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WSTĘP 

 
 Prezentowane opracowanie stanowi pewnego rodzaju schemat, kierunkową matrycę, 

możliwą do zastosowania w toku rozwiązywania różnorodnych problemów jednostkowych  

i grupowych. Zakłada się, że opracowane w oparciu o tak przygotowaną ramę koncepcyjną 

specjalistyczne projekty oraz programy będą uruchamiane i precyzowane w zależności od 

natężenia występujących potrzeb i problemów społeczności. 

Założenia te wpisane w strategię rozwiązywania problemów społecznych pozwolą 

władzom publicznym, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom na elastyczne 

reagowanie na pojawiające się zagrożenia dla stabilności i jakości życia mieszkańców gminy.  

Dzięki sprecyzowaniu w Strategii najważniejszych problemów społecznych naszej gminy, 

wybrane cele i ich hierarchia oraz propozycje rozwiązań powinny przyczynić się do poprawy 

sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Aktywizowanie społeczności 

lokalnych, tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca i grupy, uruchomienie 

strategii pomagania ludziom i sobie samym - jest również celem opracowania niniejszej 

strategii. 

Bardzo często ludziom brak jest poczucia tożsamości z własną społecznością, a tym 

samym niewielkie poczucie odpowiedzialności za nasze wspólne, lokalne sprawy. 

Systematyzacja problemów powinna, zatem doprowadzić do integracji społecznej,  

a jednocześnie ukierunkować działania władz gminy. 

Od 1 maja 2004 roku obowiązuje nowa ustawa o pomocy społecznej, przekazująca 

samorządom lokalnym realizację całych obszarów pomocy społecznej państwa, jak np. 

wypłaty zasiłków czy kwestie funduszu alimentacyjnego.  

Przed władzami samorządowymi oraz instytucjami pomocy społecznej na poziomie 

lokalnym, stoją do rozwiązania trudne problemy społeczne. Pogłębiające się dysproporcje 

dochodowe rodzin, zjawiska związane ze sferą ubóstwa, niedostatek materialny rodzin, 

problemy egzystencji osób samotnych i starszych oraz niepełnosprawnych - tworzą 

powiązany ze sobą konglomerat problemów społecznych, które decydują w istocie o sposobie 

odczuwania jakości życia przez społeczność lokalną.  

Od skuteczności ich rozwiązania zależy funkcjonowanie wspólnoty samorządowej, 

jaką stanowi gmina. Rozwiązanie problemów społecznych jest procesem długofalowym, 

dlatego celowe jest strategiczne podejście, również na poziomie lokalnym, do zagadnień ze 

sfery polityki społecznej. Wyrazem tego procesu jest Gminna Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych, kierunkująca działania władz samorządowych instytucji opieki 
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społecznej (głównie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej). Wytyczenie strategicznych 

kierunków, oparte jest na wnikliwej diagnozie problemów społecznych występujących  

w gminie Janów. Nie są one wyjątkowe, występują w skali kraju i w innych obszarach kraju. 

Jednak intensywność i skala występowania poszczególnych zjawisk jest charakterystyczna dla 

gminy Janów. Zintegrowane podejście do problemów sfery społecznej zaprezentowane  

w przedmiotowej Strategii, pozwala na przyjęcie nowych rozwiązań w celu ograniczenia 

niekorzystnych zjawisk. Realizacja zadań postawionych przed pomocą społeczną (zarówno na 

poziomie społeczności lokalnej, jak i na poziomie rodziny i jednostki), a także konieczność 

wypracowania niekonwencjonalnych form pomocy, wymaga profesjonalnego i systemowego 

diagnozowania problemów społecznych w skali gminy.  

Strategia rozwiązywania problemów pomocy społecznej zorientowana jest na 

rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami  

i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w gminie oraz 

instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej jak: oświata, służba 

zdrowia. 

W ujęciu strategicznym pomoc społeczna w Janowie, nie koncentruje się wyłącznie na 

udzielaniu wsparcia materialnego potrzebującym. W ramach wypracowanej strategii przyjęto 

nowoczesne podejście do tak ważnej sfery, jaką jest problematyka społeczna nastawione na:  

− wzmocnienie postaw aktywnych;  

− wdrożenie modelu pomocy zintegrowanej;  

− ścisłe powiązanie działań instytucji i organizacji społecznych: sfery oświaty, służby 

zdrowia w wypracowaniu lokalnego systemu reintegracji społecznej i zawodowej osób 

z problemami społecznymi.  

W „modelu strategicznym pomocy społecznej” istotną rolę odgrywa system wsparcia 

psychologicznego, umocnienie postaw aktywnych w każdej sferze obszaru społecznego  

i problemów indywidualnych, poradnictwa prawnego, pedagogicznego, terapii  

i wyspecjalizowanej pracy socjalnej połączonej ze stymulowaniem postaw 

„progospodarczych” wśród lokalnej społeczności.  

Problemy społeczne nie są cechą pojedynczych osób, ale całych środowisk, rodzin, 

grup społecznych i takie postrzeganie zjawisk, pozwala na strategiczne rozwiązania społeczne 

na poziomie lokalnym. Systemowe podejście daje szanse na rozwiązania strukturalne  

i skuteczne wyłączenie osób z systemu pomocy społecznej w wyniku ich reintegracji 

zawodowej.  
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Zmiany w funkcjonowaniu pomocy społecznej w kierunku rozwiązań systemowych 

stanowią szansę na to, że następne pokolenie, nie stanie się podopiecznymi pomocy 

społecznej. Działania w ramach Strategii, pozwolą nie tylko na usuwanie przyczyn tkwiących 

często w sferze psychicznej i społecznej czy rozszerzenie form pomocy instytucjonalnej,  

ale na skuteczne rozwiązanie problemów poszczególnych grup docelowych. 

Ważną częścią strategii społecznej jest wypracowanie propozycji projektowych 

związanych z europejskimi funduszami strukturalnymi. Wzmacnia to system instytucjonalnej 

pomocy o nowe formy i rodzi partnerstwo organizacyjno – finansowe, co daje szanse na 

skuteczniejsze działania w sferze łagodzenia problemów społecznych w gminie Janów. 

W obszarze problemów społecznych rodziny trudności występują najczęściej  

w związku z: 

− chorobami; 

− bezradnością lub niepodejmowaniem działań wobec osób niepełnosprawnych; 

− konfliktem wewnątrzrodzinnym spowodowanym rozwodem lub roszczeniami 

materialnymi; 

− trudnościami emocjonalnymi; 

− sieroctwem naturalnym lub społecznym; 

− trudnościami wychowawczymi związanymi z dziećmi; 

− przemocą fizyczną i psychiczną; 

− uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków; 

− nieletnią matką; 

− bezrobociem; 

− przestępczością nieletnich. 

Dotychczasowe doświadczenia pracy instytucji społecznych w tym szczególnie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ukazują, że tylko w strategicznym podjęciu należy 

upatrywać szans trwałego rozwiązania powyższych problemów.  

Podsumowując: Opracowana Strategia będzie podstawą do podejmowania bieżących  

i długookresowych decyzji wpływających na pożądane kierunki rozwoju, stymulacji zmian 

organizacyjnych i strukturalnych, kształtowania budżetu, ukierunkowania programów 

gospodarczych, społecznych oraz mobilizacji społeczeństwa wokół najważniejszych 

problemów rozwoju naszej gminy.  
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DEFINICJE ZASTOSOWANE W STARTEGII 

 

Agresja - w psychologii określenie skłonności do zachowań agresywnych, ataku, trudności 

kontrolowania negatywnych popędów i impulsów skierowanych przeciwko innym 

ludziom, sytuacjom, poglądom. 

 

Alkoholizm - choroba powstająca wskutek nadużywania napojów alkoholowych, jedno  

z uzależnień najbardziej rozpowszechnionych na świecie; poważne zagadnienie 

społeczne; leczenie trudne, długotrwałe. 

 

Bezdomność - zjawisko społ. polegające na braku domu lub miejsca stałego pobytu 

gwarantującego jednostce lub rodzinie poczucie bezpieczeństwa, zapewniającego 

schronienie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zaspokojenie 

podstawowych potrzeb na poziomie uznawanym w danym społeczeństwie za 

wystarczający. 

 

Bezrobocie - zjawisko braku pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i jej 

poszukujących. 

 

Marginalizacja społeczna - oznacza wykluczenie społeczne jednostki, ludzi tzw. „zbędnych” 

np. ludzi bezdomnych. 

