześnie powiązane z wieloma innymi działaniami wspierającymi, 

jak na przykład włączenie społeczne, aktywne poszukiwanie pracy, oraz promocja idei 

samozatrudnienia i zintegrowanej współpracy.  

 

3.8.2  Charakterystyka obszaru udzielania pomocy – bezrobocie. 

Według danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach Urzędu Pracy MPiPS  

liczba osób bezrobotnych w ostatnich latach spadała.  

Wykres nr 3 przedstawia liczbę rodzin oraz liczbę osób w rodzinach, którym GOPS  

w Pieckach w latach 2012-2014 przyznał świadczenia pieniężne z powodu bezrobocia.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GOPS w Pieckach 

W roku  2014 liczba rodzin z terenu gminy Piecki, którym przyznano świadczenie pieniężne z 

tytułu bezrobocia spadła w stosunku do roku 2013. Jest to dobry trend, świadczący o tym, iż 

prawdopodobnie zmniejsza się zapotrzebowanie na tego typu świadczenia.   

Fakt bezrobocia i długotrwałego bezrobocia jest problemem społecznym, szeroko 

analizowanym i opisywanym. Wielomiesięczne i wieloletnie pozostawanie bez pracy stanowi 

faktyczny problem społeczny, powodujący niepożądane skutki o charakterze społecznym: 
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spadek poczucia własnej wartości, wyobcowanie społeczne, a niekiedy uzależnienia  

od różnego rodzaju używek.  

W Pieckach zbyt mało jest dużych zakładów pracy, w których stałe zatrudnienie mogliby 

znaleźć mieszkańcy gminy. Piecki i obszar całej gminy muszą stać się dla potencjalnych 

inwestorów ciekawą opcją dla umiejscowienia siedziby swojej firmy. Należy podjąć działania 

w celu aktywnego promowania gminy Piecki wśród potencjalnych inwestorów jako miejsca 

bardzo atrakcyjnego dla nich.  

 

3.8.3 Charakterystyka obszaru udzielania pomocy – niepełnosprawność. 

Osoby niepełnosprawne w Polsce stanowią dosyć sporą grupę społeczności. Prognozy 

przedstawiane przez Główny Urząd Statystyczny pokazują, iż zjawisko niepełnosprawności 

będzie się w najbliższym czasie dosyć istotnie pogłębiać. Mówiąc o osobach 

niepełnosprawnych mamy na myśli osoby posiadające stopień niepełnosprawności orzeczony 

przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Komisję przy ZUS, KRUS oraz 

również inne osoby z dysfunkcjami fizycznymi i umysłowymi. Za niepełnosprawne należy 

uznać osoby, których stan fizyczny i umysłowy powoduje trwałe lub okresowe utrudnienia, 

ograniczenia bądź uniemożliwia pełnienie ról i zadań społecznych na poziomie powszechnie 

przyjętych kryteriów. Obserwacje pozwalają stwierdzić, że sytuacja tej grupy osób jest  

od dłuższego czasu bardzo trudna. Problemy osób niepełnosprawnych wiążą się głównie  

z ograniczonymi możliwościami zakupu protez czy też sprzętu ułatwiającego komunikowanie 

się i samoobsługę, kosztowną oraz trudno dostępną rehabilitację. Dużym problemem  

są bariery architektoniczne w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej a także w innych 

miejscach – jak na przykład w budynkach użyteczności publicznej. Bariery takie nie tylko 

utrudniają, ale niekiedy wręcz uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym dostęp do takich 

miejsc.  

  
Istotna jest także problematyka edukacji osób niepełnosprawnych od chwili urodzenia do 

ukończenia nauki w ramach posiadanych predyspozycji i możliwości. Na tej płaszczyźnie 

widać niedoinwestowanie poradni zdrowia, przedszkoli, szkół i innych miejsc przeznaczonych 

do rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni spotykają się również  

z problemami społecznymi, które wiążą się z trudnościami akceptacji samego siebie i swoich 

schorzeń oraz z brakiem zrozumienia ze strony lokalnego społeczeństwa.  

 

Niepełnosprawność stanowi dużą barierę społeczną w dwojaki sposób: osoba 

niepełnosprawna bywa niekiedy wykluczona z powodu licznych barier architektonicznych  

a także spotyka się z problemami na rynku pracy. Opieka najbliższych członków rodziny 

znacznie ułatwia osobom niepełnosprawnym radzenie sobie w codziennym funkcjonowaniu, 

jednak kiedy osoba niepełnosprawna jest osobą samotną, wiele problemów o charakterze 

społecznym potrafi się wtedy znacznie kumulować.  
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Wykres nr 4 przedstawia liczbę rodzin oraz liczbę osób w rodzinach, którym GOPS  

w Pieckach w latach 2012-2014 przyznał świadczenia pieniężne z powodu 

niepełnosprawności. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GOPS w Pieckach 

 

Na podstawie danych przedstawionych na powyższym wykresie można wywnioskować,  

iż liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Pieckach świadczenia pieniężne z tytułu niepełnosprawności w latach 2012-2014 

utrzymywała się na stosunkowo wysokim poziomie i wzrastała. Liczba osób w rodzinach w 

stosunku do liczby rodzin, którym w latach 2012-2014 przyznano świadczenie pieniężne z 

tytułu niepełnosprawności, pozwala stanąć na stanowisku, iż w wielu przypadkach osoby 

niepełnosprawne, to osoby samotne.  

 Niezbędne jest ciągłe podejmowanie działań zarówno w zakresie likwidacji barier 

architektonicznych, znacznie utrudniających osobom niepełnosprawnym codzienne 

funkcjonowanie, jak i realizacji projektów mających za zadanie aktywizację, włączenie 

społeczne oraz integrację osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością.  

 

3.8.4 Charakterystyka obszaru udzielania pomocy – długotrwała lub ciężka choroba. 

Wykres nr 5 przedstawia liczbę rodzin oraz liczbę osób w rodzinach, którym GOPS 

 w Pieckach w latach 2012-2014 przyznał świadczenia pieniężne z powodu długotrwałej lub 

ciężkiej choroby. 

Liczba osób

Liczba osób w rodzinach
0

500

2012
2013

2014

182 208 244

428 440 490

Świadczenia pieniężne w latach 2012-2014 -
niepełnosprawność

Liczba osób Liczba osób w rodzinach



36 
 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GOPS w Pieckach 

Na podstawie wykresu nr 5 można zauważyć, iż liczba osób korzystających ze świadczeń 

pieniężnych przyznanych w latach 2012-2014 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Pieckach z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby wzrastała, 

utrzymując się na stosunkowo wysokim poziomie.  

Spowodowane jest to stale pogarszającym się stanem zdrowia społeczeństwa 

zamieszkującego gminę Piecki  oraz związane między innymi ze starzeniem się 

społeczeństwa. Powiększające się grono osób w podeszłym wieku, wymagających opieki 

lekarskiej lub hospitalizacji spowodowane zjawiskiem starzenia się mieszkańców gminy, 

powoduje konieczność przeznaczania coraz większych ilości środków na pomoc takim 

osobom, w tym także na świadczenia pieniężne lub kierowanie do GOPS, co z kolei wiąże się  

z ponoszeniem przez gminę Piecki znacznych wydatków na pokrycie tego typu zdarzeń. 

Niezbędne jest podjęcie działań, które będą miały na celu wielokierunkowe wsparcie osób 

długotrwale lub ciężko chorych, a także niezbędne jest wprowadzenie projektów mających  

na celu profilaktykę zdrowia oraz promocję aktywnego i zdrowego trybu życia.  Należy 

poszerzyć/stworzyć także dostęp do lekarzy specjalistów oraz zwiększyć dostępność 

ośrodków opieki zdrowotnej zarówno w zakresie przedłużenia godzin funkcjonowania 

ośrodków, jak i likwidowania istniejących obecnie barier architektonicznych które są 

uciążliwe dla osób starszych i niepełnosprawnych.  

 

3.8.5 Charakterystyka obszaru udzielania pomocy – bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych. 

Wykres nr 6 przedstawia liczbę rodzin oraz liczbę osób w rodzinach, którym GOPS  

w Pieckach w latach 2012-2014 przyznał świadczenia pieniężne z powodu bezradności 

 w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GOPS w Pieckach 

Na podstawie danych zawartych na wykresie nr 6, można zauważyć, iż liczb osób 

pobierających świadczenie pieniężne z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych w roku 2013 znacznie wzrosła, lecz w roku następnym ten trend został 

powstrzymany. Ważnym wskaźnikiem, w tym przypadku, jest stosunek liczby osób 

korzystających ze świadczeń do liczby osób w rodzinach. Można zauważyć, że liczba osób w 

rodzinach jest stosunkowo wysoka, co oznacza, że są to często rodziny wieloosobowe, co 

może powodować dodatkowe utrudnienia bytowe i wymaga podjęcia kompleksowych 

działań skierowanych do tych osób. Prawidłowe wychowanie dzieci i młodzieży, integracja 

społeczna oraz poprawa warunków materialnych i bytowych, to przykłady projektów, które 

powinny zostać podjęte, aby zniwelować w przyszłości niepożądane skutki poczucia 

asymilacji rodzin wielodzietnych w gminie Piecki.  

Rodziny borykające się z problemem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

 są narażone na wiele negatywnych czynników społecznych, które dodatkowo utrudniają 

podejmowane próby reintegracji społecznej. Osoby takie nierzadko są wykluczane z 

lokalnego społeczeństwa, pozostawiane same sobie, co powoduje w nich poczucie jeszcze 

większej bezradności, a niekiedy frustracji.  

Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych stanowi także dość duży problem  

w perspektywie międzypokoleniowej – dzieci i młodzież, których rodzicie mieli tego typu 

problemy są o wiele bardziej narażeni na słabsze wykształcenie, poczucie odgrodzenia 

 od lokalnej społeczności, a w przyszłości mogą spotkać się z problemami na rynku pracy. 

 W tego typu sytuacjach niestety zauważany jest efekt powielania problemów opiekuńczo – 

wychowawczych przez kolejne pokolenia. Podjęcie działań zmierzających do ograniczenia 

tego zjawiska stanowi spore wyzwanie dla podmiotów realizujących politykę społeczną w 

gminie Piecki, jest jednak niezbędne, aby ta niekorzystna obecnie sytuacja jednoznacznie i 

trwale uległa poprawie.  
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W okresie od października 2014 r. do kwietnia 2016 r. na terenie gminy Pieck ,  w oparciu o 

porozumienie podpisane z  Fundacją  Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego  z Warszawy, 

realizowany był projekt „Lokalny system wsparcia rodzin  zagrożonych wykluczeniem” . W 

2015 r. , w ramach projektu odbyły się 4 spotkania  seminaryjne  z udziałem 

przedstawicielami lokalnych instytucji, sołectw, samorządu gminy. Celem spotkań była   

analiza sytuacji i  diagnoza  potrzeb dzieci i rodziców oraz wypracowanie planu  działań.  

Dodatkowo przeprowadzono badanie ankietowe, którym  objęto   106 rodzin z małymi 

dziećmi oraz instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny  ( jednostki pomocy społecznej, 

oświaty, kultury i służby zdrowia). Celem  w/w projektu było z integrowanie  działań 

lokalnych instytucji, służb społecznych, samorządu, organizacji pozarządowych działających 

na rzecz rodzin z małymi dziećmi, mające na celu  utworzenie Gminnego Centrum Dziecka i 

Rodziny, które będzie służyło  kompleksową pomocą i wsparciem rodzin. Liderem projektu 

była Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego w Warszawie,  lokalnym  koordynatorem 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach. Projekt realizowany był w 4 

województwach w Polsce: podkarpackie( gmina Przeworsk), mazowieckie ( gmina Rawa 

Mazowiecka), kujawsko – pomorskie ( Cekcyn) i warmińsko – mazurskie ( gmina Piecki). 

Projekt  współfinansowany  był z Funduszu EOG w ramach programu Obywatele dla 

Demokracji. 

 

3.8.6 Charakterystyka obszaru udzielania pomocy – alkoholizm. 

Alkoholizm stanowi dość poważny problem społeczny, który generuje inne problemy. 

Długotrwałe uzależnienie od alkoholu niesie bardzo poważne skutki zdrowotne, a także  

ma znaczny wpływ na pogorszenie się więzi rodzinnych i społecznych. Osoby uzależnione  

od alkoholu nie mogą znaleźć zatrudnienia, często pozostają bez wsparcia najbliższych, stają 

się osobami samotnymi, a niekiedy bezdomnymi. Często takie osoby nie podejmują 

jakiegokolwiek leczenia czy innych środków zaradczych.  

Łatwość w dostępie do alkoholu oferowanego przez coraz większą sieć całodobowych 

sklepów monopolowych oraz stacji benzynowych powoduje, iż praktycznie o każdej porze 

można alkohol zakupić w nieograniczonych ilościach.  

Wykres nr 7 przedstawia liczbę rodzin oraz liczbę osób w rodzinach, którym GOPS  

w Pieckach w latach 2012-2014 przyznał świadczenia pieniężne z powodu alkoholizmu. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GOPS w Pieckach 

Alkoholizm stanowi spory problem zarówno dla osób uzależnionych, jak i ich rodzin.  

W rodzinach osób uzależnionych od alkoholu bardzo często pojawiają się inne problemy 

społeczne jak problemy wychowawcze, zaburzenie funkcji rodziny, czy przemoc domowa. 

Dzieci wychowywane w rodzinach, gdzie rodzice mają problem z alkoholem, mają często 

zaniżone poczucie własnej wartości, problemy w kontaktach z rówieśnikami, czy problemy 

 w nauce. Obserwując starszych, nadużywających alkoholu, wychodzą z założenia, 

 iż nadużywanie alkoholu to nic złego i same zaczynając alkoholu próbować. Rodzina, w 

której występują problem alkoholowy, nie objęta specjalistycznym wsparciem jest o wiele 

bardziej narażona na różnego rodzaju konflikty i kryzysy niż w innych przypadkach. Rodziny 

osób uzależnionych od alkoholu muszą być otoczone wielopoziomową opieką lekarską, 

wsparciem psychologicznym, pedagogicznym czy prawnym. Należy stale wspomagać rodziny 

w których problem alkoholowy występuje, jednocześnie kładąc spory nacisk na to, aby dzieci 

wychowywane w tych rodzinach znały zgubne skutki zdrowotne i społeczne nadużywania 

alkoholu. Ważnym Organem mającym wpływa na ograniczanie zjawisk opisanych powyżej 

 ma także Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policja, a także 

jednostki oświatowe. 

3.8.7 Charakterystyka obszaru udzielania pomocy – potrzeba ochrony macierzyństwa 

W literaturze nie ma jednoznacznego rozumienia tego pojęcia, jak również unormowania 

prawne nie zawierają takiej definicji, mamy więc do czynienia z pojęciem niedookreślonym, 

którego zakres musi być wyznaczany przez organy stosujące prawo. Wymieniona w prawie 

pomocy społecznej przesłanka „potrzeba ochrony macierzyństwa” kierowana jest do kobiet 

posiadających dzieci i wiążą się z nią dwa kluczowe problemy, a mianowicie, do którego 

momentu dziecko wymaga ochrony macierzyńskiej oraz jaka jest w tym zakresie sytuacja 

ojca dziecka. Jeżeli chodzi o pierwszy z poruszonych problemów, to należy zauważyć że 

zakres prawny i faktyczny tej ochrony zależy od wieku dziecka. Można postawić tezę, że wraz  
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z ukończeniem 18 roku życia kończy się potrzeba ochrony macierzyństwa, co nie jest 

równoznaczne z tym, że z tym dniem rodzice zaprzestają działań na rzecz swoich dzieci, 

ponieważ na przykład spoczywa na nich obowiązek alimentacyjny wobec dziecka, które nie 

jest jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać. Oznacza to zarazem, że potrzeba ochrony 

macierzyństwa jest najsilniejsza w pierwszym okresie życia dziecka, a to znajduje 

odzwierciedlenie w unormowaniach prawnych, gdyż takie świadczenia jak zasiłek rodzinny 

oraz przewidziane do niego dodatki takie jak: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad 

dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania 

dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu okresu jego pobierania, 

samotnego wychowywania dziecka, są przykładem świadczeń, których podstawą jest właśnie 

potrzeba ochrony macierzyństwa. 2  

 

Wykres nr 8 przedstawia liczbę rodzin oraz liczbę osób w rodzinach, którym GOPS  

w Pieckach w latach 2012-2014 przyznał świadczenia pieniężne z powodu potrzeby ochrony 

macierzyństwa. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GOPS w Pieckach 

W latach 2012-2014 liczba świadczeń udzielonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Pieckach spadała. Jest to pozytywne zjawisko, jednakże należy obejmować szczególną 

opieką rodziców samotnie wychowujących dzieci. Takie rodziny wymagają wsparcia 

finansowego, psychologicznego, pedagogicznego, a niekiedy prawnego. Wielotorowe  

i wielopłaszczyznowe wsparcie umożliwi trwały, zrównoważony rozwój dzieci i znaczną 

poprawę sytuacji materialnej i społecznej w takich rodzinach.  

