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                  Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej nałożone zostały obowiązki :   

„opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych, których celem jest integracja osób i rodzin 

z grup szczególnego ryzyka”.  

W związku z tym w Gminie Strzelce Opolskie została przyjęta Uchwałą                                             

Nr XVII/137/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2015r. 

„ Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie na lata 2016-2020r.” 

W Strategii zostały określone kierunki działań zmierzających do łagodzenia skutków  

problemów społecznych ,zadania programowe określające pomoc różnym grupom 

oraz sposoby ich osiągnięcia. 

 

                 Zarządzeniem Nr 13/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich powołano Zespół 

ds. Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Strzelce Opolskie na 

lata 2016-2020 w skład, którego wchodzą: 

1.Maria Klimowicz- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich 

2.Czesława Krasa- Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds.       

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Strzelce Opolskie 

3.Jolanta Dec – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

   Alkoholowych w Strzelcach Opolskich 

4.Jolanta Pawlak – pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach 

Opolskich 

5. Iwona Filarowska – inspektor ds. usług opiekuńczych Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Strzelcach Opolskich 

6.Norbert Jaskóła-  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich 

 

        Coroczny  monitoring i ewaluacja  polega na ocenie realizowanych działań 

strategicznych w  celu modyfikacji  kierunków działania w przypadku wystąpienia 

zmian społecznych, które mogą wystąpić w  przypadku  regulacji prawnych czy też 

narastanie poszczególnych dolegliwości społecznych. Ocena realizacji wymaga 

odpowiedzi na pytania o zgodność ocenianej polityki z przyjętymi wartościami                         



i zasadami. Ewaluacja jest działalnością normatywną, gdyż z jednej strony 

wykorzystuje się istniejące normy, z drugiej zaś w strony w jej wyniku mogą pojawić 

się propozycje wprowadzenia nowych norm i procedur. Jest  również działalnością 

instrumentalną, gdyż  jej podstawowym celem jest dostarczenie podmiotom polityki  

społecznej praktycznej wiedzy potrzebnej przy podejmowaniu decyzji. 

 

Ocena realizacji celów strategicznych prowadzona będzie corocznie w okresie 

sprawozdawczym z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej stosownie do treści 

art.110 ust.9  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

 

Wskaźniki efektywności realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2016-2020”  

• Wskaźnik  w kwestii  przyrostu naturalnego – przyrost naturalny  
( źródło: dane z Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich) 

Liczba  ludności  na koniec roku w latach: 

- 2015 - 29 729 

- 2016 – 29 516 

- 2017 -  29 288 

             Liczba zgonów                   Liczba urodzeń              Przyrost naturalny 

w 2015           374                                        294                                  -  80 

w 2016           358                                        285                                  -  73 

w 2017           370                                        282                                 -   88 

 

• Wskaźnik w kwestii rynku pracy 
(źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w strzelcach Opolskich) 

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w ogólnej liczbie osób  czynnych 

zawodowo w 2017 r. wynosi -  7,24% 

- czynni zawodowo – 19 848 osób ,zarejestrowanych bezrobotnych  w Gminie 

669 w tym 392 kobiety . 

Udział bezrobotnych  w wieku 35-44  r.ż. w ogólnej liczbie osób bezrobotnych 

wynosi: 18,71% 



- zarejestrowani bezrobotni w wieku 25-34 r.ż – 363  , stanowią 26,23% ogółu 

bezrobotnych 

- zarejestrowani bezrobotni w wieku 45-54 r.ż – 256,stanowią 18,50% ogółu 

bezrobotnych 

- zarejestrowani bezrobotni w wieku 55- 59 r.ż.- 195 , stanowią 14,09 % ogółu 

bezrobotnych 

-  zarejestrowani bezrobotni w wieku 60 r.ż i więcej – 91 ,stanowią 6,58%ogółu 

bezrobotnych 

• Wskaźnik w kwestii dochodów i wydatków  
( badania ankietowe przeprowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

   w  poszczególnych typach gospodarstw domowych) 

  

W anonimowych badaniach ankietowych wzięło udział 100 osób 

mieszczących się w poszczególnych typach gospodarstw domowych.                  

Pytania miały charakter pytań zamkniętych z wyborem zakreślenia jednej 

odpowiedzi 

W badaniu ankietowym zbadano budżety  w pięciu podstawowych typach  

gospodarstw domowych tj.: 

- gospodarstwa pracowników – gospodarstwa domowe ( 21 % respondentów) 

,których wyłącznym lub głównym źródłem utrzymania jest dochód z pracy 

najemnej w sektorze publicznym 

- gospodarstwa rolników – gospodarstwa domowe( 13% respondentów) 

,których wyłączny lub głównym źródłem utrzymania jest dochód z 

użytkowanego gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie 

- gospodarstwa pracujących na własny rachunek- gospodarstwa domowe 

(22% respondentów) ,których wyłącznym źródłem  utrzymania jest praca na 

własny rachunek  

- gospodarstwa emerytów i rencistów – gospodarstwa domowe (22% 

respondentów), których wyłącznym źródłem utrzymania jest renta lub 

emerytura 

- gospodarstwa utrzymujące się z niezarobkowych źródeł- gospodarstwa  

domowe (22% respondentów), których wyłącznym i głównym są źródła 

niezarobkowe np. zasiłki dla bezrobotnych ,dodatki mieszkaniowe, zasiłki 

rodzinne ,świadczenia  z pomocy społecznej. 