 

Narkomania - patologiczne zjawisko społeczne, uzależnienie spowodowane krótszym lub 

dłuższym zażywaniem leków (głównie przeciwbólowych środków narkotycznych) albo 

innych środków uzależniających. 

 

Niepełnosprawność - ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności w sposób 

lub w zakresie uważanym za normalny dla człowieka, wynikające z uszkodzenia  

i upośledzenia funkcji organizmu. 

 

Osoba bezdomna - osoba niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów  

o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt 

stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także 
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osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, 

w którym nie ma możliwości zamieszkania. 

 

Osoba samotna - osoba samotnie gospodarującą, niepozostającą w związku małżeńskim. 

 

Osoba samotnie gospodarująca - osoba prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe. 

 

Patologia społeczna - zjawiska społeczne związane z zachowaniem się jednostek lub grup 

społecznych niezgodnym z obowiązującymi wartościami danej kultury. Terminu 

patologia społeczna używa się również dla określenia nauki zajmującej się 

socjologicznym badaniem przyczyn i zwalczaniem patologicznych zjawisk społecznych 

takich jak przestępczość, prostytucja, pijaństwo itp. 

 

Pomoc społeczna - jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one  

w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.  

 

Praca socjalna - działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we 

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez 

pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu 

celowi. 

 

Przemoc - wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby bez 

jej przyzwolenia. Wyróżnia się przemoc fizyczną i przemoc psychiczną. Przemoc 

fizyczna to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny 

osoby bez jej przyzwolenia przy użyciu siły fizycznej. Przemoc psychiczna to 

wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby bez jej 

przyzwolenia przy użyciu środków komunikacji interpersonalnej. 

 

Przestępczość - ogół przestępstw popełnionych w pewnym okresie w danym kraju lub 

środowisku albo przez określoną kategorię przestępców. 

 

Rodzina - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, 

wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 
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Rodzina dysfunkcjna – jest to rodzina, która nie spełnia swoich funkcji wychowawczych. 

Życie w takiej rodzinie sprzyja przyjmowaniu przez dzieci patologicznych wzorów 

przystosowania, wypracowaniu swoich wzorców reagowania na różne sytuacje. 

Wyróżnia się następujące typy rodzin dysfunkcyjnych rodzina z problemem 

alkoholowych, rodzina przestępcza, rodzina niepełna, rodzina wielodzietna, rodzina 

„bez miłości”. 

 

Sieroctwo - definiowane najogólniej jako stan, w którym dziecko pozbawione jest rodziców. 

Sieroctwo dzieli się na sieroctwo naturalne powstałe na skutek śmierci rodziców oraz 

sieroctwo społeczne objawiające się pozbawieniem dziecka normalnego środowiska 

rodzinnego na skutek rozbicia rodziny, patologii itp. 

 

Ubóstwo - zjawisko społ. polegające na braku dostatecznych środków materialnych dla 

zaspokojenia potrzeb życiowych jednostki. 
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I. PROCEDURA TWORZENIA GMINNEJ STRATEGII 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  

1. Podstawa opracowania  

 
Podstawą prawną do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych  

w gminie Janów jest Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. ( Dz. U. Nr 64 poz. 

593 z późn. zm.). Art. 17 ust.1 pkt. 1 określa, iż do zadań własnych o charakterze 

obowiązkowym gminy 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. 

 

2. Podstawa prawna systemu pomocy społecznej w Polsce 

2.1. Ustawa o pomocy społecznej 

 
Warunki prawne i organizację systemu pomocy społecznej określa Ustawa o pomocy 

społecznej z dnia 12 marca 2004r. ( Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.). Określa ona jasno: 

1) zadania w zakresie pomocy społecznej; 

2) rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania; 

3) organizację pomocy społecznej; 

4) zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej. 

Według ustawy pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą 

na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości 

(art. 2. 1). 

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, 

współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi  

i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz 

osobami fizycznymi i prawnymi. 
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Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. (art. 3. 1). 

Ustawa wymienia również przypadki, w jakich udziela się pomocy społecznej. 

Według Ustawy pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności  

z powodu: 

1) ubóstwa; 

2) sieroctwa; 

3) bezdomności; 

4) bezrobocia; 

5) niepełnosprawności; 

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

7) przemocy w rodzinie; 

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki 

opiekuńczo-wychowawcze; 

11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; 

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

13) alkoholizmu lub narkomanii; 

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

2.2. Ustawy regulujące system pomocy społecznej  

 
System pomocy społecznej określają m.in. następujące ustawy: 

1) Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 228 poz. 2255 z 2003 r. z późn. zm.) 

regulująca nowy system poza ubezpieczeniowych świadczeń społecznych, 

finansowanych w całości ze środków budżetu państwa, całkowicie odrębny  

od systemu pomocy społecznej. Zamiast tak jak dotychczas szeregu różnych, 

niezależnych od siebie świadczeń ustawa ta wprowadza tylko jeden zasiłek rodzinny 

wraz z dodatkami, które zastępują obecne zasiłki i świadczenia (np. zasiłek 
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wychowawczy, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, jednorazowy zasiłek 

macierzyński z pomocy społecznej, gwarantowany zasiłek okresowy).  

 

2) Ustawa o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003r. Nr 122. poz. 1143), która stwarza 

szansę na powrót do społeczeństwa osobom, które z różnych powodów znalazły się na 

marginesie życia społecznego. Wychodzi również naprzeciw postulatom organizacji 

pozarządowych, które oczekują od państwa większego zaangażowania w aktywizację  

i edukację środowisk dotkniętych długotrwałym bezrobociem. Projekt ustawy kładzie 

nacisk na edukację i aktywizację środowisk marginalizowanych zawodowo  

i społecznie, a także na wspieranie zatrudnienia dla tych grup. Nowa regulacja ma 

zastosowanie przede wszystkim do osób, które nie posiadają własnych dochodów,  

a w szczególności osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności, osób 

uzależnionych od alkoholu w procesie leczenia, osób uzależnionych od narkotyków  

w procesie leczenia, osób chorych psychicznie, długotrwale bezrobotnych, byłych 

więźniów oraz uchodźców.  

Tym osobom nowa ustawa oferuje zatrudnienie socjalne, rozumiane jako 

uczestnictwo w "inkubatorach społecznych" - Centrach Integracji Społecznej - lub 

jako wspierane zatrudnienie socjalne u przedsiębiorców, w Centrach Integracji 

Społecznej bądź w ramach własnej działalności gospodarczej w formie spółdzielni. 

Drugą formą pomocy przewidzianą w ustawie jest wsparcie zatrudnienia osób, 

które uległy wykluczeniu społecznemu. Wsparcie może polegać na skierowaniu danej 

osoby przez powiatowy urząd pracy do pracy u przedsiębiorcy. W tej sytuacji 

pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia danej osoby przez okres do osiemnastu 

miesięcy, zaś powiatowy urząd pracy do refundowania ze środków Funduszu Pracy 

przedsiębiorcy części wynagrodzenia przez pierwsze dwanaście miesięcy osoby.  

Nowa ustawa powołuje do życia Centra Integracji Społecznej, w których osoby 

znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, np. bezdomne lub uzależnione od 

alkoholu, będą mogły liczyć na zatrudnienie socjalne. Osoby te będą przebywały  

w centrach od 1 do 1,5 roku oraz będą otrzymywały pieniądze za wykonywaną pracę. 

W pierwszym miesiącu pracy wynagrodzenie będzie równe 40 proc. zasiłku dla 

bezrobotnych, a w okresie do jednego roku - 80 proc. zasiłku. 
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3) Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111, poz. 535, z późn. 

zm.).Według ustawy ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji 

rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane.  

Ustawa przewiduje, iż w działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego 

mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy 

zawodowe, Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów  

i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne.  

W świetle ustawy ochrona zdrowia psychicznego polega w szczególności na:  

a) promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym,  

b) zapewnianiu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej  

i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy 

niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym,  

c) kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, właściwych postaw 

społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także 

przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.  

 

4) Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie ( Dz. U. nr 96 poz.873 z 2003r.) - jest 

ważnym aktem prawnym, wprowadzającym kompleksowe rozwiązania dotyczące 

podstawowych dziedzin działalności organizacji pozarządowych w Polsce.  

Obszary, które reguluje ustawa to:  

a) prowadzenie działalności pożytku publicznego (działalność odpłatna  

i nieodpłatna pożytku publicznego),  

b) uzyskiwanie przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku 

publicznego oraz konsekwencje z tym związane (warunki uzyskania statusu 

organizacji pożytku publicznego),  

c) nadzór nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego,  

d) wolontariat.  