                                                           
2 S. Nitecki „ Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym”, wyd. Wolters Kluwer Polska sp z o.o., 
s. 164-165;  
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Potrzeba objęcia opieką rodziców wychowujących dzieci jest niezaprzeczalna. Zaspokojenie 

potrzeb materialnych w tym zakresie stanowi jeden z elementów sprawnej polityki 

społecznej,  prowadzonej przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Ponadto 

zapewnione musi zostać poczucie bezpieczeństwa oraz prawo do rozwoju i samorealizacji 

zarówno dzieci, jak 

 i ich rodziców, znajdujących się niekiedy w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.  

W roku 2014 Gminny Pomocy Społecznej w Pieckach nie przyznawał świadczeń pieniężnych 

w następujących kategoriach: 

 Ochrona ofiar handlu ludźmi 

 Sieroctwo 

 Narkomania 

 Klęski żywiołowe i ekologiczne 

 Sytuacja kryzysowa 

 

 

W roku 2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach udzielił świadczeń pieniężnych 

w następujących pozostałych kategoriach:  

Przyczyna udzielonego świadczenia Liczba rodzin otrzymujących świadczenie 

Ubóstwo 504 rodziny 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 73 rodziny 

Bezrobocie 342 rodziny 

Niepełnosprawność 244 rodziny 

Długotrwała lub ciężka choroba 374 rodziny 

Bezradność w sprawach opiekuńczo 
wychowawczych i prowadzenia gospod. 

domowego 
178 rodzin 

Alkoholizm 71 rodzin 

Bezdomność 13 rodzin 

Trudności w przystosowaniu po 
opuszczeniu zakładu karnego 

3 rodziny 

Przemoc w rodzinie 17 rodzin 

 

Bazując na danych ilościowych przedstawionych w powyższych wykresach, można wysunąć 

wniosek, iż z powodu zmniejszającej się liczby mieszkańców gminy Piecki, odpływu ludzi 

młodych i w wieku produkcyjnym, a także powolnego, lecz już zauważalnego i 

systematycznego starzenia się społeczeństwa w gminie, potrzebne są zdecydowane i 

systemowe działania skierowane na integrację lokalnej społeczności, projekty wspierające 

dzieci i młodzież w ich rozwoju, wsparcie osób niepełnosprawnych, osób starszych i 

długotrwale chorych, a także osób borykających się z problemem bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych, czy też z tytułu potrzeby ochrony macierzyństwa.  
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Potrzebny jest stały rozwój profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego i aktywnego trybu 

życia. Służyć temu mogą różnego rodzaju działania w postaci kampanii informacyjnych, akcji 

społecznych, imprez na świeżym powietrzu, czy festynów. Potrzebny jest rozwój profilaktyki 

zdrowotnej w postaci między innymi bezpłatnych badań skierowanych do osób w różnym 

wieku. Ma to na celu ograniczenie w przyszłości wielu schorzeń w stale starzejącym się 

społeczeństwie gminy. 

4 ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT, to metoda szeroko stosowana pierwotnie w sektorze prywatnych 

przedsiębiorstw a obecnie także w programowaniu i planowaniu społeczno-gospodarczym. 

 Jej nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: 

 Strenghts – Mocne, silne strony; 

 Weaknesses – słabe strony; 

 Opportunities – możliwości, szanse; 

 Threats – zagrożenia. 

Dwie pierwsze z wyżej wymienionych ocen należą do kategorii uwarunkowań wewnętrznych, 

a więc zależą bezpośrednio od potencjału ekonomicznego i społecznego danego terenu, jego 

położenia czy stanu środowiska. Dwie pozostałe oceny to uwarunkowania zewnętrzne, czyli 

procesy makroekonomiczne i otoczenie konkurencyjne. 

O ile dwie pierwsze kategorie, jako mocne i słabe strony danego obszaru, w dużej części 

możemy kształtować, o tyle w dwóch następnych musimy określić szanse i zagrożenia, jakimi 

mogą być dla gminy Piecki procesy zachodzące „na zewnątrz”, warunkujące jego rozwój, lecz 

na które nie mamy bezpośredniego wpływu. 

Analiza SWOT jest bardzo przydatnym narzędziem do ustalania celów strategicznych 

 i wyznaczania priorytetów. Opiera się ona na diagnozie i grupuje poszczególne problemy 

określając ich hierarchię. Może się zdarzyć, iż dokonując analizy, to samo zjawisko 

zakwalifikujemy raz jako szansę, raz jako zagrożenie – tak sytuacja jest możliwa i 

dopuszczalna. 

Przystępując do przygotowywania analizy SWOT w gminie Piecki, zdefiniowano zakresy 

poszczególnych ocen: 

 Mocne strony – są to obszary, w których obecne działania uważane są przez 

większość jako skuteczne, tak w odniesieniu do dzisiejszych, jak i przyszłych potrzeb, 

a stosowane metody oraz mechanizmy koordynacji i zarządzania są właściwe. Są to 

generalnie zjawiska pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania 

przyszłego rozwoju,  

a na ich kształt ma wpływ zarówno władza samorządowa, jak i społeczność gminy. 

 Słabe strony – to obszary występowania zjawisk, co do których nie wykorzystano 

wszystkich sposobów poprawy sytuacji, nie wytworzono skutecznych mechanizmów 

zarządzania, czy też nie wykorzystano istniejącego potencjału. Odnoszą się one 

zarówno do obecnych jak i przyszłych potrzeb, stając się barierami w wykorzystaniu 



43 
 

szans rozwojowych. Są to zjawiska negatywne, ale możliwe do zmiany w obrębie 

gminy. 

 Szanse – to sfera działań i zjawisk, które mogą wspierać nasze planowane 

przedsięwzięcia i korzystnie wpływać na proces rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Oceniając szanse, wskazywano prawdopodobieństwo ich powstania i ewentualny 

czas trwania. Zjawiska te mają charakter pozytywny z punktu widzenia możliwości 

rozwojowych gminy Piecki, jednakże wpływ na ich zaistnienie leży poza 

bezpośrednim, teraźniejszym zasięgiem władz i społeczności gminy. 

 

 Zagrożenia – to obszary, które niekorzystnie oddziałują lub będą w przyszłości 

pooddziaływały na nasze planowane działania, mając niekorzystny wpływ na rozwój 

gminy Piecki. Konieczne jest w tym przypadku określenie prawdopodobieństwa ich 

powstania, czasu trwania i znaczenia w procesie rozwoju gminy. Zagrożenia  

są zjawiskiem negatywnym, lecz ich występowanie leży poza możliwościami naszego 

bezpośredniego oddziaływania. 3 

Na spotkaniach w ramach Zespołu ds. opracowania dokumentu Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych gminy Piecki na lata 2016 – 2022 opracowano analizę SWOT. W 

pracach nad analizą udział wzięli przedstawiciele różnych jednostek odpowiedzialnych za 

realizację polityki społecznej i gospodarczej w gminie - między innymi Urzędu Gminy, 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, jednostek 

oświatowych, organizacji pozarządowych i innych jednostek.  

Tabela nr 22 przedstawia analizę SWOT gminy Piecki.  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Prężnie działające instytucje pomocy 
społecznej 

 Aktywni sołtysi 

 Możliwość działania dzięki środkom 
własnym gminy 

 Aktywny udział gminy w projektach 
regionalnych, krajowych i 
międzynarodowych 

 Istniejąca infrastruktura dla działań 
prospołecznych 

 Dobra współpraca różnych instytucji 
– sprawny przepływ informacji 

 Gmina atrakcyjna dla gości z 
zewnątrz 

 Duże zaangażowanie obywatelskie w 
sprawy gminy 

 Duża aktywność młodzieży i 
seniorów 

 Mała liczba lokalnych organizacji 
pozarządowych 

 Brak lokalnych liderów w niektórych 
środowiskach 

 Słabo funkcjonująca komunikacja 

 Brak dużych zakładów pracy 

 Niski budżet na realizację pomocy 
społecznej 

 Brak środków transportu należących 
bezpośrednio do GOPS 

 Ubóstwo rodzin i dziedziczenie 
ubóstwa 

 Uprzedzenia małych społeczności 
względem siebie 

 Słaba promocja walorów gminy 

 Brak produktu regionalnego 

 Brak dziennego domu opieki nad 
osobami starszymi 

                                                           
3  Na podstawie dokumentu: Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Mrągowskiego na lata 2007-
2020, s. 96-97.  
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 Położenie gminy na głównych 
szlakach komunikacyjnych w 
regionie 

 Duży odsetek kobiet – liderek 

 Prężnie działający sektor NGO i 
Kościoła 

 Szeroka oferta zajęć dla dzieci i 
młodzieży 

 Rozpoznawalni w skali kraju 
przedsiębiorcy i artyści, 
identyfikujący się z gminą 

 Duża liczba imprez dla mieszkańców 

 Współpraca międzypokoleniowa 

 Istniejąca szczegółowa strategia 
rozwoju gminy Piecki 

 Ponadregionalna współpraca wśród 
JST 

 Nawiązane kontakty 
międzynarodowe 

 Obecność Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w gminie 

 Istniejący Lokalny System Wsparcia 
Rodzin z małymi dziećmi 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

 

 Występujące zjawisko przemocy 

 Zbyt mała liczba funkcjonariuszy 
policji 

 Niskie wynagrodzenia pracowników 
socjalnych 
 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Atrakcyjne położenie gminy 

 Aktywni mieszkańcy 

 Praca metodą empowerment 

 Dobra współpraca z powiatem 
mrągowskim 

 Całoroczna, rozbudowana oferta 
turystyczna 

 Rozwój lokalnej komunikacji 

 Napływ nowych inwestorów 

 Atrakcyjne warunki naturalne 

 Wykorzystanie nowych środków 
unijnych 

 Rozwój idei i form wolontariatu 

 Rewitalizacja społeczna 

 Zmiana wizerunku pomocy 
społecznej 

 Rozwój kompetencji językowych 
 

 Starzenie się społeczeństwa 

 Odpływ młodzieży z gminy 

 Brak rąk do pracy (coraz więcej osób 
dojeżdżających) 

 Brak specjalistów 

 Powiększające się grono osób 
niepełnosprawnych 

 Malejąca liczba usług opiekuńczych 
świadczonych przez gminę 

 Pogarszający się stan zdrowia 
mieszkańców gminy 

 Rosnące zjawisko przemocy i 
uzależnień różnego rodzaju 

 

 



45 
 

5. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PIECKI 

NA LATA 2016 – 2022.  

Na podstawie diagnozy sytuacji demograficznej i społecznej w gminie Piecki, przyjęte zostały 

obszary priorytetowe dla realizowania polityki społecznej w tej jednostce samorządu 

terytorialnego. Priorytetowymi w sferze przeciwdziałania problemom społecznym na terenie 

gminy Piecki w latach 2016-2022, powinny być następujące obszary:  

1) Wsparcie osób starszych 

2) Rozwój dzieci i młodzieży 

3) Wsparcie osób niepełnosprawnych 

4)  Rozwój kompetencji pracowników sektora polityki społecznej i edukacji 

5) Rozwój ekonomii społecznej 

6) Wspieranie funkcji rodziny 

7) Wsparcie rynku pracy i przeciwdziałanie bezrobociu 

8) Przeciwdziałanie zjawisku degradacji społecznej 

9) Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

10) Profilaktyka zdrowia i bezpieczeństwo 

 

Misja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Piecki 

 na lata 2016 – 2022 brzmi: 

 

Podejmowanie międzysektorowych, wspólnych działań zmierzających do podniesienia jakości  

życia wszystkich mieszkańców gminy Piecki. 

 

 

 

Wizja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Piecki 

 na lata 2016-2022 brzmi: 

 

 

Gmina Piecki jako powszechnie rozpoznawalne, atrakcyjne dla mieszkańców w każdym wieku 

 miejsce do życia, wykorzystujące swój wszechstronny potencjał gospodarczy i społeczny. 
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Poniższy schemat przedstawia misję oraz cele strategiczne wyznaczające kierunki 

poszczególnych działań w gminie Piecki  w latach 2016 -  2022. 
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6. REALIZACJA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  

GMINY PIECKI NA LATA  2016 -2022 

Poniżej przedstawione zostaną poszczególne cele strategiczne wraz z działaniami, które 

służyć będą ich skutecznej realizacji. Każde działanie zostanie opatrzone takimi wskaźnikami 

jak: podmioty je realizujące, przykładowe sposoby realizacji celu, przykładowe wskaźniki 

realizacji celu oraz okres realizacji zaproponowanych działań.  

6.1. Realizacja celu strategicznego: Wsparcie osób starszych 

 

 

 

 

Cel szczegółowy nr 1:  

Informowanie społeczeństwa o możliwościach wsparcia osób starszych 

Przykładowe sposoby realizacji celu: 

 Przeprowadzenie badań diagnostycznych na temat włączenia społecznego osób 

starszych 

 Stworzenie systemu informowania osób starszych na terenie gminy 

 Organizacja kampanii informacyjnych dla osób starszych i mieszkańców gminy 

 Organizacja spotkań informacyjnych dla osób starszych i mieszkańców gminy 

 Stworzenie systemu ewaluacji systemu informowania osób starszych na terenie 

gminy 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, jednostki służby 

zdrowia, organizacje pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba przeprowadzonych badań diagnostycznych na temat włączenia społecznego 

osób starszych 

 Liczba stworzonych systemów informowania osób starszych na terenie gminy 

 Liczba zorganizowanych kampanii informacyjnych dla osób starszych i mieszkańców 

gminy 

 Liczba zorganizowanych spotkań informacyjnych dla osób starszych i mieszkańców 

gminy 

 Liczba stworzonych systemów ewaluacji systemu informowania osób starszych na 

terenie gminy 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

WSPARCIE OSÓB STARSZYCH 
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Cel szczegółowy nr 2: 

Włączanie osób starszych w życie obywatelskie 

Przykładowe sposoby realizacji celu: 

 Realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwój współpracy międzypokoleniowej 

 Stworzenie Rady Seniorów w gminie 

 Realizacja przedsięwzięć mających na celu wsparcie funkcjonowania Rady Seniorów 

 Organizacja spotkań informacyjnych dla osób starszych 

 Organizacja i realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwój aktywnych postaw 

obywatelskich wśród osób starszych 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, Gminny Ośrodek 

Kultury Sportu i Rekreacji PEGAZ w Pieckach, jednostki służby zdrowia, jednostki kulturalne i 

oświatowe, organizacje pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć mających na celu rozwój współpracy 

międzypokoleniowej 

 Liczba stworzonych Rad Seniorów w gminie 

 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć mających na celu wsparcie funkcjonowania Rady 

Seniorów 

 Liczb zorganizowanych spotkań informacyjnych dla osób starszych 

 Liczba zorganizowanych i zrealizowanych przedsięwzięć mających na celu rozwój 

aktywnych postaw obywatelskich wśród osób starszych 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

Cel szczegółowy nr 3: 

Ułatwianie codziennego funkcjonowania osobom starszym 

Przykładowe sposoby realizacji celu: 

 Likwidacja barier architektonicznych na terenie gminy 

 Dostosowywanie miejsc ogólnodostępnych na potrzeby osób starszych 

 Rozwój mobilności usług publicznych na potrzeby osób starszych 

 Zwiększenie dostępności usług medycznych i opiekuńczych 

 Stworzenie i rozwój systemu usług specjalistycznych  

 Pomoc materialna 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, jednostki służby 

zdrowia, organizacje pozarządowe i kościelne. 
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Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba zlikwidowanych  barier architektonicznych na terenie gminy 