 

Skatalogowane wyniki odpowiedzi zostały przedstawione poniżej                         
w formie diagramów 
 

Poniższy diagram przedstawia udział 5 typów gospodarstw domowych                          

z podziałem głównych źródeł utrzymania wśród respondentów. 

 



 

 

  

  

• Gospodarstwa pracownicze: dochody osób samotnych i w rodzinie 
 
 

 Dochody gospodarstw pracowniczych osób samotnych , gdzie głównym 

źródłem dochodu jest praca zarobkowa kształtują się następująco: 75%  

stwierdza ,ze jego dochody kształtują się  od 1600 zł do 2500 zł , 25% 

klasyfikuje się w przedziale 1100 zł. do 1600 zł. 

Wnioski : dochody gospodarstw pracowniczych osób samotnych 
wskazują dochody zbliżone  w kategorii 5 i 6 
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 Dochody gospodarstw pracowniczych w rodzinie kształtują się następująco: 

63 % respondentów 1500 zł. – 2500 zł.,37 % od 1000zł – 1500 zł.  

Wnioski: dochody gospodarstw pracowniczych w rodzinie są 
zróżnicowane największy odsetek stanowią dochody do 2500 zł. 
 
 
Ocena sytuacji dochodowej w gospodarstwach pracowniczych 

 
 

 
Udział gospodarstw domowych pracowników  ocenia swoją sytuację 

dochodową jako :67% uważa swoją sytuację ,że jest dobra a jako złą ocenia 

33 % respondentów. 
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• Gospodarstwa rolników : dochody w rodzinie 
 

 
 

 

Dochody w rodzinach gospodarstw rolników kształtują się następująco: 38%  

podaje, iż jest w kryteriach dochodowych od 1000 zł.-1500 zł.,23% od 1500 

zł.-2500zł.,15% - do 514 zł .pozostali respondenci mieszczą po 8% w różnych 

rozpiętościach dochodowych. 

Wnioski: dochody na osobę w gospodarstwach rolników  charakteryzują 
się dużą rozpiętością  dochodową.               
Ocena sytuacji dochodowej w gospodarstwach domowych rolników 
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Respondenci gospodarstw domowych rolników oceniają  swoją sytuację 

dochodową jako :dobrą ocenia 90% rolników, a 10 % uważa ,że jest  zła. 

 

• Gospodarstwa osób pracujących na własny rachunek ; sytuacja 
dochodowa osób samotnych i w rodzinie ( przedsiębiorcy) 

           

Dochody osób samotnych prowadzących działalność gospodarczą kształtują się                    

w granicach: 75% od 1600zł. – 2500 zł, 23% od 1100 zł -1600zł  

Wnioski : dochody osób samotnych prowadzących działalność gospodarczą 
zaczynają się od dochodów 1100 zł i powyżej  
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        Dochody na osobę w rodzinie w gospodarstwach przedsiębiorców przedstawiają 

się następująco: 29% ankietowanych stwierdza ,iż jego dochody są w przedziale                 

od 2500 zł.- 3000zł.,23% od 1500-2500 zł. ,18% stwierdziło ,iż jest w przedziale                   

od 1500-2500 i 18% przedział 1000 zł – 1500 zł a 12% respondentów jest w 

przedziale 800 zł.-1000 zł. 

Wnioski: dochody osób pozostających w rodzinie przedsiębiorców                                
są  w przedziale od dochodowym 800 zł i powyżej wykazują duże 
zróżnicowane. 

 

 

          Ocena uzyskanych dochodów przez przedsiębiorców 

            

       96% respondentów  gospodarstw domowych przedsiębiorców uważa ,iż ich  

sytuacja dochodowa  jest dobra a 4% uważa ,że jest  zła. 

 

• Gospodarstwa emerytów i rencistów: dochody osób samotnie 
gospodarujących i w rodzinie 
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Dochody na osobę samotną w gospodarstwie emerytów i rencistów kształtują 

się na poziomie:50% - od 1600-2500 zł.,40% wskazuje dochody od 1100-1600 

zł a10 % na poziomie 900zł- 1100 zł. 

Wnioski: dochody gospodarstw emerytów i rencistów (samotnych) 
wynoszą w większości od  1600 zł. 
 
 
 
 
 

 
Dochody osób w rodzinie w gospodarstw domowych emerytów i rencistów 

kształtują się następująco: 46% dochód od 1000 zł -1500zł,23% od 800-1000, 

15% - od 514 zł.- 800 zł,8% - od 2500-3000 zl,8% od 1500 - 2500 zł. 