 

5) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982 r., nowelizowana dnia 28 marca 2003 r. (Dz. U. z 1984r. Nr 35, 

poz. 230, z późn. zm.). 

Rozwiązywanie problemów alkoholowych zakłada, iż większość kompetencji  

i środków finansowych jest zlokalizowana na poziomie samorządów gmin, które na 

mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uzyskały 
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kompetencje do rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach 

lokalnych. Ustawodawca w art. 4 ust 1 stanowi: „prowadzenie działań związanych  

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna 

osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań gminy". 

 

3. Podstawy prawne w zakresie planowania polityki społecznej w Unii 

Europejskiej 

 

W zakresie polityki strukturalnej i Europejskiego Funduszu Społecznego istnieją 

regulacje podejmowane przez Radę, Parlament i Komisję Europejską, dotyczące Funduszy 

Strukturalnych Unii Europejskiej oraz polityki społecznej i wsparcia społecznego: 

 

a) Rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego  

i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego  

i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999;  

b) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; 

c) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Fundusz;  

d) Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej CCI 

2007 PL 051 PO 001 z dnia 27 września 2007 r. 
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II. AKTULANA SYTUACJA SPOŁECZNA NA TERENIE 
GMINY JANÓW 

 

1. Charakterystyka gminy Janów 

 

Gmina Janów położona jest na Jurze 

Krakowsko - Częstochowskiej. Zajmuje obszar 

o powierzchni 14.700 ha. Administracyjnie 

Janów zlokalizowany jest w centralnej części 

gminy, w południowej części powiatu 

częstochowskiego, w południowo-wschodniej 

części województwa śląskiego.  

Gmina Janów zlokalizowana jest na 

północnym skraju Parku Krajobrazowego 

Orlich Gniazd. Przez gminę przepływa rzeka 

Wiercica, która bierze swój początek u źródeł 

Elżbiety i Zygmunta. Janów jak i gmina Janów 

stanowi ważny węzeł szlaków turystycznych. 

 

Rys. 1. Janów na tle woj. śląskiego 

Miejscowość Janów jest siedzibą gminy, która obejmuje swym zasięgiem  

22 sołectwa: Apolonka, Bystrzanowice, Bystrzanowice Dwór, Czepurka, Góry Gorzkowskie, 

Hucisko, Janów, Lgoczanka, Lusławice, Lipnik, Okrąglik, Pabianice, Ponik, Piasek, Śmiertny 

Dąb, Skowronów, Siedlec, Sokole Pole, Teodorów, Zagórze, Złoty Potok i Żuraw. 

Gmina graniczy od zachodu z Gminą Olsztyn, od północy z Gminami Mstów  

i Przyrów, od wschodu z Gminą Lelów i od południa z Gminami Żarki i Niegowa. 

W zasięgu 20 km od Janowa leżą miasta Myszków i Częstochowa, 70 km od Katowic 

i 90 km od Krakowa. Ponadto bliskość gminy z granicą województw świętokrzyskiego  

i łódzkiego, to dogodne warunki tak geograficzne jak i komunikacyjne. 

Przez teren Janowa przebiegają: 

− droga krajowa 46, stanowiąca główne połączenie między Częstochową a Kielcami, 

− droga wojewódzka 793, będąca połączeniem pomiędzy Siewierzem, a Świętą Anną, 
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− linia kolejowa Częstochowa – Kielce. 

Drogi te tworzą korzystne połączenie z drogą ekspresową - E75, co zwiększa 

dostępność turystyczną Janowa jak również całej gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Mapa Gminy Janów 
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2. Sytuacja demograficzna 
 

Tab. 1. Sytuacja demograficzna w Gminie Janów w latach 2005-2007 

Rok Liczba ludności Saldo migracji 
Saldo migracji  
na 1000 

mieszkańców 

2005 5870 14 2,38 

2006 5860 7 1,19 

2007 5854 9 1,54 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych – UG Janów 

Tab. 2. Przyrost naturalny 

Rok Liczba narodzin Liczba zgonów Przyrost naturalny 

2005 54 57 -3 

2006 47 72 - 25 

2007 55 86 - 31 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych – UG Janów 
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Rys. 3. Sytuacja demograficzna na przestrzeni lat 2005-2007 

Ludność mieszkańców gminy Janów systematycznie spada, jest to spowodowane 

w głównej mierze spadkiem urodzeń, zwiększoną migracją ludności do miast. Ów spadek 

ludności jest tendencją charakterystyczną dla obszarów wiejskich. Z danych ewidencyjnych  

z USC w Janowie na rok 2008 zauważalna jest tendencja wzrostowa urodzeń, przy 
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zachowaniu spadku ilości zgonów. Na podstawie tego możemy stwierdzić, iż rok 2008 będzie 

rokiem w ramach, której liczba urodzeń przekroczy liczbę zgonów. Świadczyć to będzie  

o konieczności zwiększenia działań na rzecz opieki nad rodzinami wychowującymi dzieci, 

których środki finansowe mogą być niewystarczające.  

 

3. Zjawisko bezrobocia 

Tab. 3. Poziom bezrobocia w latach 2001 – 2007 (stan na dzień 31.03.2007) z podziałem na płeć oraz 

z wyszczególnieniem osób w wieku do 24 lat oraz długotrwale bezrobotnych  

Bezrobotni z podziałem na posiadane wykształcenie 

Wyszczególnienie 
wyższe 

policealne i 
średnie 
zawodowe 

średnie ogólno-
kształcące 

zasadnicze 
zawodowe 

podstawowe i 
niepełne 
podstawowe 

31.12.2001 11 108 12 180 148 

31.12.2002 14 118 6 185 160 

31.12.2003 15 110 10 163 145 

31.12.2004 23 120 10 160 169 

31.12.2005 24 116 19 176 158 

31.12.2006 34 121 20 139 144 

31.03.2007 25 98 14 112 109 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych – PUP Częstochowa 

Tab. 4. Poziom bezrobocia w latach 2001 – 2007 w gminie Janów  

Z liczby ogółem 
Liczba bezrobotnych 

Wyszczególnienie 

ogółem kobiet 
w wieku do 24 lat 

Pozostających bez pracy 
powyżej 12 miesięcy 

31.12.2001 459 220 127 229 

31.12.2002 483 200 127 239 

31.12.2003 443 193 109 236 

31.12.2004 482 232 98 204 

31.12.2005 493 238 94 216 

31.12.2006 458 258 91 199 

31.03.2007 358 180 60 171 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych – PUP Częstochowa 
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Rys. 4. Bezrobocie w gminie Janów w latach 2001-2007 

Obecnie sytuacja na rynku pracy uległa zdecydowanej poprawie, ogólnie bezrobocie 

systematycznie się zmniejsza. Zjawiskiem bardzo pozytywnych jest też spadek liczby 

bezrobotnych do 24 lat. Jednakże cały czas prawie 50 % osób bezrobotnych stanowią osoby 

długotrwale pozostające bez pracy. W tym zakresie zasadne jest organizowanie szkoleń  

z zakresu nabycia nowych umiejętności, które są organizowane wspólnie z LGD Partnerstwo 

Północnej Jury. Są to kursy agroturystyczne, warsztaty pozwalające zdobycie nowych 

umiejętności itp. Biorąc pod uwagę turystyczny charakter gminy wiele osób długotrwale 

bezrobotnych może wykorzystać swoje możliwości, jakimi są posiadane nieruchomości na 

tworzenie przedsiębiorstw turystycznych, agroturystycznych czy też około turystycznych.  

Stanowi to szansę dla nich, gdyż branża turystyczna jest obecnie jedną z najszybciej się 

rozwijających. Turyści coraz bardziej są zainteresowani poznawaniem tradycji lokalnych, 

dziedzictwa kulturowego. 
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4. Osoby objęty pomocą społeczną 

Tab. 5. Ilość świadczeń udzielonych w ramach zadań własnych 

2005 2006 2007 
Rodzaj pomocy Liczb. 

świadczeń 
kwota 

Liczba 
świadczeń 

kwota 
Liczb. 