 Liczba dostosowanych miejsc ogólnodostępnych na potrzeby osób starszych 

 Liczba wprowadzonych mobilnych usług publicznych na potrzeby osób starszych 

 Liczba udostępnionych  usług medycznych i opiekuńczych 

 Liczba stworzonych i rozwijanych systemów usług specjalistycznych  

 Kwota udzielonych świadczeń 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

Cel szczegółowy nr 4: 

Rozwój współpracy międzypokoleniowej 

Przykładowe sposoby realizacji celu: 

 Organizacja kampanii promujących zalety współpracy międzypokoleniową 

 Zawiązywanie nieformalnych grup w ramach współpracy międzypokoleniowej 

 Realizacja przedsięwzięć mających na celu przekazywanie umiejętności i 

doświadczenia seniorów osobom młodszym 

 Realizacja przedsięwzięć mających na celu przekazywanie umiejętności i 

doświadczenia osób młodszych seniorom 

 Promocja przedsięwzięć mających na celu efekty współpracy międzypokoleniowej 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, Gminny Ośrodek 

Kultury Sportu i Rekreacji PEGAZ w Pieckach, jednostki służby zdrowia, jednostki kulturalne i 

oświatowe, organizacje pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba zorganizowanych kampanii promujących zalety współpracy 

międzypokoleniową 

 Liczba zawiązanych nieformalnych grup w ramach współpracy międzypokoleniowej 

 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć mających na celu przekazywanie umiejętności i 

doświadczenia seniorów osobom młodszym 

 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć mających na celu przekazywanie umiejętności i 

doświadczenia osób młodszych seniorom 

 Liczba wypromowanych przedsięwzięć mających na celu efekty współpracy 

międzypokoleniowej 

Okres realizacji celu: 2016-2022 
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Cel szczegółowy nr 5:  

Organizacja czasu wolnego osób starszych 

Przykładowe sposoby realizacji celu:  

 Organizacja spotkań integrujących i aktywizujących osoby starsze, niepełnosprawne  

i niesamodzielne, 

 Organizacja wydarzeń integrujących osoby starsze niepełnosprawne i niesamodzielne 

z lokalną społecznością,  

 Promocja aktywnych postaw i osiągnięć osób starszych, 

 Wsparcie podmiotów działających na rzecz osób starszych, 

 Organizacja wydarzeń promujących działalność artystyczną i kulturalną osób 

starszych 

 Organizacja wyjazdów, wycieczek i wizyt studyjnych 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, Gminny Ośrodek 

Kultury Sportu i Rekreacji PEGAZ w Pieckach, jednostki służby zdrowia, jednostki kulturalne i 

oświatowe, organizacje pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba zorganizowanych  spotkań integrujących i aktywizujących osoby starsze, 

niepełnosprawne  

i niesamodzielne, 

 Liczba zorganizowanych wydarzeń integrujących osoby starsze niepełnosprawne i 

niesamodzielne z lokalną społecznością,  

 Liczb wypromowanych aktywnych postaw i osiągnięć osób starszych, 

 Liczba wspartych podmiotów działających na rzecz osób starszych, 

 Liczba zorganizowanych wydarzeń promujących działalność artystyczną i kulturalną 

osób starszych 

 Liczba zorganizowanych wyjazdów, wycieczek i wizyt studyjnych 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

 

Cel szczegółowy nr 6: 

Rozwój dziennych form opieki nad osobami starszymi 

Przykładowe sposoby realizacji celu: 

 Stworzenie dziennego punktu opieki nad osobami starszymi 

 Realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwój działalności dziennego punktu 

opieki nad osobami starszymi 

 Wsparcie infrastrukturalne dziennego punktu opieki nad osobami starszymi 

 Organizacja spotkań i animacji dla osób starszych 
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 Realizacja usług opiekuńczych w miejscach zamieszkania osób starszych 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, jednostki służby 

zdrowia, jednostki kulturalne i oświatowe, organizacje pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba stworzonych dziennych punktów opieki nad osobami starszymi 

 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć mających na celu rozwój działalności dziennego 

punktu opieki nad osobami starszymi 

 Zakres wsparcia infrastrukturalnego dziennego punktu opieki nad osobami starszymi 

 Liczba zorganizowanych spotkań i animacji dla osób starszych 

 Liczba zrealizowanych usług opiekuńczych w miejscach zamieszkania osób starszych 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

6.2. Realizacja celu strategicznego: Rozwój dzieci i młodzieży 

 

 

 

 

Cel szczegółowy nr 1:  

Zwiększanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży 

Przykładowe sposoby realizacji celu:  

 Organizacja dodatkowych zajęć szkolnych i pozaszkolnych podnoszących aktywność 

fizyczną dzieci i młodzieży 

 Organizacja zawodów sportowych 

 Organizacja festynów rodzinnych i innych wydarzeń sportowych 

 Dofinansowanie istniejących klubów sportowych 

 Organizacja konkursów wiedzy o sporcie 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, jednostki służby 

zdrowia, kluby i organizacje sportowe, szkoły, jednostki kulturalne i oświatowe, organizacje 

pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba zorganizowanych dodatkowych zajęć szkolnych i pozaszkolnych podnoszących 

aktywność fizyczną dzieci i młodzieży 

 Liczba zorganizowanych zawodów sportowych 

ROZWÓJ DZIECI IMŁODZIEŻY 
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 Liczba zorganizowanych festynów rodzinnych i innych wydarzeń sportowych 

 Liczba dofinansowanych istniejących klubów sportowych 

 Liczba zorganizowanych konkursów wiedzy o sporcie 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

Cel szczegółowy nr 2:  

Profilaktyka uzależnień u dzieci i młodzieży 

Przykładowe sposoby realizacji celu:  

 Opracowanie planu profilaktyki uzależnień u dzieci i młodzieży 

 Organizacja kampanii informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do dzieci i 

młodzieży 

 Organizacja spotkań ze specjalistami w zakresie profilaktyki uzależnień w szkołach 

 Organizacja spotkań ze specjalistami w zakresie medycyny i zdrowego trybu życia 

 Organizacja wydarzeń i festynów promujących profilaktykę i zdrowy tryb życia 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, jednostki służby 

zdrowia, kluby i organizacje sportowe, szkoły, jednostki kulturalne i oświatowe, organizacje 

pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba opracowanych planu profilaktyki uzależnień u dzieci i młodzieży 

 Liczba zorganizowanych kampanii informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do 

dzieci i młodzieży 

 Liczba zorganizowanych spotkań ze specjalistami w zakresie profilaktyki uzależnień w 

szkołach 

 Liczba zorganizowanych spotkań ze specjalistami w zakresie medycyny i zdrowego 

trybu życia 

 Liczba zorganizowanych wydarzeń i festynów promujących profilaktykę i zdrowy tryb 

życia 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

Cel szczegółowy nr 3:  

Rozwój wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży 

Przykładowe sposoby realizacji celu: 

 Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 

 Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 

 Organizacja spotkań dla dzieci i młodzieży z naukowcami i animatorami 

 Promocja aktywnych postaw i osiągnięć dzieci i młodzieży 

 Prowadzenie wymian młodzieżowych 
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 Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży do instytucji kulturalnych i 

naukowych 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, jednostki służby 

zdrowia, kluby i organizacje sportowe, szkoły, jednostki kulturalne i oświatowe, organizacje 

pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba przedsięwzięć w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 

 Liczba zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 

 Liczba zorganizowanych spotkań dla dzieci i młodzieży z naukowcami i 

animatorami 

 Liczba wypromowanych aktywnych postaw i osiągnięć dzieci i młodzieży 

 Liczba przeprowadzonych wymian młodzieżowych 

 Liczba zorganizowanych wycieczek dla dzieci i młodzieży do instytucji 

kulturalnych i naukowych 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

Cel szczegółowy nr 4:  

Promocja pozytywnych zachowań i wzorców 

Przykładowe sposoby realizacji celu: 

 Organizacja spotkań dzieci i młodzieży ze znanymi i rozpoznawalnymi postaciami  

 Organizacja wycieczek i kolonii przy współudziale znanych i rozpoznawalnych osób  

 Organizacja spotkań ze znanymi przedsiębiorcami 

 Organizacja wystaw i akcji promujących aktywne postawy i osiągnięcia dzieci i 

młodzieży 

 Działania na rzecz promocji aktywnych postaw i osiągnięć dzieci i młodzieży na 

szczeblu powiatowym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym 

 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, jednostki służby 

zdrowia, kluby i organizacje sportowe, szkoły, jednostki kulturalne i oświatowe, organizacje 

pozarządowe i kościelne, przedsiębiorcy. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba zorganizowanych spotkań dzieci i młodzieży ze znanymi i rozpoznawalnymi 

postaciami  

 Liczba zorganizowanych wycieczek i kolonii przy współudziale znanych i 

rozpoznawalnych osób  
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 Liczba zorganizowanych spotkań ze znanymi przedsiębiorcami 

 Liczba zorganizowanych wystaw i akcji promujących aktywne postawy i osiągnięcia 

dzieci i młodzieży 

 Liczba [odjętych działań na rzecz promocji aktywnych postaw i osiągnięć dzieci i 

młodzieży na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym. 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

Cel szczegółowy nr 5: 

Włączenie obywatelskie dzieci i młodzieży 

Przykładowe sposoby realizacji celu: 

 Promocja działalności organizacji pozarządowych wśród dzieci i młodzieży 

 Organizacja spotkań i warsztatów z dziećmi i młodzieżą w zakresie włączenia 

obywatelskiego 

 Promocja idei wolontariatu młodzieżowego 

 Działania mające na celu integrację środowiska dzieci i młodzieży 

 Organizacja zajęć i warsztatów z zakresu przedsiębiorczości 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, jednostki służby 

zdrowia, kluby i organizacje sportowe, szkoły, jednostki kulturalne i oświatowe, organizacje 

pozarządowe i kościelne, przedsiębiorcy. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba podjętych działań z zakresu promocji działalności organizacji pozarządowych 

wśród dzieci i młodzieży 

 Liczba zorganizowanych spotkań i warsztatów z dziećmi i młodzieżą w zakresie 

włączenia obywatelskiego 

 Liczba podjętych działań z zakresu promocji idei wolontariatu młodzieżowego 

 Liczba podjętych działań z zakresu mające na celu integrację środowiska dzieci i 

młodzieży 

 Liczba zorganizowanych zajęć i warsztatów z zakresu przedsiębiorczości 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

Cel szczegółowy nr 6: 

Animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży 

Przykładowe sposoby realizacji celu: 

 Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 

 Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 

 Organizacja zajęć i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży 

 Promocja aktywnych postaw i osiągnięć dzieci i młodzieży 
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 Prowadzenie wymian młodzieżowych 

 Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży do instytucji naukowych, 

kulturalnych i sportowych 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, jednostki służby 

zdrowia, kluby i organizacje sportowe, szkoły, jednostki kulturalne i oświatowe, organizacje 

pozarządowe i kościelne, przedsiębiorcy. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba podjętych działań z zakresu organizacji czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieży 

 Liczba zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 

 Liczba zorganizowanych zajęć i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży 

 Liczba podjętych działań  promujących aktywne postawy i osiągnięcia dzieci i 

młodzieży 

 Liczba przeprowadzonych wymian młodzieżowych 

 Liczba zorganizowanych wycieczek dla dzieci i młodzieży do instytucji naukowych, 

kulturalnych i sportowych 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

 

6.3. Realizacja celu strategicznego: Wsparcie osób niepełnosprawnych 

 

 

 

 

Cel szczegółowy nr 1: 

Wsparcie osób i rodzin osób niepełnosprawnych 

Przykładowe sposoby realizacji celu: 

 Likwidowanie barier architektonicznych 

 Organizacja czasu wolnego dla osób starszych, niepełnosprawnych 

 i niesamodzielnych 

 Organizacja spotkań i wydarzeń integrujących osoby niepełnosprawne 

 Organizacja spotkań umacniających więzi międzypokoleniowe 

 Rozwój infrastruktury w zakresie opieki stałej i doraźnej 

 Organizacja spotkań informacyjnych, doradczych i integrujących rodziny osób 

niepełnosprawnych 

 Pomoc materialna 

WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
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Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, jednostki służby 

zdrowia, kluby i organizacje sportowe, szkoły, jednostki kulturalne i oświatowe, organizacje 

pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba zlikwidowanych barier architektonicznych 

 Liczba przedsięwzięć z zakresu organizacji czasu wolnego dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin 

 i niesamodzielnych 

 Liczba zorganizowanych spotkań i wydarzeń integrujących osoby niepełnosprawne 

 Liczba zorganizowanych  spotkań umacniających więzi międzypokoleniowe 

 Liczba zakupionego sprzętu w zakresie opieki stałej i doraźnej 

 Liczba zorganizowanych spotkań informacyjnych, doradczych i integrujących rodziny 

osób niepełnosprawnych 

 Kwota udzielonych świadczeń 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

 

Cel szczegółowy nr 2:  

Rozwój usług specjalistycznych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych 

Przykładowe sposoby realizacji celu:  

 Organizacja spotkań z lekarzami specjalistami 

 Organizacja wizyt domowych lekarzy specjalistów u osób niepełnosprawnych 

 Zakup sprzętu niezbędnego osobom niepełnosprawnym 

 Organizacja usług transportowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych 

 Organizacja spotkań integracyjnych la osób niepełnosprawnych 

 Organizacja inicjatyw wpierających rodziny osób niepełnosprawnych 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, jednostki służby 

zdrowia, kluby i organizacje sportowe, szkoły, jednostki kulturalne i oświatowe, organizacje 

pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba zorganizowanych spotkań z lekarzami specjalistami 

 Liczba zorganizowanych wizyt domowych lekarzy specjalistów u osób 

niepełnosprawnych 

 Liczba zakupionego sprzętu niezbędnego osobom niepełnosprawnym 

 Liczba zorganizowanych usług transportowych przeznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych 
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 Liczba zorganizowanych spotkań integracyjnych la osób niepełnosprawnych 

 Liczba zorganizowanych inicjatyw wpierających rodziny osób niepełnosprawnych 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

 

Cel szczegółowy nr 3:  

Wspieranie osób niepełnosprawnych psychicznie 

Przykładowe sposoby realizacji celu:  

 Aktywizowanie i integracja osób niepełnosprawnych psychicznie i ich rodzin 

 Organizacja czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych psychicznie 

 Promocja aktywnych postaw i osiągnięć osób niepełnosprawnych psychicznie 

 Promocja idei zatrudniania osób niepełnosprawnych psychicznie w 

przedsiębiorstwach i podmiotach ekonomii społecznej 

 Pomoc materialna i finansowa 

 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Pieckach,  jednostki służby zdrowia, kluby i organizacje sportowe, 

szkoły, jednostki kulturalne i oświatowe, organizacje pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba przedsięwzięć podjętych w celu aktywizacji i integracji  osób 

niepełnosprawnych psychicznie i ich rodzin 

 Liczba przedsięwzięć podjętych w celu  organizacji czasu wolnego dla osób 

niepełnosprawnych psychicznie 

 Liczba przedsięwzięć podjętych w celu promocji aktywnych postaw i osiągnięć osób 

niepełnosprawnych psychicznie 

 Liczba przedsięwzięć podjętych w celu promocji  idei zatrudniania osób 

niepełnosprawnych psychicznie w przedsiębiorstwach i podmiotach ekonomii 

społecznej 

 Kwota udzielonej pomocy materialnej i finansowej 

Cel szczegółowy nr 4:  

Włączenie społeczne osób niepełnosprawnych 

Przykładowe sposoby realizacji celu:  

 Organizacja spotkań integrujących i aktywizujących osoby niepełnosprawne  

 Organizacja wydarzeń integrujących osoby niepełnosprawne z lokalną społecznością 

 Organizacja spotkań umacniających więzi międzypokoleniowe 



58 
 

 Promocja aktywnych postaw i osiągnięć osób, niepełnosprawnych , organizacja 

warsztatów, festynów, plenerów, przeglądów, wycieczek, wystaw itp. 