Wnioski: dochody emerytów i rencistów w rodzinie są zróżnicowane 
największy odsetek osób posiada dochód powyżej 1000 zł. 
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Ocena sytuacji dochodowej przez gospodarstwa domowe emerytów                               

i rencistów 

            

            Gospodarstwa emerytow i rencistów oceniają swoja sytuację dochodową                  

w 74 % jako dobrą,22% stwierdzi ,że jest zła a 4% uważa ,ze jest bardzo zła 

• Gospodarstwa utrzymujące się z niezarobkowych źródeł: osoby samotne 
i w rodzinie 
 

 
Dochody na osobę samotną utrzymującą się z niezarobkowych źródeł 

kształtują się następująco:34% dochody  od 700 zł.- do 900zł,33%- dochód od 

900 zł. do 1100 zł,22% dochód do 634 zł.,11 % od 634 zł-700 zł. 

Wnioski: osoby samotne posiadające dochód do 900 zł. stanowią 
większość wśród respondentów. 
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Dochody osób w rodzinie utrzymujących się z niezarobkowych źródeł 

kształtują się następująco: 50% podaje swoje dochody na poziomie od 800 zł. 

do 1000 zł. zł,17%  w granicach od 514-800 zł,17% - do 514 zł. 8% od 1500zł 

do 2500 zł. i 8% od 1000 zł- 1500 zł. 

Wnioski: dochody osób utrzymujących się  z niezarobkowych źródeł                               
ponad połowę stanowią osoby z dochodami od 800 zł i powyżej. 
 

Ocena sytuacji dochodowej przez gospodarstwa utrzymują się                                     

z niezarobkowych źródeł. 

 
 
Gospodarstwa domowe utrzymujące się z niezarobkowych źródeł oceniają 

swoja sytuacje dochodową w 64% jako złą,18% jako bardzo złą i  18% uważa, 

że jest bardzo zła. 
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- odsetek osób żyjących w ubóstwie  -  liczba rodzin objętych pomocą 

społeczna – materialna bez względu na rodzaj i formę w stosunku do liczby 

mieszkańców wynosi w 2017 r.- 3,19% 

 
- wskaźnik w kwestii oświaty i wykształcenia 
 

Diagram przedstawia dane statystyczne respondentów biorących udział                        

w badaniu ankietowym  

         Wśród respondentów przeważającą część  stanowiły kobiety – 61 % a 39% 

mężczyźni. 

 

 

39%

61%

Płeć

Mężczyzna

Kobieta

0%

6%

68%

26%

Wiek

18-20

20-25

25-60

60 i więcej



W badaniu ankietowym respondenci w wieku 25-60 lat stanowili – 68% 

,26%stanowili ankietowani w wieku 60 lat i więcej,6% w wieku od 20-25 lat. 

 
 
 Poziom wykształcenia respondentów przedstawia się następująco: 

42% - wykształcenie średnie, 26%- zasadnicze zawodowe,30% wyższe a 2% 

stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym. 

Wnioski: w przeważającej części respondenci posiadali wykształcenie 
średnie i wyższe. Ponadto dokonano pomiarów :  
- osoby w wieku 25 lat i więcej z wykształceniem wyższym stanowiły 
18,81 % ankietowanych 
- osoby w wieku powyżej 20lat z wykształceniem co najmniej  średnim                     
56,44% ankietowanych. 
 
 
  

Instrumenty polityki społecznej i wskaźniki za pomocą 
których cele wspomagają procesy osiągnięcia 
rezultatów. 

 

    Dane statystyczne uzyskane z zasobów informacyjnych Ośrodka Pomocy 

Społecznej dane procentowe: 

•  liczby osób dotkniętych problemami alkoholowymi korzystających z pomocy        

w tym zakresie w  osób dotkniętych innymi  problemami -  4,12% 
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• liczby  młodzieży wyedukowanej w zakresie zagrożeń alkoholowych  

w stosunku  do ogólnej liczby  młodzieży w gminie – 37,59% 

• liczby młodzieży wyedukowanej w zakresie zagrożeń związanych  

z narkotykami w stosunku  do ogólnej liczby  młodzieży w gminie – 37,59 % 

• liczby osób dotkniętych problemami narkomanii korzystających z pomocy  

w tym zakresie w stosunku do  osób dotkniętych innymi problemami- 0,35% 

• liczby osób dotkniętych problemami ubóstwa korzystających z pomocy w tym 

zakresie w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców – 0,37% 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE  PROBLEMY SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY 

Badania ankietowe przeprowadzone w 2015r. i rozpoznanie najistotniejszych 

problemów społecznych były  jednym z najważniejszych elementów postępowania 

diagnostycznego, które pozwoliło określić zasadnicze problemy oraz wskazać 

ewentualne kierunki ich rozwiązywania. W roku bieżącym dokonano analizy 

porównawczej (monitoring ) Narzędziem badawczym , była ankieta anonimowa 

rozesłana do osób mających wpływ na lokalną politykę społeczną, między innymi do 

osób reprezentujących organizacje pozarządowe, środowiska seniorów ,osób 

niepełnosprawnych ,przedsiębiorców ,rolników- mieszkańców gminy. 