świadczeń 
kwota 

Zasiłek celowy 494 30032 x 24177 X 43380 
Zasiłek specjalny 
celowy 

33 3750 33 3140 32 6130 

Zdarzenia losowe 1 200 - - 1 500 
Kierowanie do 
domu pomocy 
społecznej  

1 1200 14 15131 37 46041 

Usługi opiekuńcze  7055 125397 7060 105525 8088 97402 
Dożywianie 
uczniów – liczba 
posiłków 

23344 48639 23730 69403 17716 39043 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych – GOPS Janów 
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Rys. 5. Liczba świadczeń udzielonych w ramach usług opiekuńczych 

Powyższy wykres ilustruje liczbę świadczeń udzielonych w ramach usług 

opiekuńczych na przestrzeni trzech ostatnich lat. Z usług tych mogą korzystać osoby samotne 

jak również osoby w rodzinie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają 

pomocy innych osób, a są jej pozbawione.  

Z powyższego wykresu wynika, iż coraz częściej osoby starsze korzystają z tego 

rodzaju usług. Jak widać liczba świadczeń w roku 2005 wyniosła 7055, a w roku 2007 była 

już większa o 1033. Najczęstszą przyczyną korzystania osób starszych z usług opiekuńczych 

są przyczyny zdrowotne tj. problemy z poruszaniem i niepełnosprawnością ruchową, a także 

długotrwała i przewlekła choroba. Oprócz przyczyn zdrowotnych, które skłoniły osoby do 
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ubiegania się o pomoc opiekuńczą sporo osób korzysta z usług opiekuńczych z powodu 

samotności czy z powodów rodzinnych tj. „pracujących dzieci”. 
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Rys. 6. Liczba świadczeń udzielonych w ramach kierowania DPS 

Na wykresie widać duży wzrost liczby świadczeń związanych z kierowaniem do 

Domu Pomocy Społecznej, Starszy człowiek na ogół potrzebuje pomocy i wsparcia. 

Przewlekłe choroby, pogłębiające się zniedołężnienie, a nierzadko również samotność, 

utrudniają codzienne jego życie. Często staje wobec problemów przekraczających możliwość 

samodzielnego ich rozwiązania, szuka wsparcia w instytucjach pomocowych. 

Choroby i niepełnosprawność to główne przyczyny zamieszkania seniorów w DPS.  

W następnej kolejności wymienia się ich zanik więzi rodzinnych. Następną istotną przyczyną 

ubiegania się o miejsce w DPS jest fakt, że ludzie młodzi, pracujący zawodowo nie mogą 

zapewnić koniecznej, całodobowej i specjalistycznej opieki swoim rodzicom. 
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Tab. 6. Ilość rodzin objętych pomocą w ramach zadań własnych 

Rodzaj pomocy 2005 2006 2007 
Zasiłek celowy 147 111 101 
Zasiłek specjalny celowy 25 14 24 
Zasiłek okresowy 50 50 17 
Zdarzenia losowe 1 - 1 
Kierowanie do domu 
pomocy społecznej  

1 (osoba) 3 (osoby) 4 (osoby) 

Usługi opiekuńcze  20 23 23 
Dożywianie uczniów  182 186 143 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych – GOPS Janów 
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Rys. 7. Ilość osób objętych pomocą w ramach zadań własnych w gminie Janów w 

latach 2005-2007 

 Z przedstawionych danych wynika, iż można zaobserwować spadek zapotrzebowania 

rodzin na dożywianie uczniów w szkole. Przyczyną tego może być zaobserwowany wzrost 

zamożności społeczeństwa. Również dzieci w wieku szkolnym, które mogłyby korzystać  

z posiłków w szkole, to dzieci z tzw. „niżu demograficznego”. 

Natomiast w przypadku zasiłku celowego, który jest przyznawany przede wszystkim 

rodzinom w trudnej sytuacji materialnej w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej  

w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, 

opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów codziennego użytku domowego, drobnych napraw 

i remontów w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu, można zaobserwować tendencję 
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rosnącą rodzin, które są objęte właśnie tą formą pomocy. Może to być spowodowane 

bezrobociem, a także nieporadnością rodzin. 

Tab. 7. Ilość świadczeń udzielonych w ramach zadań zleconych 

2005 2006 2007 
Rodzaj pomocy Liczba 

świadczeń 
Kwota 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
Liczba 
świadczeń 

Kwota 

Zasiłki rodzinne 7016 317197 10328 524230 10167 626020 
W tym dodatki: 
Z tytułu urodzenia 
dziecka 

32 16000 34 34000 36 36000 

Z tytułu opieki nad 
dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu 
wychowawczego 

335 132578 251 96984 217 82468 

Z tytułu samotnego 
wychowywania 
dziecka 

932 163570 295 58270 281 48810 

Z tytułu kształcenia i 
rehabilitacji 

263 17710 347 24610 327 25480 

Z tytułu rozpoczęcia 
roku szkolnego 

605 54450 681 68040 610 61000 

Zasiłki pielęgnacyjne 414 59616 784 114957 885 135405 
Świadczenia 
pielęgnacyjne 

114 47544 120 50372 123 51520 

 
Jednorazowa 
zapomoga z tytułu 
urodzenia dziecka 

- - 47 47000 52 52000 

Zaliczka 
alimentacyjna 

153 28990 442 87800 390 85253,20 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych – GOPS Janów 

 Powyższa tabela przedstawia ilość świadczeń zrealizowanych w zakresie ustawy  

o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej na przestrzeni trzech lat. Do świadczeń 

rodzinnych zaliczamy: 

− zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (z tytułu: urodzenia dziecka, 

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego 

wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - od trzeciego 

dziecka uprawnionego do zasiłku rodzinnego); 

− świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne; 

− jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. 
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 Z analizy danych w tabeli wynika, iż rośnie kwota wypłacanych zasiłków rodzinnych, 

jak również jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.  

Tab. 8. Liczba rodzin korzystająca ze świadczeń rodzinnych 

Lata 2005 2006 2007 

Liczba rodzin 449 615 605 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych – GOPS Janów 
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Rys. 8. Liczba rodzin korzystająca ze świadczeń rodzinnych w gminie Janów w 

latach 2005-2007 

 Wykres obrazuje liczbę rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych  

w poszczególnych latach. W roku 2005 było ich 615, natomiast w 2006 było ich już o 166 

więcej. Jednakże w 2007 roku obserwujemy spadek, bo tylko już 605 rodzin skorzystało  

z zasiłków rodzinnych. Przyczyną tego jest polepszenie stanu materialnego rodzin, co można 

zaobserwować w 2008 roku, gdyż kilkunastu rodzinom wydano decyzję odmowną z przyczyn 

przekroczenia dochodu na osobę w rodzinie. 
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Tab. 9. Liczba i struktura rodzin objętych pomocą  

Lata 2005 2006 2007 
Rodziny ogółem 242 224 203 

Rodziny z dziećmi ogółem 138 120 97 
Rodziny emerytów i 

rencistów 
46 40 50 

Jednoosobowe 
gospodarstwa domowe 

74 70 71 

Rodziny niepełne 28 24 14 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych – GOPS Janów 

 

48,25%
41,96%

33,92%

16,08%
13,99%

17,48%

25,87%

24,48%
24,83%

9,79%

8,39%
4,90%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2005 2006 2007

Rodziny z dziećmi ogółem Rodziny emerytów i rencistów

Jednoosobowe gospodarstwa domowe Rodziny niepełne

 

Rys. 9. Procentowy udział rodzin objętych pomocą w poszczególnych latach ze 

względu na strukturę w gminie Janów 

 Powyższy wykres przedstawia procentowy udział rodzin objętych pomocą ze względu 

na strukturę. W 2005 roku najwięcej rodzin z dziećmi korzystało z pomocy Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, bo aż 48,25 %. Na drugim miejscu są rodziny jednoosobowe – 

25,97 %. Następnie rodziny emerytów i rencistów – 16,08 % oraz rodziny niepełne – 9,79 %.  

Co się tyczy roku 2006, to podobnie jak w roku 2005 najwięcej rodzin z dziećmi 

skorzystało z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 41,96 %, na drugim miejscu 

były jednoosobowe gospodarstwa domowe, czyli osoby samotne – 24,48%. Na trzecim 

miejscu uplasowały się rodziny emerytów i rencistów – 13,99 %. Natomiast na ostatnim 

miejscu, podobnie jak w roku poprzednim były rodziny niepełne – 8,39 %. 
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W porównaniu z latami poprzednimi coraz mniej rodzin korzystało z pomocy 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, co wyraźnie widać na przedstawiony wyżej 

wykresie. W 2007 r. na pierwszym miejscu uplasowały się rodziny z dziećmi, choć  

w porównaniu z latami poprzednimi stanowiły one już tylko 33,92 % ogółu rodzin 

korzystających z pomocy. Na drugim miejscu są rodziny jednoosobowe – 24,83 %, następnie 

rodziny emerytów i rencistów – 24,83 %. Na ostatnim miejscu są rodziny niepełne – 4,9 %, 

jakkolwiek porównując z poprzednimi latami widać wyraźny spadek tego typu rodzin 

korzystających z pomocy GOPS.  