 Wsparcie podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, jednostki służby 

zdrowia, kluby i organizacje sportowe, szkoły, jednostki kulturalne i oświatowe, organizacje 

pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba zorganizowanych spotkań integrujących i aktywizujących osoby 

niepełnosprawne 

 Liczba zorganizowanych wydarzeń integrujących osoby niepełnosprawne z lokalną 

społecznością,  

 Liczba zorganizowanych spotkań umacniających więzi międzypokoleniowe, 

 Liczba przedsięwzięć promujących aktywne postawy i osiągnięcia osób, 

niepełnosprawnych , Liczba zorganizowanych warsztatów, festynów, plenerów, 

przeglądów, wycieczek, wystaw itp., 

 Liczba podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych którym udzielono 

wsparcia, 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

Cel szczegółowy nr 5: 

Wsparcie techniczne i lokalowe osób niepełnosprawnych 

Przykładowe sposoby realizacji celu: 

 Działania mające na celu zapewnienia lokali mieszkalnych osobom 

niepełnosprawnym 

 Zakup sprzętu medycznego dla osób niepełnosprawnych 

 Zakup sprzętu rehabilitacyjnego osób niepełnosprawnych 

 Wsparcie techniczne organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych 

 Pomoc materialna i finansowa 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, jednostki służby 

zdrowia, kluby i organizacje sportowe, szkoły, jednostki kulturalne i oświatowe, organizacje 

pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba działań mających na celu zapewnienie lokali mieszkalnych osobom 

niepełnosprawnym 

 Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla osób niepełnosprawnych 

 Liczba zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego osób niepełnosprawnych 
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 Zakres wsparcia  technicznego organizacji działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

 Kwota udzielonych świadczeń 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

 

6.4. Realizacja celu strategicznego: Wsparcie i rozwój pracowników sektora polityki społecznej i 

edukacji 

 

 

 

 

Cel szczegółowy nr 1: 

Rozwój kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników sektora polityki społecznej i 

edukacji 

Przykładowe sposoby realizacji celu:  

 Udział pracowników sektora polityki społecznej i oświaty w szkoleniach i wizytach 

studyjnych 

 Udział pracowników sektora polityki społecznej i oświaty w kursach podnoszących 

kwalifikacje zawodowe 

 Udział pracowników sektora polityki społecznej i oświaty w studiach podyplomowych 

 Udział pracowników sektora polityki społecznej i oświaty w spotkaniach branżowych i 

konferencjach 

 Wymiana doświadczeń z przedstawicielami analogicznych jednostek w kraju i za 

granicą 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, jednostki służby 

zdrowia, kluby i organizacje sportowe, szkoły, jednostki kulturalne i oświatowe, organizacje 

pozarządowe i kościelne. 

Wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba pracowników sektora polityki społecznej i oświaty która wzięła udział w 

szkoleniach i wizytach studyjnych 

 Liczba pracowników sektora polityki społecznej i oświaty która wzięła udział w 

kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe 

 Liczba pracowników sektora polityki społecznej i oświaty która wzięła udział w 

studiach podyplomowych 

WSPARCIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW SEKTORA POLITYKI SPOŁECZNEJ I EDUKACJI 
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 Liczba pracowników sektora polityki społecznej i oświaty która wzięła udział w 

spotkaniach branżowych i konferencjach 

 Liczba spotkań pracowników sektora oświaty z przedstawicielami analogicznych 

jednostek w kraju i za granicą 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

Cel szczegółowy nr 2: 

Rozwój współpracy krajowej i międzynarodowej w sektorze polityki społecznej i edukacji 

Przykładowe sposoby realizacji celu: 

 Działania mające na celu poszukiwanie partnerów na poziomie krajowym i 

międzynarodowym do realizacji wspólnych projektów i inicjatyw 

 Działania mające na celu poszukiwanie partnerów na poziomie krajowym i 

międzynarodowym do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk 

 Organizacja wizyt studyjnych 

 Organizacja spotkań i konferencji branżowych i roboczych 

 Opracowanie planu rozwoju polityki społecznej w gminie 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedsiębiorcy, szkoły, jednostki oświatowe, organizacje 

pozarządowe i kościelne. 

Wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba działań mających na celu poszukiwanie partnerów na poziomie krajowym i 

międzynarodowym do realizacji wspólnych projektów i inicjatyw 

 Liczba działań mających na celu poszukiwanie partnerów na poziomie krajowym i 

międzynarodowym do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk 

 Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych 

 Liczba zorganizowanych spotkań i konferencji branżowych i roboczych 

 Liczba opracowanych planów rozwoju polityki społecznej w gminie 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

 6.5. Realizacja celu strategicznego: Rozwój ekonomii społecznej 

 

 

 

 

Cel szczegółowy nr 1: 

Organizacja spotkań i wydarzeń promujących ekonomię społeczną 

ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ 
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Przykładowe sposoby realizacji celu: 

 Organizacja spotkań informacyjnych z zakresu ekonomii społecznej 

 Promocja idei samozatrudnienia 

 Organizacja pikników i festynów 

 Organizacja spotkań z zakresu społecznie odpowiedzialnego biznesu 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedsiębiorcy, szkoły, jednostki oświatowe, organizacje 

pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu:  

 Liczba zorganizowanych spotkań informacyjnych z zakresu ekonomii społecznej 

 Liczba zorganizowanych spotkań w zakresie idei samozatrudnienia 

 Liczba zorganizowanych pikników i festynów 

 Liczba zorganizowanych spotkań z zakresu społecznie odpowiedzialnego biznesu 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

Cel szczegółowy nr 2:  

Opracowanie Gminnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Przykładowe sposoby realizacji celu:  

 Wyłonienie członków Zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej 

 Przeprowadzenie spotkań roboczych w zakresie określenia kierunków rozwoju 

ekonomii społecznej 

 Redakcja dokumentu 

 Przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu 

 Opracowanie raportu z realizacji Gminnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedsiębiorcy, szkoły, jednostki oświatowe, organizacje 

pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu:  

 Liczba wyłonionych członków Zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej 

 Liczba przeprowadzonych spotkań roboczych w zakresie określenia kierunków 

rozwoju ekonomii społecznej 

 Liczba powstałych dokumentów 

 Liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych dokumentu 
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 Liczba opracowanych raportu z realizacji Gminnego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej 

Okres realizacji celu: 2011-2022 

Cel szczegółowy nr 3:  

Współpraca z Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej 

Przykładowe sposoby realizacji celu: 

 Organizacja spotkań informacyjnych z zakresu ekonomii społecznej 

 Promocja idei samozatrudnienia 

 Organizacja pikników i festynów 

 Organizacja spotkań z zakresu społecznie odpowiedzialnego biznesu 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w PieckachOśrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej, przedsiębiorcy, szkoły, jednostki oświatowe, organizacje pozarządowe i 

kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu:  

 Liczba zorganizowanych spotkań informacyjnych z zakresu ekonomii społecznej 

 Liczba zorganizowanych spotkań w zakresie idei samozatrudnienia 

 Liczba zorganizowanych pikników i festynów 

 Liczba zorganizowanych spotkań z zakresu społecznie odpowiedzialnego biznesu 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

 

Cel szczegółowy nr 4:  

Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii społecznej 

Przykładowe sposoby realizacji celu: 

 Organizacja spotkań informacyjnych z zakresu ekonomii społecznej w szkołach 

 Promocja idei samozatrudnienia 

 Organizacja konkursów promujących wiedzę o ekonomii społecznej 

 Organizacja spotkań z zakresu społecznie odpowiedzialnego biznesu 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedsiębiorcy, szkoły, jednostki oświatowe, organizacje 

pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu:  

 Liczba zorganizowanych spotkań informacyjnych z zakresu ekonomii społecznej 
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 Liczba zorganizowanych spotkań w zakresie idei samozatrudnienia 

 Liczba zorganizowanych konkursów  

 Liczba zorganizowanych spotkań z zakresu społecznie odpowiedzialnego biznesu 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

Cel szczegółowy nr 5:  

Upowszechnianie idei społecznie odpowiedzialnego biznesu 

Przykładowe sposoby realizacji celu: 

 Organizacja spotkań informacyjnych z zakresu społecznie odpowiedzialnego biznesu 

 Promocja idei samozatrudnienia 

 Organizacja konkursów w szkołach promujących wiedzę o społecznie 

odpowiedzialnym biznesie 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedsiębiorcy, szkoły, jednostki oświatowe, organizacje 

pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu:  

 Liczba zorganizowanych spotkań informacyjnych z zakresu ekonomii społecznej 

 Liczba zorganizowanych spotkań w zakresie idei samozatrudnienia 

 Liczba zorganizowanych konkursów  

Okres realizacji celu: 2016-2022 

 

6.6. Realizacja celu strategicznego: Wspieranie funkcji rodziny 

 

 

 

 

Cel szczegółowy nr 1: 

Budowanie świadomości rodzicielskiej 

Przykładowe sposoby realizacji celu: 

 Organizacja spotkań informacyjnych i warsztatów doradczych dla rodziców w 

rodzinach wielodzietnych 

 Organizacja spotkań informacyjnych i warsztatów doradczych dla rodziców samotnie 

wychowujących dzieci 

WSPIERANIE FUNKCJI RODZINY 
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 Organizacja spotkań informacyjnych i warsztatów doradczych dla rodziców do 25 

roku życia 

 Organizacja spotkań informacyjnych i warsztatów doradczych dla rodziców gdzie 

występuje bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

 Organizacja spotkań integracyjnych dla rodziców 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, jednostki służby 

zdrowia, kluby i organizacje sportowe, szkoły, jednostki kulturalne i oświatowe, organizacje 

pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba zorganizowanych spotkań informacyjnych i warsztatów doradczych dla 

rodziców w rodzinach wielodzietnych 

 Liczba zorganizowanych spotkań informacyjnych i warsztatów doradczych dla 

rodziców samotnie wychowujących dzieci 

 Liczba zorganizowanych spotkań informacyjnych i warsztatów doradczych dla 

rodziców do 25 roku życia 

 Liczba zorganizowanych spotkań informacyjnych i warsztatów doradczych dla 

rodziców gdzie występuje bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

 Liczba zorganizowanych spotkań integracyjnych dla rodziców 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

 

 

Cel szczegółowy nr 2:  

Doskonalenie kompetencji rodziców 

Przykładowe sposoby realizacji celu: 

 Stworzenie klubu rodzica 

 Organizacja spotkań rodziców ze specjalistami 

 Organizacja warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie 

 Organizacja spotkań informacyjnych i integracyjnych dla rodziców 

 Organizacja festynów rodzinnych i innych wydarzeń  

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach,  jednostki służby 

zdrowia, kluby i organizacje sportowe, szkoły, jednostki kulturalne i oświatowe, organizacje 

pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba stworzonych klubu rodzica 
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 Liczba zorganizowanych spotkań rodziców ze specjalistami 

 Liczba zorganizowanych warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie 

 Liczba zorganizowanych spotkań informacyjnych i integracyjnych dla rodziców 

 Liczba zorganizowanych festynów rodzinnych i innych wydarzeń  

Okres realizacji celu: 2016-2022 

 

Cel szczegółowy nr 3: 

Wzmacnianie prawidłowo funkcjonujących rodzin 

Przykładowe sposoby realizacji celu: 

 Organizacja spotkań informacyjnych i warsztatów doradczych dla rodziców 

 Organizacja przedsięwzięć integrujących całe rodziny 

 Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży 

 Organizacja festynów rodzinnych 

 Pomoc materialna 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, jednostki służby 

zdrowia, kluby i organizacje sportowe, szkoły, jednostki kulturalne i oświatowe, organizacje 

pozarządowe i kościelne. 

 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba zorganizowanych spotkań informacyjnych i warsztatów doradczych dla 

rodziców 

 Liczba zorganizowanych przedsięwzięć integrujących całe rodziny 

 Liczba zorganizowanych zajęć dla dzieci i młodzieży 

 Liczba zorganizowanych festynów rodzinnych 

 Kwota udzielonych świadczeń 

Cel szczegółowy nr 4: 

Wzmacnianie więzi rodzinnych i międzypokoleniowych 

Przykładowe sposoby realizacji celu:  

 Organizacja festynów rodzinnych innych wydarzeń 

 Organizacja wycieczek  

 Organizacja projektów wymiany umiejętności i doświadczeń 

 Organizacja rodzinnych zawodów sportowych 

 Wsparcie organizacji wzmacniających więzi rodzinne i międzypokoleniowe 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 
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Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, jednostki służby 

zdrowia, kluby i organizacje sportowe, szkoły, jednostki kulturalne i oświatowe, organizacje 

pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba zorganizowanych festynów rodzinnych innych wydarzeń 

 Liczba zorganizowanych wycieczek  

 Liczba zorganizowanych projektów wymiany umiejętności i doświadczeń 

 Liczba zorganizowanych rodzinnych zawodów sportowych 

 Liczba wspartych organizacji wzmacniających więzi rodzinne i międzypokoleniowe 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

Cel szczegółowy nr 5: 

Tworzenie lokalnych programów wsparcia dla rodzin 

Przykładowe sposoby realizacji celu: 

 Powołanie Zespołu ds. wsparcia rodzin 

 Przeprowadzenie badań diagnostycznych wśród rodzin 

 Przeprowadzenie działań pilotażowych 

 Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych z realizacji programów 

 Stworzenie raportu z realizacji programów 

 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, jednostki służby 

zdrowia, kluby i organizacje sportowe, szkoły, jednostki kulturalne i oświatowe, organizacje 

pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba powołanych zespołów ds. wsparcia rodzin 

 Liczba przeprowadzonych badań diagnostycznych wśród rodzin 

 Liczba przeprowadzonych działań pilotażowych 

 Liczba przeprowadzonych badań ewaluacyjnych z realizacji programów 

 Liczba stworzonych raportów z realizacji programów 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

Cel szczegółowy nr 6: 

Organizacja miejsc i wydarzeń skierowanych dla całych rodzin 

Przykładowe sposoby realizacji celu: 

 Organizacja zajęć i spotkań rodzinnych 

 Organizacja warsztatów i szkoleń 
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 Przystosowywanie pomieszczeń przeznaczonych na spotkania rodzinne 

 Organizacja zawodów i turniejów rodzinnych 

 Wsparcie organizacji wspomagających rodziny 

 Organizacja i funkcjonowanie Gminnego Profilaktycznego Centrum Dziecka i Rodziny 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, jednostki służby 

zdrowia, kluby i organizacje sportowe, szkoły, jednostki kulturalne i oświatowe, organizacje 

pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba zorganizowanych zajęć i spotkań rodzinnych 

 Liczba zorganizowanych warsztatów i szkoleń 

 Liczba przystosowanych pomieszczeń przeznaczonych na spotkania rodzinne 

 Liczba zorganizowanych zawodów i turniejów rodzinnych 

 Liczba wspartych organizacji wspomagających rodziny 

 Powołanie Gminnego Profilaktycznego Centrum Dziecka i Rodziny 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

 

Cel szczegółowy nr 7: 

Wsparcie rodzin wielodzietnych 

Przykładowe sposoby realizacji celu:  

 Organizacja programów integracyjnych dla rodzin wielodzietnych 

 Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych 

 Organizacja spotkań ze specjalistami i doradcami 

 Organizacja spotkań z zakresu profilaktyki zdrowia 

 Organizacja spotkań animacyjnych i aktywizacyjnych 

 Promocja idei samozatrudnienia 

 Pomoc materialna 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, jednostki służby 

zdrowia, kluby i organizacje sportowe, szkoły, jednostki kulturalne i oświatowe, organizacje 

pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba zorganizowanych programów integracyjnych dla rodzin wielodzietnych 

 Liczba zorganizowanych czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych 

 Liczba zorganizowanych spotkań ze specjalistami i doradcami 

 Liczba zorganizowanych spotkań z zakresu profilaktyki zdrowia 
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 Liczba działań z zakresu promocji idei samozatrudnienia 

 Kwota udzielonych świadczeń 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

Cel szczegółowy nr 8: 

Godzenie funkcji rodzicielskich z obowiązkami służbowymi 

Przykładowe sposoby realizacji celu:  