Ustalono poszczególne odpowiedzi na pytania w 2018 r.  

1.Kto najbardziej wg Pana/pani zagrożony jest niedostatkiem w gminie? 
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W 2017 respondenci uważali ,iż osobami zagrożonymi niedostatkiem są osoby 

bezrobotne 28%,w następnej kolejności przyczyną niedostatku są osoby uzyskujące 

niskie dochody -21% , osoby  starsze i samotne- 18%,następnie  uklasowały się 

osoby dotknięte uzależnieniami- 12%,na  poziomie 11% osoby niepełnosprawne                

a  6%  rodziny wielodzietne ,pozostałe  2% inne. 

W 2018 respondenci uważali ,iż osobami najbardziej zagrożonymi niedostatkiem są 

osoby uzyskujące niskie dochody- 29%, następnie – 26% to osoby starsze                            

i samotne,14% stanowią osoby dotknięte problemem uzależnień,10% stanowią 

osoby bezrobotne na równi z samotnie wychowującymi dzieci ,osoby 

niepełnosprawne stanowią wg. respondentów – 6% a 3% to rodziny wielodzietne. 

Wnioski :analiza porównawcza wskazuje ,iż osobami w 2018r  zagrożonymi  

niedostatkiem  w kolejności są: osoby uzyskujące niskie dochody, osoby 

starsze i samotne,  osoby dotknięte problemem uzależnień, osoby bezrobotne, 

samotnie wychowującymi dzieci osoby niepełnosprawne, rodziny wielodzietne. 

2.Jakie są przyczyny  niedostatku? 
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1%

12%
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społeczne
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W roku 2017 respondenci uważali ,iż uzależnienia jest  przyczyną niedostatku -

dla18%,bezrobocie na równi z dziedziczeniem ubóstwa a aż 15% stwierdziło ,że 

dziedziczenie ubóstwa. 

W roku 2018  respondenci stwierdzili ,iż największa przyczyna niedostatku jest 

dziedziczenie ubóstwa- 17%,po 13% uważa ,że bezrobocie, uzależnienia i 

niepełnosprawność  a po 12% uważa ,że niedostosowanie społeczne i choroby 

później uklasowały się 10% - rozpad rodziny i 9% - nie miało zdania. 

Wnioski: analiza porównawcza wskazuje, iż odpowiedzi są zróżnicowane                      

w stosunku do roku poprzedniego najwyżej uklasowało się dziedziczenie 

ubóstwa później inne dysfunkcje. 

3.Osoby zagrożone problemem uzależnień  

 

 

 

W roku 2017 osobami najbardziej zagrożonymi problemem uzależnień są wg. 

ankietowanych osoby bezrobotne 26%,20% stanowią  rodziny dysfunkcyjne, później 

osoby bezdomne. 

W roku 2018 osobami najbardziej zagrożonymi problemem uzależnień  są osoby 

bezrobotne -24%,21% - uważa ,że rodziny dysfunkcyjne,18% - osoby uzyskujące 

niskie dochody  a 16% uważa ,że osoby bezdomne. 

24%
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16%

7%

Zagrożone problemem uzależnień w 

gminie według Pana/Pani są? 
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osoby uzyskujące niskie dochody

rodziny wielodzietne

rodziny dysfunkcyjne
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osoby samotne

osoby bezdomne

inne



Wnioski: osobami zagrożonymi problemem uzależnień są porównywalnie                      

w latach 2015 i 2017 osoby bezrobotne ,rodziny dysfunkcyjne ,osoby 

bezdomne. 

4. Skala uzależnień w gminie 

 

W roku 2017 ankietowani uznali ,że nie mają zdania dotyczącego skali 

uzależnień 40%,37% uważa ,ze jest na poziomie średnim,12% uważa  ,że jest 

wysoka a 11% - niska.  

W roku 2018  dla 53% respondentów skala problemu uzależnień w gminie jest 

średnia,17 % - nie wypowiada się 16% uważa ,że niska a 14% twierdzi ,ze jest 

wysoka 

Wnioski: w pytaniu na temat skali problemu uzależnień ponad połowa 

twierdzi, że jest średnia. Wyniki  wskazują rozpiętość  w opiniach . 

Oferta pomocy osobom uzależnionym 

14%

53%

16%

17%

Jak Pan/Pani uważa, jaka jest skala 

problemu uzależnień na terenie  

gminy?

wysoka

średnia

niska

trudno powiedzieć



 

W roku 2017 -36% nie ma zdania w tym temacie, raczej jest wystarczająca dla 30% 

,, raczej nie uważa 21% a tylko 7% uważa  ,że niewystarczająca a 6% uważa – jest 

wystarczająca. 

W roku 2018 respondenci stwierdzili ,iż dla 35% oferta pomocy jest raczej 

wystarczająca,30% twierdzi ,ze wystarczająca dla 19% raczej nie ,10% twierdzi 

negatywnie a 6% stwierdza ,że jest wystarczająca 

Wnioski: oferta pomocy  jest raczej wystarczająca  35% odpowiada, ze a tylko 

10 % uważa ,że jest nie wystarczająca. 