Dobrą prognozą na kolejne lata jest to, iż na wykresie widać wyraźny spadek liczby 

rodzin objętych pomocą. Rodziny z Gminy Janów są bardziej zamożniejsze, poprawił się im 

status materialny, lepiej radzą sobie z codziennym życiem. Wpłynął na to spadek bezrobocia, 

jak również poprawa jakości życia w Polsce. 

Tab. 10. Powody występowania o pomoc społeczną 

Powód trudnej 
sytuacji życiowej 

Liczba rodzin korzystających z pomocy 

Lata 2005 2006 2007 

Ubóstwo 103 164 116 

Bezdomność  1 1 2 

Potrzeba ochrony 
macierzyństwa 

26 40 27 

Bezrobocie 142 136 85 

Niepełnosprawność 77 57 68 

Długotrwała lub 
ciężka choroba  

54 55 46 

Bezradność 75 71 62 

Przemoc w 
rodzinie 

- - 2 

Alkoholizm 4 3 2 

Trudności w 
przystosowaniu do 
życia po 
opuszczeniu 
zakładu karnego 

2 - - 

Zdarzenie losowe 1 - 1 

Sytuacja 
kryzysowa 

4 - 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych – GOPS Janów 
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Rys. 10. Powody występowania o pomoc społeczną w gminie Janów  

 Powyższy wykres przestawia powody występowania o pomoc społeczną w gminie 

Janów przez ostatnie trzy lata. Najczęstszym powodem korzystania z usług Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej jest ubóstwo, a co z tym się wiąże bezrobocie. W roku 2005  

z powodu bezrobocia skorzystało 142 rodziny, jednakże w roku następnym było już ich 

mniej. A już w roku 2007 było 85 rodzin.  

Bezrobocie jest istotnym czynnikiem powodującym szybką degradację ekonomiczną 

jednostki i rodziny, potęguje biedę i rozszerza sferę społecznego ubóstwa. Szczególne 

zagrożenie niesie ze sobą długotrwały brak pracy. Wpływ bezrobocia na kształtowanie się 

nowej warstwy ubogich potwierdza fakt, że osoby pozbawione zatrudnienia coraz częściej są 

świadczeniobiorcami pomocy społecznej. Znalezienie się wśród klientów pomocy społecznej 

prowadzi bezrobotnych do dalszej degradacji ekonomicznej, powoduje nasilenie skutków 

psychospołecznych braku pracy oraz wpływa na spadek ich poczucia bezpieczeństwa 

socjalnego. W ostatnich latach widać wyraźny trend malejący, co dobrze rokuje na następne 

lata.  

 Najrzadszym powodem korzystania rodzin z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej jest alkoholizm, bo tylko kilka rodzin w przeciągu trzech lat. Powodem może być 
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to, iż człowiek uzależniony nie jest w stanie sam sobie pomóc. Często jest to „alkoholizm 

ukryty”, rodziny alkoholika wstydzą się przyznać, iż ich najbliższy nadużywa alkoholu. 

Tab. 11. Poziom zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w gminie 

Janów w porównaniu z średnimi danymi dla gmin wiejskich pow. częstochowskiego. 

Prace interwencyjne Roboty publiczne 
ROK Gm. 

Janów 

średnia dla gm. wiejskich 

pow. częstochowskiego 

Gm. 

Janów 

średnia dla gm. wiejskich 

pow. częstochowskiego 

2005 57 15 55 21 

2006 54 13 20 10 

2007 34 11 34 15 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych – PUP Częstochowa 

 
Gmina Janów stara się w jak największym stopniu zatrudniać osoby  

w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. W tym zakresie corocznie współpracuje 

z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie.  

Pod względem ilości osób skierowanych na te formy zatrudnienia w powiecie 

częstochowskim wśród gmin wiejskich jesteśmy zdecydowanym liderem, niewiele ustępując 

miastom z powiatu.  

Od 2006 roku gmina Janów organizuje prace społecznie - użyteczne. W tym celu 

posiada już opracowany roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie 

użytecznych. Z tego rodzaju prac skorzystało w 2006 r. 10 osób. W roku 2007 liczba  

ta wzrosła do 30 osób, a w 2008 zmniejszyła się do 20 osób. Głównym kierunkiem działań 

wobec osób uczestniczących w programie prac społecznie użytecznych jest pobudzenie u nich 

nawyku pracy oraz wzbudzenie większej efektywności w poruszaniu się po rynku pracy. 

Uczestnicy programu dzięki częstemu kontaktowi z Urzędem Gminy przełamują bariery 

psychologiczne związane z niechęcią do korzystania z usług Urzędu. Obecnie Urząd często 

kojarzony jest jedynie z wypłacaniem przez GOPS zasiłkami z pomocy społecznej. Ponadto 

części osób zaproponowane zostanie możliwość zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 

i robót publicznych. Zatrudnienie to umożliwi zdobycie dodatkowego stażu pracy, jak 

również w niektórych przypadkach może umożliwić nabycie praw do zasiłku bezrobotnego 

czy też świadczeń związanych z Ubezpieczeniem Społecznym.  
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5. Przestępczość 

Tab. 12. Przestępczość w Gminie Janów w latach 2005 - 2006 

L.p. Przestępstwa 2006 2007 

1 Kradzież z włamaniem 12 8 

2 Kradzież 20 39 

3 Pobicie 3 0 

4 Art. 178 KK – nietrzeźwy kierujący 54 26 

5 Art. 177 KK – wypadek drogowy 9 15 

6 Inne 46 62 

RAZEM 144 130 

Czynności sprawdzające 20 12 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Koniecpolu 

Biorąc pod uwagę powyższe dane możemy stwierdzić, iż przestępczość na terenie 

gminy utrzymuje się na poziomie około 130 przestępstw rocznie. Dominującym rodzajem 

przestępstw jest kierowanie pojazdów w stanie nietrzeźwym, wiele występuje również 

kradzieży. Zjawisko to w ostatnim roku nagle wzrosło (wzrost o 74 %). Wzrost kradzieży 

może świadczyć, iż zamożność społeczności Janowa staje się coraz bardziej zróżnicowana.  

Tab. 13. Interwencje domowe w Gminie Janów w latach 2005 - 2006 

L.p. Interwencje domowe z powodu: 2006 2007 

1 alkoholizmu 55 58 

2 narkomani 0 0 

3 przemocy 21 12 

4 inne 230 120 

RAZEM 306 240 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Koniecpolu 

 

Na podstawie powyższych tabel możemy stwierdzić, iż poważnym problemem 

społecznym jest zjawisko alkoholizmu. Niepokojącym symptomem jest fakt ich zjawisko to 

narasta. Poza tym sporo jest interwencji domowych, co bezpośrednio świadczy o problemach 

społecznych mieszkańców gminy Janów. Analizując interwencje domowe pod kątem liczby 

ludności, wynika, iż ponad 5 % mieszkańców gminy doświadczyło różnego typu interwencji 

ze strony policji. Warto zwrócić uwagę również na fakt zjawisko narkomanii, choć w tabeli 
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ono nie występuję. W dobie rozwoju cywilizacyjnego jest to zjawisko często ukrywane  

i nieujawnione. 

6. Podmioty gospodarcze 

Tab. 14. Podmioty gospodarcze w Gminie Janów w latach 2005-2007 

Stan na dzień 
L.p. Sekcja Nazwa 

31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 

1 A 
ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I 
LEŚNICTWO 4 4 6 

2 B RYBACTWO 0 0 0 
3 C GÓRNICTWO 0 0 0 
4 D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 50 50 52 

5 E 
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W 
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ 0 0 0 

6 F BUDOWNICTWO 31 30 29 

7 G 

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; 
NAPRAWA POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI 
ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU 
OSOBISTEGO I DOMOWEGO 

100 100 85 

8 H HOTELE I RESTAURACJE 5 5 11 

9 I 
TRANSPORT, GOSPODARKA 
MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ 23 23 21 

10 J POŚREDNICTWO FINANSOWE 5 5 5 

11 K 

OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, 
WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z 
PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 

10 10 11 

12 L 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I 
OBRONA NARODOWA; 
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA 
SPOŁECZNE I POWSZECHNE 
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 

0 0 0 

13 M EDUKACJA 1 1 1 

14 N 
OCHRONA ZDROWIA I POMOC 
SPOŁECZNA 6 6 6 

15 O 
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 
KOMUNALNA, SPOŁECZNA I 
INDYWIDUALNA, POZOSTAŁA 

11 11 11 

16 P 
GOSPODARSTWA DOMOWE 
ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW 0 0 0 

17 Q 
ORGANIZACJE I ZESPOŁY 
EKSTERYTORIALNE 0 0 0 

RAZEM 246 245 238 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych – PUP Częstochowa 
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Ilość podmiotów gospodarczych w ostatnich 3 latach systematycznie spada. 