 Organizacja szkoleń i warsztatów dla rodziców 

 Organizacja spotkań ze specjalistami 

 Organizacja spotkań rodziców i przedsiębiorców 

 Tworzenie świetlic i punktów opieki nad dziećmi 

 Rozwój systemu usług opieki domowej 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, jednostki służby 

zdrowia, kluby i organizacje sportowe, szkoły, jednostki kulturalne i oświatowe, organizacje 

pozarządowe i kościelne, przedsiębiorcy. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba zorganizowanych szkoleń i warsztatów dla rodziców 

 Liczba zorganizowanych spotkań ze specjalistami 

 Liczba zorganizowanych spotkań rodziców i przedsiębiorców 

 Liczba utworzonych świetlic i punktów opieki nad dziećmi 

 Liczba świadczonych usług z zakresu opieki domowej 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

6.7. Realizacja celu strategicznego: Wsparcie rynku pracy i przeciwdziałanie bezrobociu 

 

 

 

 

Cel szczegółowy nr 1: 

Promocja idei samozatrudnienia i różnych form zatrudnienia 

Przykładowe sposoby realizacji celu: 

 Organizacja spotkań informacyjnych dla osób bezrobotnych 

 Organizacja spotkań informacyjnych dla osób poszukujących pracy 

 Organizacja zajęć i warsztatów w szkołach 

WSPARCIE RYNKU PRACY I PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU 
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 Organizacja spotkań osób zainteresowanych z przedsiębiorcami pracującymi w 

trybie samozatrudnienia i innymi 

 Współpraca z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej, szkoły, jednostki kulturalne i oświatowe, organizacje 

pozarządowe i kościelne, przedsiębiorcy. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba zorganizowanych spotkań informacyjnych dla osób bezrobotnych 

 Liczba zorganizowanych spotkań informacyjnych dla osób poszukujących pracy 

 Liczba zorganizowanych zajęć i warsztatów w szkołach 

 Liczba zorganizowanych spotkań osób zainteresowanych z przedsiębiorcami 

pracującymi w trybie samozatrudnienia i innymi 

 Liczba działań z zakresu współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

Cel szczegółowy nr 2: 

Współpraca instytucjonalna i międzysektorowa na rzecz rozwoju rynku pracy 

Przykładowe sposoby realizacji celu:  

 Organizacja spotkań kadry zarządzającej instytucji i organizacji działających na rzecz 

rynku pracy, 

 Organizacja spotkań pracowników instytucji i organizacji działających na rzecz rynku 

pracy, 

 Stworzenie bazy istniejących zasobów instytucji i organizacji działających na rzecz 

rynku pracy, 

 Udział kierownictwa i kadr instytucji i organizacji działających na rzecz rynku pracy  

w spotkaniach branżowych i konferencjach. 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej, szkoły, jednostki kulturalne i oświatowe, organizacje 

pozarządowe i kościelne, przedsiębiorcy. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba zorganizowanych spotkań kadry zarządzającej instytucji i organizacji 

działających na rzecz rynku pracy, 

 Liczba zorganizowanych spotkań pracowników instytucji i organizacji działających 

 na rzecz rynku pracy, 

 Liczba stworzonych baz istniejących zasobów instytucji i organizacji działających 

 na rzecz rynku pracy, 
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 Liczba zorganizowanych spotkań branżowych i konferencji dla kierownictwa i kadr 

instytucji i organizacji działających na rzecz rynku pracy. 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

Cel szczegółowy nr 3:  

Wsparcie działania Klubu Integracji Społecznej w Pieckach 

Przykładowe sposoby realizacji celu:  

 Organizacja dodatkowych zajęć dla podopiecznych KIS 

 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników KIS 

 Rozwój współpracy KIS z innymi instytucjami 

 Zakup infrastruktury i sprzętu niezbędnego dla działalności KIS 

 Organizacja dodatkowych działań integrujących podopiecznych KIS 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Klub Integracji Społecznej w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pieckach, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, szkoły, jednostki kulturalne i 

oświatowe, organizacje pozarządowe i kościelne, przedsiębiorcy. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba zorganizowanych dodatkowych zajęć dla podopiecznych KIS 

 Liczba pracowników KIS którzy podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe 

 Liczba listów intencyjnych o nawiązanej współpracy 

 Liczba zakupionej infrastruktury i sprzętu niezbędnego dla działalności KIS 

 Liczba zorganizowanych dodatkowych działań integrujących podopiecznych KIS 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

Cel szczegółowy nr 4: 

Dostosowanie kadr do aktualnych potrzeb rynku pracy 

Przykładowe sposoby realizacji celu:  

 Organizacja kursów i szkoleń podnoszących i zmieniających kwalifikacje zawodowe, 

 Organizacja spotkań kadr z pracodawcami, 

 Organizacja targów pracy, 

 Organizacja staży w przedsiębiorstwach, 

 Organizacja wizyt studyjnych do przedsiębiorstw. 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Klub Integracji Społecznej w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pieckach, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, szkoły, jednostki kulturalne i 

oświatowe, organizacje pozarządowe i kościelne, przedsiębiorcy. 
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Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba zorganizowanych kursów i szkoleń podnoszących i zmieniających kwalifikacje 

zawodowe, 

 Liczba zorganizowanych spotkań kadr z pracodawcami, 

 Liczba zorganizowanych targów pracy, 

 Liczba zorganizowanych staży w przedsiębiorstwach, 

 Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych do przedsiębiorstw. 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

Cel szczegółowy nr 5: 

Promocja gminy Piecki jako terenu atrakcyjnego dla inwestorów 

Przykładowe sposoby realizacji celu:  

 Stworzenie planu promocji inwestycji na terenie gminy Piecki, 

 Współpraca w zakresie promowania gminy Piecki jako terenu atrakcyjnego dla 

inwestorów, 

 Poszukiwanie inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem działalności 

 w gminie Piecki, 

 Rozwój powierzchni terenów przeznaczonych pod inwestycje w gminie Piecki. 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach , Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji PEGAZ w Pieckach,  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, 

szkoły, jednostki kulturalne i oświatowe, organizacje pozarządowe i kościelne, 

przedsiębiorcy. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba stworzonych planów promocji gminy Piecki, 

 Liczba spotkań z przedstawicielami urzędów w zakresie promowania gminy Piecki 

jako terenu atrakcyjnego dla inwestorów, 

 Liczba nawiązanych kontaktów z  inwestorami, 

 Powierzchnia terenów w gminie Piecki przeznaczanych pod inwestycje 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

 

6.8. Realizacja celu strategicznego: Przeciwdziałanie zjawiskom degradacji społecznej 

 

 

 

 

PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKOM DEGRADACJI SPOŁECZNEJ 
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Cel szczegółowy nr 1: 

Skuteczne diagnozowanie problemów społecznych w gminie 

Przykładowe sposoby realizacji celu: 

 Opracowanie narzędzi badawczych 

 Stworzenie zespołu badawczego ds. diagnozowania problemów społecznych 

 Szkolenia dla pracowników GOPS z zakresu diagnozowania problemów społecznych 

 Realizacja działań na rzecz współpracy instytucjonalnej 

 Opracowanie raportu z przeprowadzonych działań diagnostycznych 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Klub Integracji Społecznej w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pieckach, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, szkoły, jednostki kulturalne i 

oświatowe, organizacje pozarządowe i kościelne, przedsiębiorcy. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba opracowanych narzędzi badawczych 

 Liczba stworzonych zespołów badawczych ds. diagnozowania problemów 

społecznych 

 Liczba przeprowadzonych szkoleń dla pracowników GOPS z zakresu diagnozowania 

problemów społecznych 

 Liczba zrealizowanych działań na rzecz współpracy instytucjonalnej 

 Liczba opracowanych raportów z przeprowadzonych działań diagnostycznych 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

Cel szczegółowy nr 2: 

Przeciwdziałanie bezdomności i wsparcie osób bezdomnych 

Przykładowe sposoby realizacji celu: 

 Przeprowadzenie działań diagnostycznych wśród osób bezdomnych 

 Wspólne inicjatywy z instytucjami w celu bieżącego i długofalowego wsparcia osób 

bezdomnych 

 Organizacja spotkań animacyjnych i motywacyjnych dla osób bezdomnych 

 Organizacja programów integracyjnych dla osób bezdomnych 

 Organizacja spotkań ze specjalistami i doradcami 

 Organizacja spotkań z zakresu profilaktyki zdrowia 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Klub Integracji Społecznej w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pieckach, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, szkoły, jednostki kulturalne i 

oświatowe, organizacje pozarządowe i kościelne, przedsiębiorcy. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 
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 Liczba przeprowadzonych działań diagnostycznych wśród osób bezdomnych 

 Liczba zrealizowanych wspólnych inicjatyw z instytucjami w celu bieżącego i 

długofalowego wsparcia osób bezdomnych 

 Liczba zorganizowanych spotkań animacyjnych i motywacyjnych dla osób 

bezdomnych 

 Liczba zorganizowanych programów integracyjnych dla osób bezdomnych 

 Liczba zorganizowanych spotkań ze specjalistami i doradcami 

 Liczba zorganizowanych spotkań z zakresu profilaktyki zdrowia 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

Cel szczegółowy nr 3:  

Ograniczanie zjawiska przemocy i uzależnień 

 Organizacja programów integracyjnych dla osób uzależnionych i doświadczających 

przemocy 

 Organizacja czasu wolnego dla osób uzależnionych i doświadczających przemocy  

 Organizacja spotkań z zakresu profilaktyki zdrowia 

 Organizacja spotkań animacyjnych i aktywizacyjnych 

 Organizacja kampanii informacyjnych i profilaktycznych 

 Wsparcie organizacji działających na rzecz ograniczania zjawisk przemocy i uzależnień 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Klub Integracji Społecznej w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pieckach, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, szkoły, jednostki kulturalne i 

oświatowe, organizacje pozarządowe i kościelne, przedsiębiorcy. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba zorganizowanych programów integracyjnych dla osób uzależnionych i 

doświadczających przemocy 

 Liczba działań w zakresie organizacji czasu wolnego dla osób uzależnionych i 

doświadczających przemocy  

 Liczba zorganizowanych spotkań z zakresu profilaktyki zdrowia 

 Liczba zorganizowanych spotkań animacyjnych i aktywizacyjnych 

 Liczba zorganizowanych kampanii informacyjnych i profilaktycznych 

 Liczba wspartych organizacji działających na rzecz ograniczania zjawisk przemocy i 

uzależnień 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

Cel szczegółowy nr 4: 

Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz ograniczania zjawisk degradacji społecznej 

Przykładowe sposoby realizacji celu:  
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 Organizacja spotkań kadry zarządzającej instytucji i organizacji działających na rzecz 

ograniczania zjawisk degradacji społecznej 

 Organizacja spotkań pracowników instytucji i organizacji działających na rzecz 

ograniczania zjawisk degradacji społecznej 

 Stworzenie bazy istniejących zasobów instytucji i organizacji działających na rzecz 

ograniczania zjawisk degradacji społecznej 

 Udział kierownictwa i kadr instytucji i organizacji działających na rzecz ograniczania 

zjawisk degradacji społecznej w spotkaniach branżowych i konferencjach 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji PEGAZ w Pieckach , 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, jednostki służby zdrowia, szkoły, jednostki 

kulturalne i oświatowe, organizacje pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba zorganizowanych spotkań kadry zarządzającej instytucji i organizacji 

działających na rzecz ograniczania zjawisk degradacji społecznej 

 Liczba zorganizowanych spotkań pracowników instytucji i organizacji działających na 

rzecz ograniczania zjawisk degradacji społecznej 

 Liczba stworzonych baz istniejących zasobów instytucji i organizacji działających na 

rzecz ograniczania zjawisk degradacji społecznej 

 Liczba spotkań kierownictwa i kadr instytucji i organizacji działających na rzecz 

ograniczania zjawisk degradacji społecznej w spotkaniach branżowych i 

konferencjach 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

 

Cel szczegółowy nr 5: 

Troska o prawidłowe zdrowie psychiczne 

Przykładowe sposoby realizacji celu:  

 Organizacja spotkań i zajęć edukacyjnych 

 Organizacja warsztatów praktycznych dla dzieci i dorosłych 

 Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 

 Stworzenie systemu zajęć popołudniowych i weekendowych 

 Organizacja wydarzeń integrujących społeczności lokalne 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Pieckach, jednostki służby zdrowia, szkoły, jednostki kulturalne i 

oświatowe, organizacje pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 
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 Liczba zorganizowanych spotkań i zajęć edukacyjnych 

 Liczba zorganizowanych warsztatów praktycznych dla dzieci i dorosłych 

 Liczba zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 

 Liczba stworzonych systemów zajęć popołudniowych i weekendowych 

 Liczba zorganizowanych wydarzeń integrujących społeczności lokalne 

Okres realizacji celu: 2016 2022 

 

6.9. Realizacja celu strategicznego: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

 

 

 

 

Cel szczegółowy nr 1: 

Wspieranie inicjatyw oddolnych i proobywatelskich 

 Organizacja szkoleń z zakresu wpierania postaw proobywatelskich 

 Organizacja szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy na realizację inicjatyw 

oddolnych i proobywatelskich 

 Wspieranie powstawania i funkcjonowania oddolnych grup działania 

 Stworzenie systemu informacyjnego dla oddolnych grup działania 

 Wspieranie procesu bieżącego rozwoju i integracji oddolnych grup działania 

 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Klub Integracji Społecznej w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pieckach, jednostki służby zdrowia, szkoły, jednostki kulturalne i oświatowe, 

organizacje pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba zorganizowanych szkoleń z zakresu wpierania postaw proobywatelskich 

 Liczba zorganizowanych szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy na realizację 

inicjatyw oddolnych i proobywatelskich 

 Liczba podjętych działań w zakresie powstawania i funkcjonowania oddolnych grup 

działania 

 Liczba stworzonych systemów informacyjnych dla oddolnych grup działania 

 Liczba podjętych działań w zakresie bieżącego rozwoju i integracji oddolnych grup 

działania 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 
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Cel szczegółowy nr 2: 

Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej 

Przykładowe sposoby realizacji celu:  

 Organizacja szkoleń i innych działań podnoszących kompetencje członków organizacji 

pozarządowych, 

 Organizowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe, 

 Organizacja wydarzeń promujących działalność organizacji pozarządowych, 

 Wsparcie rozwoju infrastruktury niezbędnej dla działalności organizacji 

pozarządowych, 

 Działania promujące dobre praktyki 

 Zakup sprzętu niezbędnego dla działalności organizacji pozarządowych, 

 Wspieranie współpracy w ramach partnerstw międzysektorowych. 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Klub Integracji Społecznej w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pieckach, jednostki służby zdrowia, szkoły, jednostki kulturalne i oświatowe, 

organizacje pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba zorganizowanych szkoleń i innych działań podnoszących kompetencje 

członków organizacji pozarządowych 

 Liczba zorganizowanych inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe 

 Liczba zorganizowanych wydarzeń promujących działalność organizacji 

pozarządowych 

 Liczba podjętych działań w zakresie  rozwoju infrastruktury niezbędnej dla 

działalności organizacji pozarządowych 

 Liczba podjętych działań promujących dobre praktyki 

 Liczba zakupionego sprzętu niezbędnego dla działalności organizacji pozarządowych, 

 Liczba podpisanych listów intencyjnych o współpracy 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

Cel szczegółowy nr 3: 

Integracja społeczności gminy 

Przykładowe sposoby realizacji celu:  

 Realizacja projektów włączających lokalną społeczność w życie gminy 

 Organizacja cyklicznych wydarzeń kulturalnych 

 Organizacja cyklicznych wydarzeń społecznych 

 Rozwój współpracy pomiędzy poszczególnymi sołectwami 

 Realizacja działań i projektów wzmacniających więzi terytorialne  

Przykładowe podmioty realizujące cel: 
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Urząd Gminy w Pieckach, Klub Integracji Społecznej w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pieckach, jednostki służby zdrowia, szkoły, jednostki kulturalne i oświatowe, 

organizacje pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba zrealizowanych projektów włączających lokalną społeczność w życie gminy 

 Liczba zorganizowanych cyklicznych wydarzeń kulturalnych 

 Liczba zorganizowanych cyklicznych wydarzeń społecznych 

 Liczba podjętych działań w zakresie współpracy pomiędzy poszczególnymi 

sołectwami 

 Liczba zrealizowanych działań i projektów wzmacniających więzi terytorialne  

Okres realizacji celu: 2016-2022 

Cel szczegółowy nr 4: 