6.Problemy społeczne osób starszych  
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W roku 2017 wg. ankietowanych ,aż 51% uważa, ze największym problemem dla 

nich są niewystarczające środki finansowe, solidarnie po 12% uważa ,że długotrwała 

choroba i brak opieki ze strony rodziny, uczucie samotności -10%. 

W roku 2018 – 53% respondentów uważa ,ze największym problemem są 

niewystarczające środki finansowe, dla 16% uczucie samotności ,dla 15% 

długotrwała choroba,8% uważa ,że brak opieki ze strony rodziny,5% 

niedostosowanie społeczne a 4% stwierdza ,że niepełnosprawność. 

Wnioski: problemem społecznym ludzi starszych  w gminie są 

niewystarczające środki finansowe, później uczucie samotności ,długotrwała 

choroba , brak opieki ze strony rodziny i niepełnosprawność. 

7.Gmina przyjazna osobom starszym 

 

 

W roku 2017 gmina jest przyjazna osobom starszym dla 13% respondentów, raczej 

tak dla 35% a dla  29% trudno powiedzieć. 

W roku 2018 63% uważa ,że gmina jest przyjazna osobom starszym,15% stwierdza- 

trudno powiedzieć,11% twierdzi ,że przyjazna,8% raczej nie a 3% nie przyjazna 

Wnioski: gmina jest przyjazna osobom starszym , tylko 3% jest negatywnego 

zdania 
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8.Oferta pomocy osobom starszym 

 

 

W roku 2017 ,respondenci uważają ,że oferta pomocy dla 11% jest wystarczająca, 

raczej tak stwierdza- 24%,33% - stwierdza ,że trudno powiedzieć ,raczej nie 

wystarczająca jest dla 24 %. 

W roku 2018 ankietowani w 48% uważają ,że oferta pomocy jest raczej 

wystarczająca, dla 19% jest wystarczająca,19% nie zajmuje stanowiska a 15% 

uważa, ze raczej nie. 

Wnioski: 67% respondentów uważa ,że oferta pomocy ludziom starszym                      

w naszej gminie jest wystarczająca. Nastąpiła widoczna poprawa w ocenie 

pomocy ludziom starszym w gminie. 

9. Akceptowalność osób niepełnosprawnych w środowisku 

12%
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15%
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wystarczająca?

tak

raczej tak

raczej nie

nie

trudno powiedzieć



 

W roku 2017 wg.60% respondentów osoby niepełnosprawne są raczej akceptowalne 

w środowisku lokalnym ,12% twierdzi ,że tak ,15% nie wypowiada się w tym 

aspekcie. 

W roku 2018 ankietowani stwierdzają  w 60% ,iż osoby niepełnosprawne są raczej 

akceptowalne w środowisku,15% uważa ,że tak,11% - stwierdza uważa ,że raczej nie 

są akceptowalne a 2% wypowiada się zdecydowanie negatywnie. 

Wnioski: akceptowalność osób niepełnosprawnych w  środowisku jest na  

poziomie dobrym aż 70% wypowiada się twierdząco. 

10.Oferta pomocy dla osób niepełnosprawnych 
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W roku 2017 oferta wsparcia osób niepełnosprawnych dla 32% raczej nie 

wystarczająca, dla 25% raczej wystarczająca, a 22% stwierdza, że  nie tylko 12% 

uważa ,że jest wystarczająca. 

W roku 2018- 31% respondentów uważa, że oferta pomocy jest raczej wystarczająca 

,po 25% twierdzi ,że tak i raczej nie,17% stwierdza ,że oferta pomocy jest 

niewystarczająca 

Wnioski: oferta wsparcia dla osób niepełnosprawnych jest wystarczająca dla 

większości respondentów. 

11.Problemy społeczne dotykające osoby niepełnosprawne 

 

 

 

W roku 2017 dla 31% respondentów istnieje utrudniony dostęp do placówek 

rehabilitacyjnych,26% uważa, że problemem społecznym są bariery 

architektoniczne,20% twierdzi ,że niedostatek jest problemem osób 

niepełnosprawnych ,17% uważa ,że osoby mają utrudniony dostęp do usług 

opiekuńczych a jedynie 6% stwierdziło ,iż problemem społecznym jest brak 

akceptacji w środowisku lokalnym. 

W roku 2018 – 38% uważa, że jest utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych 

,po 22% uważa, że bariery architektoniczne i niedostatek a 10% uważa, że 

utrudniony dostęp do usług opiekuńczych a 3% nie ma zdania. 
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Wnioski: zwiększył się wskaźnik  osób uważających ,że niepełnosprawni mają 

utrudniony dostęp do placówek, obniżył się  natomiast procent osób 

uważających ,że niedostatek jest głównym problemem osób 

niepełnosprawnych. 

 

12. Oferta wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

 

. 