Świadczy to o niskim poziomie przedsiębiorczości mieszkańców gminy Janów. Czynnikiem 

powodującym to zjawisko może być brak odpowiedniego przygotowania do prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej, brak wiary w swoje możliwości czy też brak odpowiedniej 

wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Analizując strukturę 

podmiotów gospodarczych możemy stwierdzić, iż dominującą działalnością jest handel oraz 

przetwórstwo przemysłowe. Handel związany jest przede wszystkim z drobnymi sklepami, 

przetwórstwo związane jest z przetwórstwem drewna. Mała jest liczba podmiotów 

prowadzących działalność usługową, czy też około turystyczną. 

7. Rolnictwo 

Tab. 15. Struktura rolnictwa w Gminie Janów 

Wyszczególnienie Powierzchnia w 
ha 

Udział % w ogólnej 
powierzchni gminy 

Grunty orne 5 628 38,30% 
Łąki trwałe 400 2,72% 
Pastwiska 354 2,41% 
Lasy 7 505 51,07% 
Grunty zadrzewione i 
zakrzewione 

7 0,05% 

Sady 85 0,58% 
Drogi 280 1,91% 
Rowy - 0,00% 
Tereny różne 16 0,11% 
Wody płynące 18 0,12% 
Tereny komunikacyjne 
kolejowe i inne tereny 
komunikacyjne 

30 0,20% 

Tereny osiedlowe 
zabudowane 

210 1,43% 

Tereny osiedlowe 
niezabudowane 

44 0,30% 

Tereny osiedlowe zieleni 8 0,05% 
Wody stojące 26 0,18% 
Użytki kopalne 1 0,01% 
Nieużytki 84 0,57% 
RAZEM 14 696            100,00 % 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych – UG Janów 
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Udział poszczególnych klas 

Grunty Orne  Użytki zielone 

Klasa III a 80, 88 ha  Klasa II 0,49 ha 

Klasa III b 117,78 ha  Klasa III 64,54 ha 

Klasa IV a 329,36 ha  Klasa IV 171,57 ha 

Klasa IV b 1 177,13 ha  Klasa V 256,90 ha 

Klasa V 2 926,60 ha  Klasa VI 200,00 ha 

Klasa VI 961,48 ha  Klasa VI p 60,50 ha 

Klasa IV z 34,75 ha    

RAZEM 5 628 ha  RAZEM 754 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych – UG Janów 

 

Przeważają gleby słabe klasy IV b i V. Świadczy to o niskim poziomie 

dochodowości z tytułu prowadzenia intensywnej produkcji rolniczej. Wymagają dużego 

stopnia nawożenia oraz dużego nakładu siły.  

Tab. 16. Gospodarstwa z terenu gminy Janów według rodzaju wykształcenia rolniczego osoby 

kierującej. 

 Wyższe 

rolnicze 

Policealne 

rolnicze 

Średnie 

zawodowe 

rolnicze 

Zasadnicze 

zawodowe 

rolnicze 

Kurs 

rolniczy 

Brak 

wykształcenia 

rolniczego 

Janów 14 0 40 26 122 625 

Źródło: GUS, Powszechny Spis Rolny 2002r. 

 
 Z powyższych danych wynika, iż na terenie gminy rolnicy to przede wszystkim 

osoby bez wykształcenia rolniczego, bądź z ukończonym kursem rolniczym. Świadczy to  

o pokoleniowych charakterze gospodarstw rolniczych i ich przekazywaniu dziedzicznym. 

Powyższe dane dowodzą również o słabym przygotowaniu mieszkańców gminy, rolników  

do prowadzenia nowoczesnych gospodarstw rolnych. Wynika to również ze słabej jakości 

gleb i związane z tym brakiem opłacalności w prowadzeniu gospodarstw rolnych. Istniejące 

gospodarstwa to przede wszystkim gospodarstwa rozdrobnione – kilku hektarowe.  
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Tab. 17. Struktura zasiewów zbóż na terenie gminy Janów 

 
Pszenica 

ozima 

Pszenica 

jara 
Żyto 

Jęczmień 

ozimy 

Jęczmień 

jary 
Owies Ogółem 

Janów 11 797 3 620 58 646 2 683 14 400 8 959 147 759 

Źródło: GUS, Powszechny Spis Rolny 2002r. 

 
Biorąc pod uwagę strukturę zasiewów wynika bezpośrednio, iż dominującym 

zasiewem jest żyto. Podkreśla to dodatkowo słabą jakość gleb. Kolejną dominująca uprawą 

jest jęczmień jary.  

8. Służba Zdrowia 

Zadania z zakresu ochrony zdrowia w gminie Janów wykonuje Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów. Swoją 

siedzibę ma w Janowie przy ulicy Leśnej 3. W jego skład wchodzą: 

1. Ośrodek Zdrowia w Janowie 

2. Ośrodek Zdrowia w Bystrzanowicach 

3. Ośrodek Zdrowia w Żurawiu 

 

Rodzaj świadczonych usług: 

Ośrodek Zdrowia w Janowie 

a. poradnia ogólna 

b. poradnia dla dzieci 

c. poradnia rehabilitacyjna 

d. gabinet zabiegowy 

e. punkt szczepień 

f. pracownia EKG 

Ośrodek Zdrowia w Żurawiu 

a. poradnia ogólna  

b. gabinet zabiegowy 

c. punkt szczepień 

Ośrodek Zdrowia w Bystrzanowicach 

a. poradnia ogólna  

b. gabinet zabiegowy 

c. punkt szczepień 
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Tab. 18. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych przez SP ZOZ ZOZ Gminy Janów  

w 2007 r. 

L.p. Zadania statutowe 

Liczba udzielanych 
świadczeń 

zdrowotnych lub 
usług 

Liczba pracowników 
udzielających poszczególne 
świadczenia zdrowotne lub 
usługi i ich kwalifikacje 

1 

Udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w zakresie 
podstawowej opieki 
zdrowotnej 

29879 4 lekarzy 
8 pielęgniarek 
1 położna 

2 

Udzielanie ambulatoryjnych 
specjalistycznych świadczeń 
zdrowotnych w zakresie: 
- rehabilitacji 

628 Lekarz rehabilitant 
Mgr. Rehabilitacji 

3 
Opieka lekarsko – 
pielęgniarska 

4220 4 lekarzy 
8 pielęgniarek 

4 Zabiegi pielęgniarskie 3114 8 pielęgniarek 

5 
Środowiskowa opieka 
pielęgniarska 

2546 4 pielęgniarki Środowiskowe 

6 
Działania profilaktyczne, w 
tym szczepienia ochronne 

2012 4 lekarzy 
8 pielęgniarek 
1 położna 

7 
Orzeczenia o stanie zdrowia 
w tym o czasowej niezdolności 

1579 4 lekarzy 

8 Promocja zdrowia 
3215 4 lekarzy 

8 pielęgniarek 
1 położna 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych – SP ZOZ ZOZ Gminy Janów 

 

Zespół Ośrodków Zdrowia gminy Janów wykonują podstawowe usługi medyczne. 

Dominującą usługą są świadczenia zdrowotne w zakresie opieki zdrowotnej. Ponadto 

Ośrodek Zdrowia zapewnia świadczenie usług w zakresie rehabilitacji, opieki lekarsko – 

pielęgniarskiej. Wykonuje działania profilaktyczne poprzez szczepienia ochronne (głównej 

mierze w szkołach).  