Rozwój współpracy instytucji i organizacji działających na rzecz społeczności lokalnych z 

innymi organizacjami na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym 

Przykładowe sposoby realizacji celu:  

 Organizacja spotkań kadry zarządzającej instytucji i organizacji działających na rzecz 

społeczności lokalnych, 

 Organizacja spotkań pracowników instytucji i organizacji działających na rzecz 

społeczności lokalnych, 

 Organizacja wizyt studyjnych, 

 Stworzenie bazy istniejących zasobów instytucji i organizacji działających na rzecz 

społeczności lokalnych, 

 Udział kierownictwa i kadr instytucji i organizacji działających na rzecz społeczności 

lokalnych w spotkaniach branżowych i konferencjach. 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Klub Integracji Społecznej w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pieckach, jednostki służby zdrowia, szkoły, jednostki kulturalne i oświatowe, 

organizacje pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba spotkań kadry zarządzającej instytucji i organizacji działających na rzecz 

społeczności lokalnych, 

 Liczba spotkań pracowników instytucji i organizacji działających na rzecz społeczności 

lokalnych, 

 Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych, 

 Liczba stworzonych baz istniejących zasobów instytucji i organizacji działających na 

rzecz społeczności lokalnych, 

 Liczba przedstawicieli kierownictwa i kadr instytucji i organizacji działających na rzecz 

społeczności lokalnych w spotkaniach branżowych i konferencjach. 
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Okres realizacji celu: 2016-2022 

 

6.10. Realizacja celu strategicznego: Profilaktyka zdrowia i bezpieczeństwo 

 

 

 

 

Cel szczegółowy nr 1: 

Organizacja kampanii informacyjnych i profilaktycznych 

Przykładowe sposoby realizacji celu:  

 Organizacja kampanii informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do dzieci i 

młodzieży 

 Organizacja kampanii informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do osób 

dorosłych 

 Organizacja spotkań ze specjalistami w zakresie medycyny i zdrowego trybu życia 

 Organizacja wydarzeń i festynów promujących profilaktykę i zdrowy tryb życia 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Klub Integracji Społecznej w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pieckach, jednostki służby zdrowia, szkoły, jednostki kulturalne i oświatowe, 

organizacje pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba zorganizowanych kampanii informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do 

dzieci i młodzieży 

 Liczba zorganizowanych kampanii informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do 

osób dorosłych 

 Liczba spotkań ze specjalistami w zakresie medycyny i zdrowego trybu życia 

 Liczba zorganizowanych wydarzeń i festynów promujących profilaktykę i zdrowy tryb 

życia 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

Cel szczegółowy nr 2: 

Rozwój współpracy na rzecz promocji zdrowego trybu życia 

Przykładowe sposoby realizacji celu:  

 Opracowanie planu promocji zdrowego trybu życia 

PROFILAKTYKA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO 



79 
 

 Spotkania w ramach planowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz promocji 

zdrowego trybu życia 

 Realizacja wspólnych przedsięwzięć na rzecz promocji zdrowego trybu życia 

 Spotkania edukacyjne i aktywizujące z mieszkańcami gminy 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Klub Integracji Społecznej w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pieckach, jednostki służby zdrowia, szkoły, jednostki kulturalne i oświatowe, 

organizacje pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba opracowanych planów promocji zdrowego trybu życia 

 Liczba spotkań w ramach planowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz promocji 

zdrowego trybu życia 

 Liczba  wspólnych przedsięwzięć na rzecz promocji zdrowego trybu życia 

 Liczba spotkań edukacyjnych i aktywizujących z mieszkańcami gminy 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

 

Cel szczegółowy nr 3:  

Profilaktyka i ograniczanie skutków uzależnień 

Przykładowe sposoby realizacji celu:  

 Organizacja kampanii informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do dzieci 

 i młodzieży, 

 Organizacja kampanii informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do osób 

dorosłych, 

 Organizacja spotkań ze specjalistami w zakresie medycyny i profilaktyki uzależnień, 

 Organizacja wydarzeń i festynów promujących profilaktykę uzależnień i zdrowy tryb 

życia. 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Klub Integracji Społecznej w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pieckach, jednostki służby zdrowia, szkoły, jednostki kulturalne i oświatowe, 

organizacje pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba zorganizowanych kampanii informacyjnych i profilaktycznych skierowanych 

 do dzieci i młodzieży, 

 Liczba zorganizowanych kampanii informacyjnych i profilaktycznych skierowanych  

do osób dorosłych, 

 Liczba spotkań ze specjalistami w zakresie medycyny i profilaktyki uzależnień, 
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 Liczba zorganizowanych wydarzeń i festynów promujących profilaktykę uzależnień 

 i zdrowy tryb życia. 

Okres realizacji celu: 2016-2022 

Cel szczegółowy nr 4: 

Poprawa bezpieczeństwa w gminie 

Przykładowe sposoby realizacji celu: 

 Organizacja kampanii informacyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach 

 Organizacja spotkań dla dorosłych mieszkańców gminy 

 Doposażanie służb ratowniczych i porządkowych 

 Realizacja programów prewencyjnych 

 Podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli służb ratowniczych i porządkowych 

Przykładowe podmioty realizujące cel: 

Urząd Gminy w Pieckach, Klub Integracji Społecznej w Pieckach, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pieckach, Posterunek Policji i Pieckach, Ochotnicza Straż Pożarna w Pieckach, 

jednostki służby zdrowia, jednostki ratownicze i porządkowe szkoły, organizacje 

pozarządowe i kościelne. 

Przykładowe wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba zorganizowanych kampanii informacyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach 

 Liczba zorganizowanych spotkań dla dorosłych mieszkańców gminy 

 Liczba zakupionego sprzętu dla służb ratowniczych i porządkowych 

 Liczba zrealizowanych programów prewencyjnych 

 Liczba podjętych działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji przedstawicieli służb 

ratowniczych i porządkowych 
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7. MONITORING I EWALUACJA STRATEGII 

Organem odpowiedzialnym za wdrażanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

gminy Piecki na lata 2016 – 2022 jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, który 

w ramach swoich kompetencji może przekazać realizowanie Strategii innym instytucjom. 

Monitoring i ewaluacja Strategii również należy do obowiązków Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pieckach. 

Głównym zadaniem wynikającym z procesu ewaluacji i monitoringu ma być odpowiedź  

na pytanie: Czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu została zrealizowana wizja pomocy społecznej 

w gminie Piecki zawarta w niniejszym dokumencie. 

Pytania szczegółowe, które mogą ułatwić monitorowanie i ewaluację Strategii to:  

1) Czy cel główny i poszczególne cele szczegółowe zostały osiągnięte? 

2) Czy udało się zrealizować poszczególne działania? 

3) Czy pozyskiwane środki finansowe były wystarczające do realizacji poszczególnych 

przedsięwzięć? 

4) Czy podejmowane były inne, nie zawarte w Strategii działania, które wpisywały 

się w realizację wizji polityki społecznej w gminie Piecki? 

5) Czy nawiązana została wystarczająca współpraca między różnymi instytucjami 

 i organizacjami w gminie Piecki w celu realizacji założeń Strategii? 

Monitoring i ewaluacja niniejszego dokumentu będą polegać na systematycznej ocenie 

osiąganych wskaźników. Wskaźniki realizacji strategii zostały podane przy opisie 

poszczególnych celów szczegółowych. Bazą informacji do pomiaru mogą być dane GUS oraz 

instytucji i organizacji, które są odpowiedzialne za realizację poszczególnych celów 

szczegółowych. Podstawą do oceny, czy założona wizja polityki społecznej została osiągnięta 

będzie zestawienie wskaźników sprzed i po realizacji niniejszego dokumentu strategicznego. 

Jeśli zapisane w Strategii wskaźniki zostaną osiągnięte, będzie to podstawą do stwierdzenia, 

 iż w gminie Piecki wizja polityki społecznej została zrealizowana.  

Skuteczny monitoring i ewaluacja opierać się będą na dwóch elementach: 

Zespole monitorującym Strategię – zespole wspierającym Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pieckach, w zakresie monitoringu i ewaluacji Strategii w którym na zasadzie 

dobrowolności będą działać przedstawiciele instytucji i organizacji zaangażowanych w sferę 

polityki społecznej w gminie Piecki 

Corocznej ocenie stanu wdrażania Strategii – taka częstotliwość pomiaru pozwoli  

na regularne sprawdzanie bieżącego stopnia osiągania poszczególnych wskaźników oraz 

podejmowanie ewentualnych działań naprawczych. 

Systematycznie prowadzony monitoring i ewaluacja Strategii dadzą możliwość 

kontrolowania działań podejmowanych w zakresie polityki społecznej w gminie Piecki. 

Zebrane dzięki nim dane pozwolą również na skuteczniejsze planowanie przyszłych 

przedsięwzięć.  
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8. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA STRATEGII 

Środki finansowe przeznaczone na realizację poszczególnych celów zawartych 

w niniejszym dokumencie, przeznaczane będą rokrocznie, na podstawie planów 

budżetowych poszczególnych jednostek wyznaczanych do ich realizacji.  

        Głównymi źródłami finansowania strategii będą: 

1) budżet gminy  
2) zewnętrzne środki publiczne (dostępne przede wszystkim w ramach programów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej), 
3) środki z sektora prywatnego (np. w ramach projektów partnerstwa publiczno-prywatnego). 
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Załączniki Nr 1  

do Strategii Rozwiązywania Problemów 

 Społecznych Gminy Piecki  na lata 2016-2022 

 

 

 

Lokalna diagnoza sytuacji rodzin 

z małymi dziećmi 

na terenie  gminy Piecki. 
 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1.1  wzór ankiety dla rodziców, 

Załącznik nr 1.2 wzór scenariusza wywiadu w rodzinach, 

Załącznik nr 1.3 Pytania do instytucji, 

Załącznik nr 1.4 Analiza ankiet i wywiadów o sytuacji rodzin z małymi dziećmi w gminie Piecki 

oraz  wyniki ankiet ( 106) , wywiadów przeprowadzonych w  rodzinach (40) oraz odpowiedzi 

na  pytania skierowane do  instytucji (oświaty, kultury, pomocy społecznej. 

Załącznik 1.5 Plan działania w ramach projektu „Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych 

wykluczeniem” 
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Załączniki Nr 1.1 

do Strategii Rozwiązywania Problemów 

 Społecznych Gminy Piecki  na lata 2016-2022 

 

 

ANKIETA DLA RODZICÓW 

Szanowni Państwo, 

nasza gmina bierze udział w projekcie poświęconym wspieraniu rodzin z małymi dziećmi pozostających w trudnej 

sytuacji życiowej. Dlatego prosimy o udział w krótkiej ankiecie. Pozyskana wiedza posłuży poznaniu Państwa potrzeb, 

oraz najistotniejszych problemów wychowawczych. Pomoże w opracowaniu planu konkretnej pomocy dla Państwa. 

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu nie dłużej niż 10 minut. 

Z poważaniem Wójt Gminy Piecki Agnieszka Anna Kurczewska 

 

1. Które zachowania rodziców wobec dzieci sprawiających problemy są według Pani/a właściwe? 

a) Klaps 

b) Rozmowa z dzieckiem 

c) Kara 

d) Odwrócenie uwagi od problemu (zajęcie dziecka czymś innym) 

e) Krzyk 

 

2. O problemach wychowawczych w twojej rodzinie powiadomiłby/a Pan/i: 

a) Pedagoga  

b) Psychologa 

c) Lekarza 

d) Rodzinę 

e) Koleżankę 

f) Pracownika socjalnego GOPS 

g) Nikogo – to są rodzinne sprawy 

 

3. Kto Pani/a zdaniem ma największy wpływ na to że Państwa dzieci: 

 rodzice dziadkowie rówieśnicy rodzeństwo otoczenie 
sąsiedzkie i 
znajomi 

inni 

Używają form 
grzecznościowych 

      

Zgodnie się bawią       

Łatwo nawiązują 
kontakt 

      

Nie są agresywne       

Są samolubne       

Używają 
wulgaryzmów 

      

4. Czy ma Pan/i możliwość obserwowania swoich dzieci podczas zabaw i kontaktów w grupie dzieci 

a) Tak 

b) Nie 

 

5. Gdyby istniała taka możliwość to czy posłał/a by Pan/i dziecko do żłobka? 
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a) Tak 

b) Nie 

Jeśli nie, to dlaczego? ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Co Pan/i sądzi o posyłaniu 6-letniego dziecka do szkoły? 

a) Bardzo dobry pomysł 

b) Im dziecko mniejsze tym lepiej przyswaja wiedzę 

c) Nie mam zdania 

d) 6-letnie dziecko jest za małe na rozpoczęcie nauki szkolnej, skraca mu się dzieciństwo 

e) Szkoła nie jest przygotowana na przyjęcie 6-letnich dzieci 

 

7. Czy w Pani/a okolicy są miejsca przyjazne dzieciom gdzie można spędzić czas wolny? 

a) tak 

b) nie 

Jeśli tak to jakie? :…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Gdzie Pan/i spędza czas wolny z dziećmi? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Czy Pan/i dzieci ma dostęp do gier i zabaw edukacyjnych w domu? 

a) Tak 

b) Nie 

 

10. Czy korzysta Pan/i z zajęć poza domem, rozwijających twórcze myślenie, aktywność i pasje swoich 

dzieci? 

a) Tak, jakie?............................................................................................. 

b) Nie 

 

11. Jeśli NIE to dlaczego ? 

a) Nie stać nas 

b) Nie wiem gdzie takie zajęcia się odbywają 

c) Nie mam czym dojechać 

d) Nie mam czasu 

e) To nie jest mojemu dziecku potrzebne 

f) Przyjdzie czas, to się wszystkiego nauczy w szkole 

 

12. Z jakich zajęć przyjaznych dzieciom i rodzicom chciałaby/łby Pan/i korzystać? 

a) Spotkania w formie warsztatów dla rodziców z dziećmi prowadzone przez ekspertów 

(psycholog, pedagog itp.) 

b) Spotkania integracyjne – rodzice, dzieci (imprezy okolicznościowe) 

c) Zajęcia cykliczne dla rodziców z dziećmi prowadzone przez animatora zabaw dziecięcych 

d) Koła zainteresowań (rytmika, plastyczne itp.) 

e) Inne formy, jakie? …………………………………………………………………………………………………………. 
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13. Poruszenie których tematów byłoby Panu/i pomocne w wychowaniu dzieci? 

(skala od 1 do 6 gdzie 6 oznacza bardzo ważne) 

Przeciwdziałanie agresji  

Kara i nagroda – ich rola w wychowaniu  

Zagrożenia cywilizacyjne  

Jak słuchać dzieci  

Jak rozmawiać z dziećmi  

Formy spędzania czasu z dzieckiem  

Sposób na niejadka  

 

14. Czego oczekiwałby/łaby Pan/i od wspólnych spotkań rodziców z dziećmi? 

(skala od 1 do 6 gdzie 6 oznacza najbardziej pożądane) 

Wzajemnej mobilizacji rodziców do uczestnictwa w cyklicznych 
spotkaniach 

 

Udzielenie sobie wzajemnego wsparcia  

Wymiana doświadczeń pomiędzy rodzicami  

Wzajemnego poznania dzieci  

Nauka współpracy w grupie  

Możliwość obserwowania swojego dziecka w kontaktach z innymi dziećmi  

Rozwijania zainteresowań dzieci  

Nauka konstruktywnego spędzania czasu wolnego z dzieckiem  

 

15. Jakie formy pomocy byłyby Panu/i najbardziej przydatne? 

(skala od 1 do 6 gdzie 6 oznacza najbardziej pożądane) 

Pomoc materialna   

Wsparcie osoby kompetentnej w wychowaniu dzieci  

Cykliczne spotkania z pedagogiem, psychologiem  

Grupy zabawowe dla rodziców z dziećmi  

Świetlice/ klubiki dla dzieci  

Zorganizowane zajęcia na świeżym powietrzu  

Zorganizowany dowóz na zajęcia  

 

16. Gdyby zaszła taka potrzeba, czy zna Pan(i) osobę, którą swobodnie mogłaby Pani  

poprosić o…  

a. ... przypilnowanie dziecka przez kilka godzin dziennie, gdyby chciała Pani podjąć pracę lub pracę 

dodatkową   

b. ... pomoc w znalezieniu dobrego lekarza specjalisty, gdyby dziecko miało problemy zdrowotne  

c. ... pomoc w znalezieniu poradni lub specjalisty, gdyby dziecko miało trudności w nawiązywaniu 

relacji, było osowiałe lub nadpobudliwe itp.    

d. ...zaopiekowanie się dzieckiem, gdyby chciała lub musiała Pani wyjechać na kilka dni  

e. …pokazanie dziecku gry na jakimś instrumencie, zagrać dla dziecka   

f. …pójście z dzieckiem na spacer   

g. …pomóc w znalezieniu dobrego przedszkola, szkoły   

h. …pobawić się z dzieckiem, porysować, pograć w gry    

i. …pomoc w znalezieniu osoby, która mogłaby udzielać dziecku korepetycji    

 



 
 

 

Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji 

 

 

 

 

17. Jak często w ciągu ostatnich 7 dni był/a Pan/i z dzieckiem/dziećmi: 

 Codziennie Prawie 

codziennie 

Dwa razy w 

ciągu ostatnich 

7 dni 

Raz w ciągu 

ostatnich 7 dni 

W ogóle 

1. Na placu zabaw      

2. Na zajęciach dodatkowych 

(muzycznych, plastycznych, 

teatralnych itd.) 