W roku 2017 dla 36% respondentów wsparcie jest wystarczające, raczej tak 

odpowiedziało- 27%,innego zdania jest 14%,które stwierdziło ,że raczej nie a 8% 

uważa ,ze jest niewystarczająca. 

W roku 2018 dla 36% jest wystarczająca ,27% twierdzi ,ze raczej tak .,raczej nie 

uważa 14% respondentów 

Wnioski: ocena  oferty wsparcia proponowanego przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej jest wystarczająca dla większości respondentów wskazuje 

jednoznacznie na pozytywny kierunek rozwoju i jest porównywalny z rokiem 

ubiegłym. 

 

 



13.Jakie wsparcie winien oferować Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

W roku 2017  dla 17% wsparcie  finansowe, praca socjalna dla 24%, usługi 

opiekuńcze dla 22% 14% uważa, że doradztwo, aktywizacja bezrobotnych -11% a 

wsparcie rzeczowe -10% 

W roku 2018  - 22% uważa ,że najważniejsze jest wsparcie finansowe,25% - twierdzi 

że praca socjalna,18% - usługi opiekuńcze, po 12% doradztwo i wsparcie rzeczowe     

a tylko 11% uważa ,że Ośrodek powinien aktywizować bezrobotnych 

Wnioski :utrzymujące się  priorytety dotyczące form wsparcia ,respondenci 

wskazują na konieczność form wsparcia niefinansowych zauważając 

jednocześnie kierunki związane z  pracą socjalną, usługami opiekuńczymi 

,doradztwem 

 

 Wskaźniki obligatoryjne dotyczące obszaru monitorowania 

MISJA: 

GMINA STRZELCE OPOLSKIE STWARZA MIESZKAŃCOM MOŻLIWOŚĆ 

ROZWOJU,PRZECIWDZIAŁA ZJAWISKU MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIA 

SPOLECZNEGO 

Cel  Główny:„ Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz 

wyrównywanie poziomu życia mieszkańców gminy” 
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Cel Operacyjny I Działania Realizatorzy Monitoring                                 
i Ewaluacja 

 
 

Umocnienie 
warunków 
sprzyjających 
prawidłowemu  
funkcjonowaniu 
rodziny  

Pomoc w likwidacji 
przyczyn 
dysfunkcji oraz 
wspieranie                      
i usprawnianie 
systemu wsparcia 
dla rodziny, w tym 
przeciwdziałanie 
przemocy w 
rodzinie min. przez 
wsparcie 
psychologiczne, 
prawne, socjalne, 
asystenta rodziny. 
 

 

Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 

Liczba rodzin objęta 
wsparciem  asystentów 
rodziny wynosi obecnie              
24rodziny.Stan mniejszy   
w stosunku do 
poprzedniego   wynika z 
właściwego rozeznania 
potrzeb w tym zakresie. 
Punkty Konsultacyjno-
informatyczne  w  2017 
udzieliły  wsparcia: 

• 342 porad 
psychologa 

• 226 porad 
terapeutycznych 

• 103 porady w 
Punkcie dla osób 
doświadczających 
przemocy 

• 161 porad prawnych 
W ramach Klubu 

”Bliżej dziecka ,bliżej 
rodziców „  – odbyło 2017 
odbyło się w ramach 
działalności Klubu 
spotkanie z psychologiem : 
„Z jesienną chandrą na 
TY” oraz warsztat z 
położną „Bądź zdrów na 
wiosnę ,czyli jak dbać o 
higienę osobistą”.  
 

  Zapewnienie 

dzieciom i 

młodzieży 

odpowiednich 

warunków do życia 

i rozwoju zgodnie z 

ich potrzebami i 

przysługującymi im 

prawami. 

 

Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 
Gminny Zarząd 
Oświaty i 
Wychowania 

W ramach realizacji 
programu ”Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”  
pomocą w formie gorącego 
posiłku zostało objętych 
150 dzieci w szkołach                 
i przedszkolach,  
W okresie od stycznia do 
czerwca 2017 r. (rok 
szkolny 2016/2017) ze 
stypendiów szkolnych 
skorzystało 60 uczniów; w 
okresie od września do 
grudnia 2017 r. (rok 
szkolny 2017/2018) - 45 



uczniów. 

Na dzień 31-12-2017r      
ze świadczeń rodzinnych 
średnio na miesiąc 
korzystało 1.241 rodzin. W 
roku poprzednim, wg stanu 
na dzień 31-12-2016, było 
1.268 rodzin z tego 141 to 
rodziny z 1 dzieckiem, 245 
rodzin z 2 dzieci, 102 
rodziny z 3 dzieci, i 39 
rodzin z 4   i więcej dzieci.  

  
Wsparciem w ramach 
Programu Rodzina 500 
plus , na koniec grudnia 
2017 r. było objętych 1.466 
rodzin i 2250 dzieci  

 Współpraca z 
instytucjami i 
organizacjami 
zajmującymi się 
opieką i pomocą 
rodzinie. 
Upowszechnianie 
informacji o 
podmiotach 
świadczących 
pomoc dziecku  
i rodzinie. 
 