W ramach świadczeń podstawowych usług medycznych lekarze Zespołu 

Ośrodków Zdrowia kierują na badanie specjalistyczne do pozamiejscowych placówek 

medycznych. W ośrodku zdrowia działa również punkt laboratoryjny oraz prywatny gabinet 

dentystyczny, wykonujący usługi w ramach kontraktu z NFZ. 
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9. Edukacja, sport, kultura 

Placówki oświatowe: 
 
Na terenie gminy Janów działają następujące placówki oświatowe przez nią 

administrowane: 

 

PRZEDSZKOLA – 2 

 Przedszkole w Janowie – posiada cztery oddziały przedszkolne (dwa w Janowie oraz 

jeden zamiejscowy w Piasku i jeden zamiejscowy w Siedlcu) 

 Przedszkole w Złotym Potoku 

Szkoły Podstawowe – 3 

 Szkoła Podstawowa w Janowie 

 Szkoła Podstawowa w Lusławicach wraz z oddziałem zerowym 

 Szkoła Podstawowa w Sokolim Polu wraz z oddziałem zerowym 

Gimnazja – 1 

 Gimnazjum w Piasku 

Szkolne Schroniska Młodzieżowe – 1 

 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu 

 

Tab. 19. Podział placówek oświatowych według typu, liczby dzieci i uczniów do nich 

uczęszczających 

Typ placówki 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

PRZEDSZKOLA – 2 92 98 98 171 
Przedszkole w Janowie 67 73 73 73 
      - oddział przedszkolny Janów (2 oddziały) 45 50 50 50 
      - oddział przedszkolny Piasek 12 13 12 12 
      - oddział przedszkolny Siedlec 10 10 11 11 
Przedszkole w Złotym Potoku 25 25 25 25 

 
Szkoły Podstawowe – 3 450 425 389 384 

Szkoła Podstawowa w Janowie 265 256 234 224 
Szkoła Podstawowa w Lusławicach 88 85 77 81 
Szkoła Podstawowa w Sokolim Polu 97 84 78 79 

 
Gimnazja 256 257 247 225 

Gimnazjum w Piasku 256 257 247 225 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych – UG Janów 
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Placówki oświatowe administrowane przez samorząd powiatowy, działające na terenie 
gminy Janów 
 

Na terenie gminy Janów znajduje się jedna szkoła średnia - Zespół Szkół im. 

Władysława Szafera w Złotym Potoku gdzie można zdobyć wykształcenie w następujących 

typach szkół:  

4-letnie technikum agrobiznesu 

4-letnie technikum żywienia i gospodarstwa domowego 

4-letnie technikum architektury krajobrazu. 

 

Uczniowie szkoły mają możliwość odbywania praktyk zagranicznych  

w Szwajcarii a ponadto dzięki współpracy z francuskim liceum LPA de la Brie  

w Monbazillac wyjeżdżają na wycieczki zagraniczne do Francji. Zarówno technikum 

agrobiznesu jak i technikum żywienia i gospodarstwa domowego przygotowują uczniów pod 

kątem świadczenia usług w turystyce. Profile te są trafnie dobrane do kierunku rozwoju 

turystyki w gminie Janów, gdzie turyści najczęściej zatrzymują się w gospodarstwach 

agroturystycznych, których wciąż przybywa.  
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III. ANALIZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE 
POLITYKI SPOŁECZNEJ  

 
 

Bardzo użyteczną metodą przy określaniu priorytetów rozwojowych jest coraz 

powszechniej stosowana w pracach nad strategią analiza SWOT, oceniająca zarówno 

wewnętrzne, jak i zewnętrzne czynniki wpływające na działania związane  

z programowaniem strategii. Wnikliwe opracowanie SWOT jest istotnym etapem procesu 

planowania strategicznego. Przy właściwym opracowaniu stanowi punkt wyjściowy dla 

określania celów strategicznych oraz projektów socjalnych. Dodać należy, że w analizie 

SWOT odniesiono się wyłącznie do kwestii społecznych. 

Analiza SWOT została przygotowana w oparciu o konsultacje i opinie instytucji  

i organizacji pomocowych działających na terenie gminy Janów.  

Przedstawione poniżej czynniki obejmują: 

− siły – wewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na sytuację społeczną, 

− słabości – wewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na sytuację 

społeczną, 

− szanse – zewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na realizację celów, 

− zagrożenia – zewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na realizację 

celów.  
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Tab. 20. Analiza SWOT 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

− dobre rozpoznanie potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 

− dobrze rozwinięta sieć telekomunikacyjna, 

− dobry obieg informacji o formach pomocy, 

− dostateczna dostępność do jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej dla osób 

starszych, 

− wysoki poziom koordynacji działań oraz 

współpracy podmiotów zajmujących się 

problematyką dzieci i młodzieży, 

− prowadzenie działań socjalnych i 

zapobiegających dysfunkcjom rodziny, 

− dobra współpraca pomiędzy sferą rządową i 

pozarządową, 

− duże zainteresowanie samorządu problematyką 

dzieci i młodzieży, 

− bardzo dobra współpraca z PCPR-em, 

Kościołem, Urzędem, 

− wyspecjalizowana kadra pracowników 

społecznych, przygotowanych do pracy z 

osobami uzależnionymi, bezrobotnymi, 

starymi, 

− dobra dostępność do domów pomocy 

społecznej, 

− współpraca z instytucjami pozarządowymi 

zajmującymi się osobami uzależnionymi, 

− prawidłowo wykorzystane środki finansowe 

pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, 

− istnienie terenów wypoczynkowych i 

rekreacyjnych. 

− niski poziom kwalifikacji zawodowych ludzi 

bezrobotnych, 

− występowanie wysokiego bezrobocia 

długotrwałego oraz zjawiska dziedziczenia 

bezrobocia, 

− niedostateczne dofinansowywanie oświaty i 

nauki, 

− brak dostępu do szkół ponadpodstawowych dla 

dzieci niepełnosprawnych, 

− wzrost przestępczości, 

− brak wystarczającej oferty pomocy społecznej 

oraz rehabilitacyjnej dla osób 

niepełnosprawnych, 

− istnienie barier architektonicznych 

utrudniających życie społeczne, 

− brak rozpowszechniania w środowisku lokalnym 

pozytywnych postaw charytatywnych, 

− brak małych form pomocy społecznej dla osób 

starszych, umożliwiających kontynuację 

zainteresowań i aktywności zawodowej, 

− zwiększanie się liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym, 

− brak specjalistów zajmujących się rodzinami z 

różnymi problemami m.in. pomocą osobom 

bezrobotnym, 

− przeciążenie pracowników socjalnych ilością 

zadań, 

− brak możliwości kontynuacji aktywności 

zawodowej wśród osób starszych, 

− niedostateczna liczba ośrodków wsparcia dla 

rodzin w kryzysie. 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

− wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców 

oraz zwiększenie dostępności do szkół różnego 

stopnia, 

− racjonalne wykorzystanie zasobów 

naturalnych, 

− rozwój przemysłu, inwestycji, 

− wykorzystywanie w pełni nowych źródeł 

energii, recyklingu odpadami, 

− brak uciążliwego przemysłu i transportu dla 

środowiska naturalnego, 

− ciągłe doskonalenie się kadry pomocy 

społecznej, 

− istnienie partnerstwa pomiędzy władzami 

gminy a organizacjami pozarządowymi w 

zakresie rozwiązywania problemów 

bezrobocia, niepełnosprawności, 

− upowszechnianie problematyki 

niepełnosprawności, 

− wzrost społecznej akceptacji i podmiotowe 

traktowanie osób niepełnosprawnych, 

starszych, samotnych i chorych psychicznie, 

− prawidłowy przepływ informacji pomiędzy 

sektorem publicznym a pozarządowymi w 

dziedzinie pomocy społecznej, 

− uwrażliwienie systemu oświaty na problemy 

osób starszych, 

− dostosowanie infrastruktury do osób starszych, 

likwidowanie barier architektonicznych, 

− uwrażliwianie młodzieży na potrzeby ludzi 

starszych, 

− prowadzenie promocji zdrowia dla osób 

starszych, 

− wysoki poziom współpracy pomiędzy szkołą a 

rodziną, 

− racjonalne rozdzielanie środków publicznych, 

− wzrost patologii spowodowanych zwiększającym 

się bezrobociem, ubóstwem, brakiem środków do 

życia, 

− wzrost stopy bezrobocia, bezrobocia 

długotrwałego oraz dziedziczenia bezrobocia, 

− niewystarczające przygotowanie absolwentów do 

potrzeb w zakresie służb pomocy społecznej, 

− postępująca degradacja wartości rodziny, 

postępująca apatia i zniechęcenie oraz upadek 

„kultury pracy”, 

− brak wzrostu kształcenia ustawicznego na 

obszarach wiejskich, 

− brak standaryzacji w usługach socjalnych,  

− zła sytuacja ekonomiczno- gospodarcza kraju źle 

wpływa na pomoc niepełnosprawnym, 

− wzrost zapotrzebowania na placówki opieki 

stacjonarnej, usługi opiekuńcze, 

− rozwój zjawiska wykluczenia społecznego 

niektórych grup społecznych, 

− przeciążenie pracowników socjalnych ilością 

zadań, 

− brak wykwalifikowanej kadry w stosunku do 

potrzeb, 

− brak lokalnych i regionalnych działań 

skierowanych do długotrwale bezrobotnych,  

− brak wzrostu mobilności zawodowej,  

− istnienie zjawiska nielegalnego zatrudnienia, 

− występowanie zjawiska „ uzależnienia” od 

pomocy społecznej, 

− zmniejszająca się liczba miejsc pracy dla osób 

niepełnosprawnych,  

− złe zabezpieczenie przez państwo poziomu życia 

osób w podeszłym wieku, 

− istnienie negatywnego stereotypu człowieka 

starego,  
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− wzrost znaczenia organizacji pozarządowych 