     

3. Na zakupach w galerii      

4. W kinie      

5. Z wizytą u Pani znajomych, 

którzy mają dzieci  

     

6. Z wizytą u Pani znajomych, 

którzy nie mają dzieci 

     

7. Na basenie      

8. W bibliotece      

9. W kawiarni      

10. W restauracji      

11. Z wizytą u rodziny      

 

18. Jak często w ciągu ostatnich 7 dni Pania dziecko/dzieci spotkało się z: 

 Codziennie Prawie 

codziennie 

Dwa razy w 

ciągu ostatnich 

7 dni 

Raz w ciągu 

ostatnich 7 dni 

W ogóle 

1. Babcią      

2. Dziadkiem      

3. Innymi członkami rodziny      

4. Opiekunką/nianią      

5. Pani znajomymi, którzy mają 

dzieci 

     

6. Pani znajomymi, którzy nie 

mają dzieci 

     

7. Innymi dziećmi na placu 

zabaw 

     

8. Innymi dziećmi u nich lub u 

Pani w domu 

     

Metryczka:  
Płeć:  Zatrudnienie: 
K□ Tak□ 
M□ Nie□ 
Wiek:…………. Ilość osób w gospodarstwie domowym:……. 
Wykształcenie: Ilość  dzieci w gospodarstwie (wiek 

dzieci):…………………………………………………………………… 
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Podstawowe□ Miejscowość:…………………………………………..……………. 
Gimnazjum□  
Średnie□  
Wyższe□  

BARDZO PAŃSTWU DZIĘKUJEMY ZA POŚWIĘCONY CZAS I UDZIAŁ W BADANIU 
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Załączniki Nr 1.2  

do Strategii Rozwiązywania Problemów 
 Społecznych Gminy Piecki  na lata 2016-2022 

 

 

Scenariusz wywiadu w rodzinach w trudnej sytuacji 

 

 Jak ocenia pani/pan swoją sytuację rodzinną? 

Czego potrzebują rodziny w naszym otoczeniu? (Czego potrzebują rodzice?, czego potrzebują 

dzieci?) 

Jak spędzacie czas wolny z dziećmi? 

Jak przebiega dzień dziecka? 

Co lubi robić  państwa dziecko? 

Czym się dziecko lubi bawić? 

Jak dziecko znosi rozłąkę z rodzicami? 

Z kim dziecko się bawi ? Czy potrafi samo się bawić? 

W czym jest dobre państwa dziecko, a z czym ma kłopoty? 

 

 

 

Gdzie będziemy obserwować? 

Plac zabaw 

Grupy zabawowe 

Przedszkola 

Odziały przedszkolne 

Miejsce zabaw i przebywania w danej miejscowości np.: plaża 

 

 

Co będziemy obserwować? 

 

Zabawy z rówieśnikami  

Relacje z rówieśnikami i dorosłymi  

Relacje w rodzinie 

Jak wygląda dziecko 

 

 

Co chcemy się dowiedzieć z tych obserwacji ? 

 

Chcemy znaleźć adresata pomocy 

Czy potrzebna jest pomoc?   

Z jakimi problemami się borykają? 

Określić skalę wykluczenia 
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Załączniki Nr 1.3  

do Strategii Rozwiązywania Problemów 

 Społecznych Gminy Piecki  na lata 2016-2022 

 

Pytania do instytucji 

GOPS 

1. Ile rodzin z dziećmi w wieku 0-6 korzysta z pomocy  gops? 

2. Ile rodzin z dziećmi w wieku 0-6 korzysta z pomocy  gops z poszczególnych 

miejscowości? 

2.  ilość rodzin z dziećmi w wieku 0-6 w których występują problemy: 

 Bezrobocie 

Wielodzietność 

Choroby i niepełnosprawność 

Uzależnienia  

Rodzina niepełna 

 3.   W ilu rodzinach dzieci w wieku 0-6 mają zdiagnozowane choroby przewlekłe? 

 4. Ile dzieci z rodzin korzystających z GOPS w wieku 0-6 korzysta z przedszkola? 

5. Ile dzieci z rodzin korzystających z GOPS w wieku 0-6 korzysta z innych form 

opieki tj. niania, sąsiadka, babcia, ciocia? 

6. Ilość dzieci uczestniczących z rodzicami w grupach zabawowych? 

6. Ile dzieci z rodzin korzystających z GOPS w wieku 0-6 korzysta z grup 

zabawowych? 

7.Ilość rodzin z dziećmi 0-6 mogących brać udział w grupach zabawowych( 

deklarujących swój udział)  a nieuczestniczących z różnych powodów  ( trudności 

komunikacyjne, brak organizacji czasu i opieki nad innymi dziećmi, problemy 

rodzinne…). 

7. Ile rodzin z dziećmi w wieku 0-6 korzysta z Punktu Konsultacyjnego przy GOPS? 

 

Przedszkole 

1. Ile jest miejsc dla dzieci w poszczególnych grupach wiekowych? 

2. Czy zapotrzebowanie na umieszczenie dziecka w przedszkolu  jest większe jak 

liczba miejsc?(jeśli jest większe, to  ile jest dzieci na listach rezerwowych?) 

3. Ile dzieci ma dofinansowanie do dożywania w przedszkolu przez GOPS? 

4. Ile dzieci pochodzi z rodzin gdzie 

 Oboje z  rodziców pracuje,  

 gdzie jedno pracuje  



 

Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji 

 

  gdzie żadne nie pracuje – są bezrobotni 

5. Ile dzieci w przedszkolu jest miejscowych a ile spoza Piecek? 

6. Czy organizowane są zabawy, imprezy dla rodzin dzieci przebywających w 

przedszkolu?Jakie? 

 

GOKSiR 

1. Jaka jest oferta  spędzania wolnego czasu dla dzieci w wieku 0-3 i 3-6 lat? 

2. Ile dzieci korzysta z tych ofert? 

3. Ile dzieci jest  miejscowych a ile spoza Piecek? 

4. Czy rodzice dzieci w wieku 0-6 lat zgłaszają zapotrzebowanie za różne formy 

zajęć   prowadzone w GOKSiR? 

 

Pielęgniarka środowiskowa 

1. Ilość rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat objęte opieką zdrowotną z poszczególnych 

miejscowości? 

2. Ilość dzieci w wieku 0-6 z problemami zdrowotnymi? 

 

Urząd Gminy 

1. Ilość rodzin z dziećmi w wieku 0-3 i 3-6 na terenie gminy Piecki?  

2. Ilość dzieci w wieku 0-3 i 3-6  lat na terenie gminy Piecki? 

3. Jakie są możliwości spędzania wolnego czasu, zajęć, zabaw - dla rodzin z 

dziećmi 0-6 lat na terenie gminy Piecki? 

 

Sołtysi.  

 

1. Jaka jest oferta spędzania wolnego czasu dla rodzin z dziećmi 0-6 lat?- jakie są 

możliwości i  jakie są podejmowane w ciągu roku działania? 

2. Czy rodziny z dziećmi w wieku 0-6 korzystają ze świetlicy, boiska …? 

3. Czy rodzice dzieci w wieku 0-6 lat zgłaszają zapotrzebowanie na zajęcia 

prowadzone na rzecz dzieci? 

 

 

 



Załącznik Nr 1.4

do Strategii Rozwiązywania Problemów

Społecznych Gminy Piecki na lata 2016-2022

Analiza ankiet i wywiadów o sytuacji Rodzin          

z małymi dziećmi w gminie Piecki.

Projekt „Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem” 

współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu 

Obywatele dla Demokracji. 
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Wyniki ankiety (106) przeprowadzonej na terenie Gminy Piecki

1. Które zachowania rodziców wobec dzieci sprawiających problemy są według Państwa 

właściwe? (możliwość zaznaczenia więcej niż jedną odpowiedź)
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2. O problemach wychowawczych w rodzinie powiadomiliby Państwo: 

(możliwość zaznaczenia więcej niż jedną odpowiedź)



Projekt „Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem” 

współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu 

Obywatele dla Demokracji. 

rodzice dziadkowie rówieśnicy rodzeństwo otoczenie 

sąsiedzkie i 

znajomi

inni

Używają form 

grzecznościowych

102 40 10 14 7 6

Zgodnie się bawią 76 17 23 37 9 4

Łatwo nawiązują 

kontakt

77 15 30 31 20 3

Nie są agresywne 90 21 11 22 9 6

Są samolubne 41 11 30 12 25 4

Używają 

wulgaryzmów

32 11 56 10 42 6

3. Kto Pan/i zdaniem ma największy wpływ na to, że Państwa dzieci:

(możliwość zaznaczenia więcej niż jedną odpowiedź)
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4. Czy mają Państwo możliwość obserwowania swoich dzieci podczas zabaw i kontaktów w grupie dzieci?
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5. Gdyby istniała taka możliwość to czy posłaliby Państwo dziecko do żłobka?



Projekt „Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem” 
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•Dlaczego rodzice nie chcą oddać dziecka do żłobka:
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6. Co Państwo sądzą o posyłaniu 6- letniego dziecka do szkoły?

(możliwość zaznaczenia więcej niż jedną odpowiedź)
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7. Czy w Państwa okolicy są miejsca przyjazne dzieciom gdzie można spędzić czas wolny?
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8. Gdzie Państwo spędzają czas wolny z dziećmi:

Basen, plaża, kino, spacery, park, u rodziny, świetlica, w domu, plac zabaw

9. Czy Państwa dzieci mają dostęp do gier i zabaw edukacyjnych w domu?



Projekt „Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem” 

współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu 

Obywatele dla Demokracji. 
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TAK NIE BRAK ODPOWIEDZI

10. Czy korzystają Państwo z zajęć poza domem, rozwijających twórcze myślenie, 

aktywność i pasje swoich dzieci?

•TAK, w zajęciach takich jak :

plastyczne, muzyczne, aikido, taneczne, tenis, jazda konna, piłka nożna, nauka jęz. obcego
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11. Jeśli NIE to dlaczego?

(możliwość zaznaczenia więcej niż jedna odpowiedź)
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12. Z jakich zajęć przyjaznych dzieciom i rodzicom chcieliby Państwo  

korzystać? (możliwość zaznaczenia więcej niż jedna odpowiedź) 
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Przeciwdziałanie agresji 3,4

Kara i nagroda – ich rola w wychowaniu 3,5

Zagrożenia cywilizacyjne 2,8

Jak słuchać dzieci 3,6

Jak rozmawiać z dziećmi 4

Formy spędzania czasu z dzieckiem 2,9

Sposób na niejadka 2,2

Wzajemnej mobilizacji rodziców do uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach 2,8

Udzielenie sobie wzajemnego wsparcia 2

Wymiana doświadczeń pomiędzy rodzicami 2,2

Wzajemnego poznania dzieci 3

Nauka współpracy w grupie 3,5

Możliwość obserwowania swojego dziecka w kontaktach z innymi dziećmi 3,8

Rozwijania zainteresowań dzieci 4,4

Nauka konstruktywnego spędzania czasu wolnego z dzieckiem 3,8

13. Poruszenie, których tematów byłoby Państwu pomocne w wychowaniu dzieci?  

(skala od 1 do 6 gdzie 6 oznacza bardzo ważne)

14. Czego oczekiwaliby Państwo od wspólnych spotkań rodziców z dziećmi? 

(skala od jeden do 6 gdzie 6 oznacza najbardziej pożądane)
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Pomoc materialna 2,9

Wsparcie osoby kompetentnej w wychowaniu dzieci 2,6

Cykliczne spotkania z pedagogiem, psychologiem 2,8

Grupy zabawowe dla rodziców z dziećmi 3,4

Świetlice/ klubiki dla dzieci 3,8

Zorganizowane zajęcia na świeżym powietrzu 3,7

Zorganizowany dowóz na zajęcia 3,1

15. Jakie formy pomocy byłby Państwu najbardziej przydatne?

(skala od 1 do 6 gdzie 6 oznacza najbardziej pożądane)
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16. Gdyby zaszła taka potrzeba, czy znają Państwo osobę, którą swobodnie mogliby poprosić o …
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Codziennie Prawie codziennie Dwa razy w ciągu 

ostatnich 7 dni

Raz w ciągu 

ostatnich 7 dni

W ogóle

1.Na placu zabaw 7 10 13 23 46

2. Na zajęciach dodatkowych 

(muzycznych, plastycznych, teatralnych 

itd.)

0 2 11 7 75

3. Na zakupach w galerii 0 2 5 30 61

4. W kinie 0 0 2 15 75

5. Z wizytą u Pani znajomych, którzy 

mają dzieci 

1 5 38 40 18

6. Z wizytą u Pani znajomych, którzy 

nie mają dzieci

1 0 8 33 50

7. Na basenie 0 0 1 18 67

8. W bibliotece 0 0 2 17 76

9. W kawiarni 0 0 0 15 79

10. W restauracji 0 0 2 17 78

11. Z wizytą u rodziny 8 21 33 32 7

17. Jak często w ciągu ostatnich 7 dni byli Państwo z dzieckiem/dziećmi:
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18. Jak często w ciągu ostatnich 7 dni Pani dziecko/dzieci spotkało się z:

Codziennie Prawie

codziennie

Dwa razy w

ciągu ostatnich

7 dni

Raz w ciągu

ostatnich 7 dni

W ogóle

Babcią 44 20 15 12 6

Dziadkiem 36 17 13 18 12

Innymi członkami rodziny 26 20 21 19 3

Opiekunką/nianią 4 2 2 0 81

Pani znajomymi, którzy 

mają dzieci

1 12 25 41 17

Pani znajomymi, którzy nie 

mają dzieci

1 6 8 28 43

Innymi dziećmi na placu 

zabaw

7 11 8 20 40

Innymi dziećmi u nich lub u 

Pani w domu

2 6 25 39 23



Projekt „Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem” współfinansowany
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WIEK ILOŚĆ 

DZIECI

do roku 12

1 11

2 9

3 16

4 20

5 35

6 25

7 16

8 12

9 10

10 8

11 8

12 6

13 7

14 1

15 1

16 1

17 0

18 1

Ogółem dzieci 199

Dzieci do szóstego r.ż. 128

Ankiecie wzięło udział 106 korespondentów: kobiet – 95, mężczyzn – 8, metryczka niewypełniona -3

Ankietą zostało objętych 449 osób, z czego 216 to dzieci, w tym 17 nie oznaczone wiekiem, średnio przypada  4                                    

osoby na gospodarstwo domowe. Wiek dzieci przedstawia się następująco:

Ponad 50 ankietowanych były to osoby w wieku 30-39. Najczęściej były to osoby z wykształceniem średnim.