 

Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej,  
Komenda 
Powiatowa 
Policji 
Gminna 
Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 
,organizacje 
pozarządowe 

W dniu 1 czerwca 2017 r. 
odbył się Dzień Twórczej  
Profilaktyki  o charakterze 
heepeningu. Miejsce :    
centrum miasta ,gdzie 
mieszkańcy Strzelec mogli 
zapoznać się z ofertą 
wsparcia organizacji 
pozarządowych 
,podmiotach świadczących 
pomoc dziecku i rodzinie, 
gdzie szukać pomocy w 
przypadku doświadczania 
przemocy  oraz żywo 
uczestniczyć  w imprezie.  

 Rozwijanie 
systemu 
profilaktyki i 
rozwiązywania 
problemów 
uzależnień. 

 

Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej, 
Gminna 
Komisja 
Rozwiazywania 
Problemów 
Alkoholowych 
„Teatr po 
drugiej stronie” 

Publiczne Gimnazjum                         
w Strzelcach Opolskich 
spektakl „ Zagrożenia 
spowodowane używaniem 
środków narkotycznych”- 
udział wzięło 50 uczniów. 

 Zapewnienie 
dzieciom i 
młodzieży 
szerszego dostępu 
do alternatywnych 

Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej, 
Gminna 
Komisja 

Impreza integracyjna 
zorganizowana w ramach 
projektu socjalnego 
„Koniec Wakacji już…”  
udział w niej wzięło 250 



form spędzania 
czasu wolnego, 
Rozwój różnych 
form integracji 
rodzin ze 
społecznością 
lokalną wspieranie 
wypoczynku 
rodzinnego, 
organizowanie 
imprez 
integracyjnych i 
kulturalnych  
 
 

Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 
Środowiskowy 
Dom 
Samopomocy, 
Komenda 
Powiatowa 
Policji  

dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych. 
Na terenie gminy działąją 
Klub Terapeutyczny”Arka” 
oraz Świetlica „Źródełko” 
dla dzieci szkół 
podstawowych. Świetlica 
„Przedwiośnie” dla 
młodzieży gimnazjalnej. 
Organizowane są 
półkolonie w okresie  
letnim i zimowym oraz 
wyjazd na obóz 
terapeutyczny. 
 

 

 

Cel Operacyjny  
II Działania Realizatorzy 

Monitoring                          
i Ewaluacja 

Realizacji Działań  
Aktywizacja grup 

zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym 

Usprawnianie osób 
niepełnosprawnych 
i seniorów. 

 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej, 

 

Udzielenie wsparcia                  
w formie usług 
opiekuńczych – 95 osób 
z  tego 81 to osoby 
mieszkające w mieście, 
zaś 14 – to osoby 
zamieszkujące  tereny 
wiejskie. 
. Świadczenie 
szerokiego spektrum 
wsparcia tj.: usług 
opiekuńczych, 
specjalistycznych usług 
oraz specjalistycznych 
usług zleconych, które 
zaspakajają potrzeby 
środowiska. 
Aktywnie działający 
Klub„Senior+”utworzony 
w ramach otrzymanego 
dofinansowania na 
utworzenie placówki                 
i wyposażenie .Obecnie 
złożonych deklaracji na 
dzień 18 lutego 2018                    
- 48. 

 Pomoc  osobom 
dotkniętym                         
i zagrożonym 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej, 
Powiatowy Urząd 

Realizowano 
porozumienie                       
w ramach - prac 



problemami 
bezrobocia. 

 

Pracy społeczno-użytecznych 
w ,których pracowało  
63 osoby bezrobotne, 
które wypracowały 
12.950 godzin. Roboty 
publiczne 
zatrudnionych było  4 
osoby bezrobotne 
skierowanych przez 
PUP w Strzelcach 
Opolskich, w tym 
1 dłużnik alimentacyjny.  
Osoby wykonywały 
prace na terenie Miasta 
i Gminy Strzelce 
Opolskie 

 

Rozwijanie 
systemu 
profilaktyki i 
rozwiązywania 
problemów 
uzależnień. 

 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

W roku 2017 udział 
w szkoleniu wzięło 28 
osób - członkowie 
Zespołu 
Interdyscyplinarnego 
oraz członkowie grup 
roboczych. Szkolenie 
prowadzone było  z 
tematyki: „Strategia 
pracy zespołów 
interdyscyplinarnych i 
grup roboczych – 
działania  w sytuacjach: 
współwystępowania 
przemocy                                 
w rodzinie i choroby 
psychicznej, braku 
kontaktu z członkami 
rodziny, konfliktu 
rodzinnego”. 
 

 

Zwiększanie 
świadomości 
społeczności 
lokalnej, w 
szczególności 
osób młodych, 
odnośnie zagrożeń 
wynikających ze 
stosowania 
używek. 
 