Zatrudnienie ma połowa ankietowanych.
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współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu 
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INFORMACJE POZYSKANE W RAMACH WYWIADÓW 

PRZEPROWADZONYCH W RODZINACH

Z DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 6- OCENA SYTUACJI MAŁYCH DZIECI I 

ICH RODZIN

*Wywiad miał na celu zebranie informacji o potrzebach i zainteresowaniach dzieci w   

wieku 0-6 lat

*Poznanie mocnych i słabych stron dzieci i rodziców

*Wywiad miał również na celu ocenienie sytuacji rodzin pod względem materialnym

i

opiekuńczo wychowawczym. Podczas wywiadu przeprowadziliśmy obserwację

dzieci , ich

zachowań , wyglądu, kontaktu z rówieśnikami. Obserwowałyśmy również warunki

mieszkaniowe rodzin z małymi dziećmi

*W wywiadzie wzięło udział 40 rodzin

*Podczas wywiadu obserwowano dzieci w domach ,na podwórku, i placu zabaw.



WYNIKI ANALIZY BADAŃ

W związku z zebranymi materiałami podczas wywiadów ustalono:

*Większość dzieci w naszej Gminie spędza czas na placu zabaw

i w domach rodzinnych.

*W większości rodzin dzieci same organizują sobie czas wolny, bo

rodzice nie wiedzą jak konstruktywnie ten czas spędzać. W

przeprowadzonych wywiadach ustalono również że dzieci trudno

znoszą rozłąki z rodzicami, gdyż nie są do rozłąki przyzwyczajone,

bowiem większość rodziców nie pracuje i sama sprawuje opiekę nad

swoimi dziećmi. W wywiadzie ustalono także, iż dzieci chętnie bawią

się ze sobą, wykazują już od

Projekt „Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem” 
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najmłodszych lat uzdolnienia typu : manuale, muzyczne , plastyczne. 

Niemniej jednak umiejętności te nie są rozwijane i utrwalane. W 

większości rodzin w których przeprowadzono wywiad sytuacja materialna 

jest zła. Spowodowane jest to brakiem pracy jednego bądź dwojga 

rodziców. 

Rodziny mimo znikomych środków finansowych są 

w większości wydolne  pod względem opiekuńczo- wychowawczym. 

Dzieci choć ubrane są skromnie ale zadbane i czyste. 

Rodzice wyrażają chęć współpracy z osobami „pomocnymi” w 

wychowywaniu dzieci.

Z przeprowadzonego wywiadu można stwierdzić iż w mniejszych 

miejscowościach dzieci nie mają możliwości konstruktywnego spędzenia 

czasu  wolnego, z powodu niedostatecznej liczby świetlic, placów zabaw i 

miejsc przyjaznym dzieciom. W niektórych miejscowościach są świetlice 

wiejskie nieaktywne. Brak oferty zajęciowej dla dzieci w wieku 0-3 lat 

spowodowało iż dzieci te nie umieją  zachować się adekwatnie  do 

sytuacji i integrować z rówieśnikami , są samolubne i zachłanne nie 

potrafią się dzielić, w większości już uzależnione od  komputera i 

telewizji.



Rodzaje potrzebnej pomocy Rodzice Dzieci

Pomoc psychologiczna + +

Pomoc logopedyczna - +

Kompetencje społeczne (integracja) + +

Motywacja rodziców przez instytucje wspomagające rodziny + -

Pomoc pedagogiczna + +

Pomoc w zaopatrzeniu w materiały  dydaktyczno -zabawowe + +

Motywowanie rodzin do udziału w klubach integracji społecznej + +

Fachowa pomoc w kwestiach opiekuńczo- wychowawczych + _

Nauka konstruktywnego spędzania czasu wolnego z dziećmi + _

Nauka adaptacji w gronie rówieśników __ +

Podnoszenie samooceny i umacnianie wiary we własne siły i 

możliwości pozytywnych zmian

+ +

Wyrabianie i ćwiczenie zdolności manualnych, pamięciowych i 

poznawczych

- +

Z ANALIZY WYNIKA, IŻ POMOC JEST POTRZEBNA ZARÓWNO RODZICOM

JAK I DZIECIOM.

Projekt „Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem” 
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Reasumując zebrane materiały wynika, iż w obrębie gminy Piecki w

mniejszych miejscowościach i nie tylko istnieje potrzeba utworzenia

placówek dla rodziców z dziećmi w wieku 0-6 lat które będą

rozwijać zainteresowania maluchów i podnosić kompetencje

opiekuńczo-wychowawcze rodziców oraz poszerzać możliwości

opieki zdrowotnej i edukacyjno-wychowawczej rodzin.

Projekt „Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem” współfinansowany             

z Funduszy EOG w ramach programu 

Obywatele dla Demokracji. 
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W ramach realizacji projektu pn. „Lokalny system wsparcia rodzin 

zagrożonych wykluczeniem” sporządzono diagnozę  sytuacji 

małych dzieci stosując:

Pytania skierowane do 6 instytucji i 25 sołectw celem pozyskania 

niezbędnych informacji ( ilościowo – jakościowych)  do sporządzanej 

diagnozy

Ankiety ( około 140) skierowane do rodziców dzieci objętych nauką 

przedszkolną i szkolną, oraz klientów ośrodka pomocy społecznej

Wywiady (40) przeprowadzone w rodzinach znajdujących się w trudnej 

sytuacji,



Analiza porównawcza 2014/2015

Z informacji pozyskanych z Urzędu Gminy (stan na 31.12. 2014 r.):

368 dzieci w wieku od 0 do 4 lat, z tego 31 dzieci objętych opieką domowych punktów opieki i 50 opieką

przedszkolną , co stanowi 22% dzieci.

396 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z tego 209 dzieci objętych opieką przedszkolną (w tym oddziały

przedszkolne w szkołach), co stanowiło 53% dzieci.

Z pozyskanych z Urzędu Gminy (Ewidencja Ludności) informacji wynika, iż na terenie

gminy Piecki mieszka 377 dzieci w wieku 0- 3 i 3-6 lat. Liczba dzieci w wieku 0-3 wynosi 217,

a w wieku 3- 6lat, wynosi 294 dzieci. Opieką przedszkolną objętych jest 193 dzieci ( 66% dzieci)

z tego 70 dzieci z Piecek, a 23 z innych miejscowości. Istnieje zapotrzebowanie na dodatkowe

miejsca w przedszkolu ( na liście rezerwowej -6 osób).Dzieci poniżej 3 lat objęte są tylko opieką

rodziców (w tym uczestniczących w spotkaniach Grup Zabawowych) oraz opieką niani i ,,dziadków”

Istnieje konieczność utworzenia żłobka lud innej alternatywnej formy opieki nad małymi dziećmi do 3 lat.

Projekt „Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem” 

współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu 

Obywatele dla Demokracji. 



Informacja uzupełniająca:

W grudniu 2014r. Domowe punkty opieki przestały funkcjonować, gdyż zakończyła się

realizacja projektu dofinansowanego z EFS. Osoby zatrudnione na stanowisku

wychowawcy, podjęły się prywatnej opieki nad dziećmi (nianie). Obecnie rozważana

jest możliwość utworzenia spółdzielni socjalnej, która zajęłaby się prowadzeniem

domowych punktów opieki.

Przedszkole samorządowe pozyskało nowy budynek w którym planowane jest

rozszerzenie oferty zajęć dla dzieci i rodziców.

Grupy Zabawowe -funkcjonujące w 2013-2014 r. w ramach projektu Fundacji

Komeńskiego ,, Od serca dla dziecka” , obecnie finansowane są z Gminnego programu

profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Placówka wsparcia dziennego , czyli świetlica dla dzieci ,, Mrowisko” w Nawiadach

rozszerzyła swoją działalność poprzez organizowanie dodatkowych zajęć dla dzieci

szkolnych w świetlicy w GOPS ( raz w tygodniu)

Projekt „Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem” 

współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu 

Obywatele dla Demokracji. 



Analiza obecnej sytuacji – informacje pozyskane z instytucji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Liczba rodzin z dziećmi w wieku 0-6 objętych opieką GOPS – 108 rodzin,

Formy opieki nad dziećmi (0-6) ze 108 rodzin objętych pomocą GOPS z tego:

•15 dzieci (93 miejsca) w przedszkolu posiada dofinansowanie z GOPS

•15 dzieci objętych zajęciami Grupy Zabawowej w GOPS Piecki, w trakcie organizacji Grupy 

Zabawowe w Lipowie i Starych Kiełbonkach, 

•207 dzieci objęte opieką: rodzica, niani, sąsiadki babci, cioci

Przedszkole Samorządowe

Liczba miejsc w przedszkolu (3-6 latki) : 93

Dzieci na liście rezerwowej : 6

Liczba dzieci pochodzących z rodzin:

• oboje z  rodziców pracuje – 61 dzieci

• jedno pracuje – 22 dzieci

• żadne nie pracuje,  są bezrobotni – 10 dzieci

Liczba dzieci z Piecek - 70, liczba dzieci spoza Piecek - 23

Zabawy i imprezy organizowane dla rodzin dzieci przebywających w przedszkolu

– jasełka, dzień babci i dziadka, dzień mamy i taty, zajęcia otwarte, warsztaty. 

Projekt „Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem” 

współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu 

Obywatele dla Demokracji. 



Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach

• Oferta dla małych dzieci: „Zajęcia bajkowe”

• Koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży  w wieku szkolnym

• Biblioteka – kącik książek dla małych dzieci

• Spotkania/ imprezy okolicznościowe dla całej rodziny

Grupowa Praktyka Pielęgniarstwa Środowiskowo Rodzinnego

i Medycyny Szkolnej

Liczba rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat objęta opieką zdrowotną z terenu gminy    

Piecki- 486 dzieci ( w tym 40 dzieci – problem zdrowotny)

Sołectwa na terenie gminy Piecki (25)

Oferta skierowana do dzieci i rodzin:

1. Świetlice wiejskie (imprezy i spotkania okolicznościowe)

2. Place zabaw i boiska

3. Festyny rodzinne

Zajęcia ( dla dzieci, młodzieży, seniorów ) organizowane są w zależności od 

posiadanych funduszy.

Projekt „Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem” 

współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu 

Obywatele dla Demokracji. 



Projekt „Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem” współfinansowany z Funduszy EOG        

w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Lokalni partnerzy realizacji projektu pn. „Lokalny system wsparcia rodzin 

zagrożonych wykluczeniem”:

•Rada Gminy Piecki

•Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

•Samorządowe Przedszkole w Pieckach 

•Szkoła Podstawowa w Nawiadach 

•Szkoła Podstawowa w Krutyni

•Szkoła Podstawowa w Dłużcu

•Szkoła Podstawowa w Starych Kiełbonkach

•Zespół Szkół w Pieckach

•Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pieckach „PEGAZ”

•Punkt Wolontariatu

•Świetlica wiejska w Lipowie

•Świetlica wiejska w Macharach

•Świetlica wiejska w Brejdynach

•Sołectwo Gant

•Sołectwo/Świetlica  Głogno

•Prywatna Praktyka Pielęgniarek Środowiskowych

•Placówka wsparcia dziennego - świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Nawiadach

•Grupy Zabawowe.
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PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU „Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem” 

Cel I: Tworzenie oferty dostępnej, fachowej, rzetelnej, ciągłej, kompleksowej dla rodzin z dziećmi 0-5 w trudnej oraz w 

zwykłej sytuacji 

A
d

re
sa

t 

Wiek 

dzieci: 

0-2  

3-5 

Działanie Wskaźniki realizacji 

Termin  

realizacji: 

2015  
2016  
2017 

P
o

d
m

io
t 

o
d

p
o

w
ie

d
zi

al
n

y Źródła 

finansowania: 

- lokalne, 

- regionalne, 

- krajowe, 

-europejskie 

Matki w 
ciąży i 
młode 
mamy 

0-2 Spotkania, prelekcje, pogadanki nt. 
zagrożeń i szkodliwości wszelkich używek, 

Liczba przeprowadzonych spotkań, 
ilość osób uczestniczących, liczba 
ankiet, procentowy wskaźnik 
dotarcia do adresata 

Cyklicznie np. 
co pół roku 

GOPS- 
rekrutacja i 
sala 
szkoleniowa, 
służba 
zdrowia- 
merytoryczne 
wsparcie, 
przedszkole- 
informacja, 
rekrutacja, 
inne inst.  

Lokalnie: 
GPRPA, wkład 
nie finansowy 

Matki w 
ciąży 

 Szkoła rodzenia j/w j/w Jest 
potrzebna, 
trzeba ustalić 
kto ją 
zorganizuje 

Budżet gminy 

Młode 
mamy  

0-5 Klubiki młodej mamy- wymiana 
doświadczeń, prelekcje specjalistów (przy 
już istniejących Grupach Zabawowych) 

Liczba spotkań i prelekcji, ilość 
uczestników  

j/w GOPS, 
GOKSiR,  
sołectwa, 

j/w  sponsor 
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przedszkole, 
wolontariat, 
jest 
potrzebne 
nawiązanie 
współpracy z 
ngo, np. 
MSEKO 

Rodzice 

i dzieci 

0- 3 Grupy zabawowe Liczba spotkań i uczestników 2015-2017 GOPS przy 

współpracy 

GOKSiR, 

Przedszkole, 

wolontariusze

, sołectwa 

GPRPA, projekt 

z FK 

Rodzice 

i dzieci 

0-5 Działanie asystentek/ów rodziny 2 x mc kontakt z rodziną objętą 

wsparciem CDIR 

2015-2017 Koordynator 

CDIR 

Projekt z FK, 

fundusze na 

profilaktykę 

Rodzice 

i dzieci 

0- 5 Poradnictwo specjalistyczne (logopeda, 

psycholog, lekarz, pedagog itp.) 

Liczba udzielonych porad  UG, GOPS GKPRPA 

Animato

rzy zajęć 

 Realizacja zaleceń zespołu Zorganizowanie spotkań z 

konkretnymi terapeutami 

W zależności 

od potrzeb 

Asystent/ka 

rodziny/Koord

ynator 

- 

Rodzice 

z 

dziećmi 

0-5 Spotkania „Czacza W”, cykliczne zajęcia 

Animatorów czasu wolnego 

Liczba spotkań w środowisku 2015-2017 Animatorzy 

czasu 

wolnego 

GPPiRPA 
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PLAN DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU. 

Cel: Ustalenie systemu przepływu informacji i reagowania pomiędzy instytucjami i innymi podmiotami 

A
d

re
sa

t 

Wiek 

dzieci: 

0-2  

3-5 

Działanie Wskaźniki realizacji 

Termin  

realizacji: 

2015  
2016  
2017 

P
o

d
m

io
t 

o
d

p
o

w
ie

d
zi

al
n

y Źródła 

finansowania: 

- lokalne, 

- regionalne, 

- krajowe, 

-europejskie 

  Przekazywanie bezpośredniego kontaktu 

do eksperta – w instytucjach i 

organizacjach są osoby, które wiedzą o 

CDIR i wiedzą gdzie skierować rodzinę  

Liczba skierowań z organizacji x do 

instytucji y 

Ciągły GOPS  

Eksperci  Spotkania stałego Zespołu Wsparcia 

Dziecka i Rodziny  w sytuacjach gdy 

rodzina potrzebuje bardziej 

specjalistycznego wsparcia (pamiętać o 

już istniejącym zespole 

interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania 

przemocy) 

Ustalenie schematu działań 

Wypracowanie dokumentacji, udzielanie 

porad, kierowanie do odpowiednich 

instytucji, opis sytuacji, zalecenia do 

realizacji, sposób realizacji 

Raz na dwa 

miesiące (lub 

w miarę 

potrzeb)  Po 

wpłynięciu 

wniosku stały 

zespół spotyka 

się w ciągu 10 

dni  

Koordynator 

działań 

Centrum 

Osoby z zespołu 

w ramach 

swoich 

obowiązków 

 

Rodzina  Informacja zwrotna od instytucji i rodziny dokumentacja W ciągu 7 dni Asystent/ka 

rodziny 

 

Instytucj  Spotkania koordynacyjne Lokalnego Liczba spotkań (dokumentowana listami Raz na 

kwartał, 

GOPS  
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e i org. Systemu obecności i protokołami) pierwsze 

spotkanie 19 

czerwca 2015 

r., 12.00  

Instytucj

e 

 Aktualizacja (ocena) sytuacji rodziny Dokumentacja diagnozy Raz na pół 

roku 

Zespół 

Wsparcia 

Dziecka i 

Rodziny 

 

Rodziny 0-5 Opracowanie lokalnego (gmina, powiat, 

województwo) poradnika nt lokalnej 

oferty wsparcia 

  Koordynator 

działań 

Centrum 

 

 