Gminny Zarząd 
Oświaty                               
i wychowania 

Liczba  młodzieży 
wyedukowanej w 
zakresie zagrożeń 
alkoholowych w 2017 
wynosi 580, 
liczby młodzieży 
wyedukowanej w 
zakresie zagrożeń 
narkotykami wynosi 580 
 

 
Rozwój pracy 
socjalnej i działań 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej, 

Projekt socjalny 
„Międzynarodowy Dzień 



na rzecz integracji 
społecznej i 
partycypacji osób 
starszych i 
niepełnosprawnych 
w życiu 
społecznym, m.in. 
poprzez 
opracowywanie 
projektów 
socjalnych 
promujących 
integrację 
społeczną. 

 

organizacje 
pozarządowe, 
Partnerstwo 
Lokalne , 

Walki z Ubóstwem - 
„Zatrzymać ubóstwo”. 
Akcja informująco  -
promująca wydarzenie  
odbyła się w  budynku 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej ,na terenie 
Urzędu Miejskiego 
gdzie  pojawiły się 
dekoracje i plakaty z 
sentencjami na temat 
ubóstwa. W ramach 
imprezy w Strzeleckim 
Ośrodku Kultury odbyły 
się prelekcje , występy 
artystyczne na temat 
‘Ubóstwa” Projekt 
promujący integracje 
społeczną w którym 
wzięło udział ponad 200 
osób. 

 
Z inicjatywy 
Partnerstwa Lokalnego  
d.s. realizacji Strategii 
Rozwiązywania 
Problemów 
Bezdomności 
zorganizowano 
wystawę wytworów 
artystycznych osób 
osadzonych w 
Strzeleckich Zakładach 
Karnych pod nazwą: 
„ Bez dachu nad głową 
a jednak 
żyję……”.Wystawę 
odwiedzili mieszkańcy 
gminy oraz uczniowie 
strzeleckich szkół 
.Ponadto 
zorganizowano” Mecz 
piłki plażowej” 
pomiędzy uczniami 
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego a 
mieszkańcami Barki 

 
 



 

Cel Operacyjny 
III 

Działania Realizatorzy Monitoring i Ewaluacja 
Realizacji Działań  

Rozwój 
społeczeństwa 
obywatelskiego 
 

 

Profesjonalizacja 

służb 

społecznych jako 

czynnik integracji 

lokalnej. 

 

 

Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej  
Koordynator 

Projektu 
„Jesień życia 

bez bólu” 

W ramach współpracy w 
realizacji projektu                   
„ Jesień życia w dobrej 
kondycji bez bólu”  odbyły 
się szkolenia z dla 3 
pracowników. 
 

 

Rozszerzanie 

współpracy 

pomiędzy 

grupami 

społecznymi i 

organizacjami 

pozarządowymi                      

a instytucjami 

rządowymi i 

samorządowymi. 

 

Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej , 
organizacje 

pozarządowe 

Udzielono  wsparcia 
organizacyjnego                     
i  lokalowego  15 
organizacjom 
pozarządowym. 
Współpraca w 
organizowaniu   imprez 
integracyjnych 
m.in.heepening, 
Międzynarodowy Dzień 
Walki z Ubóstwem 
spotkania opłatkowe ,z 
okazji Świąt 
Wielkanocnych,świętowanie  
Dnia Babci i Dziadka, 
Święto Białej Laski itp. 
.Udział wzięło ok.1700 
osób. 

 

 
Doskonalenie 
systemu 
informacyjnego                 
o możliwościach 
udzielania 
pomocy 
społecznej                        
i wsparcia 
mieszkańcom 
gminy 
 

 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej , 
Organizacje 
pozarządowe 

 
Zwiększenie koordynacji 
działań organizacji 
pozarządowych już 
funkcjonujących na terenie 
gminy poprzez 
systematyczny przepływ 
informacji                                      
o podejmowanych 
inicjatywach, regularne 
spotkania informujące                   
o udzielanej pomocy               
i wsparciu. Informacje                   
w formie ulotek na stronie 
internetowej Ośrodka oraz 
innych przekazach 
medialnych 
 

 

Systematyczna 
diagnoza i 
monitoring 

Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej , 

Spotkania superwizyjne                           
z pracownikami Ośrodka 
oraz organizacjami 



istniejących 
problemów 
społecznych 

organizacje 
pozarządowe 

pozarządowymi 
realizowane są w ramach 
potrzeb.  

 

Systematyczne 
dokształcanie 
pracowników 

pomocy 
społecznej  

Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej , 

 

W 2017 systemem 
dokształcenia objętych było 
19 pracowników, którzy 
wzięli udział w 21 
szkoleniach 

 

 

 

Niniejszy dokument przedstawia informacje na temat zmian społecznych. 

Wskaźniki odzwierciedlają zakres realizacji poszczególnych celów. Realizacja 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych będzie skuteczna, dzięki spójnej 

polityce państwa i samorządu  na rzecz  rodziny, osób starszych, 

niepełnosprawnych, bezrobotnych i innych obszarów wymagających wsparcia. 

Wspólna praca organizacji pozarządowych z samorządem na rzecz mieszkańców 

znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej pozwala wpłynąć                         

na realizację  celów  zawartych  w strategii. 

 