na rzecz dzieci i młodzieży, 

− możliwość korzystania ze środków 

finansowych Unii Europejskiej, 

− dostosowanie standardów do wymogów UE, 

− współpraca fachowców różnych dziedzin na 

rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, 

− istnienie systemu wsparcia dla osób z 

problemem uzależnienia, 

− skuteczność i efektywność podejmowanych 

działań na rzecz osób uzależnionych,  

− istnienie programów pomocowych 

skierowanych do osób bezdomnych,  

− dobra współpraca GOPS-u z organizacjami 

pozarządowymi. 

− brak stabilności prawa w dziedzinie pomocy 

społecznej,  

− rozpad więzi społecznych i zanik kontroli 

społecznej,  

− brak statystyk i rozpoznania potrzeb osób 

starych,  

− alienacja i marginalizacja zagrożonych grup 

społecznych,  

− istnienie zjawiska wyuczonej bezradności, wśród 

społeczeństwa,  

− brak ofert szkoleniowych dotyczących pracy z 

dziećmi, młodzieżą i rodziną dla kadry pomocy 

społecznej, 

− przeciążenie pracowników socjalnych ilością 

zadań, 

Źródło: opracowanie własne 

 

Identyfikacja problemów społecznych (wnioski z analizy SWOT) 

Istnienie: 

− wysokiego poziomu bezrobocia na terenie gminy Janów skutecznie uniemożliwia 

realizację celów osobistych i zawodowych znacznej grupie mieszkańców, pogłębiając 

obszary ubóstwa; 

− zapewnienie właściwej opieki samotnym, w podeszłym wieku i niepełnosprawnym; 

− dysfunkcje opiekuńczo – wychowawcze w rodzinach wymagających profesjonalnej 

pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się trudności; 

− choroba alkoholowa jest jednym z poważniejszych problemów społecznych na terenie 

gminy, staje się przyczyną szeregu negatywnych zjawisk, skutecznie ograniczając 

wydolność rodzin dotkniętych tym problemem; 

− właściwa ocena możliwości lokalnego systemu pomocy społecznej i jego rozwój 

zgodnie i ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi. 
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Na podstawie zidentyfikowanych problemów wyznaczono cztery obszary 

problemowe, które wyznaczają niezbędne wytyczne dla właściwej realizacji Gminnej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.  

 

Są to następujące obszary problemowe: 

 

OBSZAR A – Bezrobocie i ubóstwo 

OBSZAR B – Niepełnosprawność i problemy osób starszych 

OBSZAR C – Kryzys rodzinny 

OBSZAR D – Alkoholizm i inne uzależnienia  

Biorąc pod uwagę zapewnienie elastyczności strategii oraz konieczność reagowania 

na nagłe występujące potrzeby społeczne wyznaczono piąty obszar odpowiedzialny za 

diagnozowanie i monitorowanie problemów społecznych. Obszar ten stanowi dopełnienie 

pozostałych obszarów, zapewnia prawidłową realizację założeń Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz jej ewaluację. 

 

 
OBSZAR E – Diagnoza i monitoring  
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CELE STRATEGICZNE 

M  I  S  J  A 
zapewnienie mieszkańcom gminy Janów 

warunków do zdrowia,  
rozwoju osobistego i zawodowego  

oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej 
 

Cel strategiczny B 

Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych 
i niepełnosprawnych 

Cel strategiczny C 

Budowa zintegrowanego systemu pomocy rodzinie dysfunkcyjnej 

Cel strategiczny D 

Budowa zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz narkomanii na terenie gminy. 

Źródło: opracowanie własne 

IV. CELE STRATEGICZNE 
 

Na podstawie analizy społecznej oraz analizy problemów społecznych określono 

misje Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz wyznaczono pięć 

celów szczegółowych służącym jej realizacji.  

 
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Cel strategiczny E 

Diagnozowanie i monitorowanie problemów społecznych. 

Cel strategiczny A 

System wsparcia na rzecz osób bezrobotnych oraz dotkniętych 
ubóstwem 
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W celu ułatwienia realizacji misji do poszczególnych celów szczegółowych 

opracowano cele operacyjne. Cele operacyjne stanowią podstawę do opracowania kierunków 

działań Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Janów. 

 

 

Cel strategiczny A 

System wsparcia na rzecz osób bezrobotnych oraz dotkniętych ubóstwem 

 

Cele operacyjne: 

A.1. Rozwijanie aktywnych form pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem 

społecznym, długotrwale bezrobotnym, w tym kobietom. 

A.2. Monitoring socjalny – wypracowanie form postępowania wobec osób w sytuacji 

kryzysowej długotrwałego pozostawania bez pracy. 

 

 

Cel strategiczny B 

Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych  

i niepełnosprawnych 

 

Cele operacyjne: 

B.1. Zapewnienie odpowiednich form opieki osobom wymagającym takiej opieki. 

B.2. Usprawnianie osób starszych i niepełnosprawnych. 

B.3. Aktywizacja rodzin na rzecz zapewnienia opieki osobom najbliższym. 

B.4. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności. 

B.5. Aktywizacja osób upośledzonych i chorych psychicznie. 
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Cel strategiczny C 

Budowa zintegrowanego systemu pomocy rodzinie dysfunkcyjnej 

 

Cele operacyjne: 

C.1. Utrzymanie dziecka w rodzinie: 

− pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo w przezwyciężaniu problemów 

opiekuńczo – wychowawczych poprzez odtworzenie albo wzmocnienie ich funkcji; 

− zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju 

zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi im prawami; 

− pomoc młodzieży w życiowym usamodzielnieniu poprzez nabycie umiejętności 

społecznych umożliwiających prawidłową adaptację społeczną oraz integrację ze 

środowiskiem; 

− przeciwdziałanie szerzeniu się postaw destrukcyjnych, agresywnych, aspołecznych  

w środowisku dzieci i młodzieży. 

C.2. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie 

opieki rodziców z zachowaniem priorytetu prorodzinnych form opieki zastępczej: 

− zagwarantowanie dzieciom i młodzieży właściwych warunków opiekuńczo-

wychowawczych poprzez umieszczenie w prorodzinnych formach opieki najbardziej 

zbliżonych do środowiska rodzinnego lub formach instytucjonalnych odpowiednio do 

diagnozy dziecka, na czas kryzysu rodziny naturalnej; 

− reintegracja rodziny poprzez ponowne podjęcie funkcji opiekuńczo–wychowawczych 

przez rodzinę naturalną dziecka po przezwyciężeniu problemów życiowych 

stanowiących przyczynę umieszczenia dziecka poza rodziną oraz odtworzenie  

i wzmocnienie funkcji rodziny naturalnej. 

C.3. Aktywne rozwiązywanie sytuacji kryzysowej w rodzinie. 

− objęcie opieką psychologiczną i pedagogiczną rodziny, w której występuje kryzys; 

− wsparcie instytucjonalne rodziny pozostającej w kryzysie. 

 

 

 

 

 

 



Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 43 

Cel strategiczny D 

Budowa zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz narkomanii na terenie gminy. 

 

Cele operacyjne: 

D.1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych. 

D.2. Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują. 

D.3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. 

 

 

Cel strategiczny E 

Diagnozowanie i monitorowanie problemów społecznych. 

 

Cele operacyjne: 

E.1. Ocena stanu potrzeb społecznych. 

E.2. Ocena możliwości skutecznego reagowania na pojawiające się kwestie społeczne. 
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V. KIERUNKI DZIAŁAŃ 

 

Cel strategiczny A 

System wsparcia na rzecz osób bezrobotnych oraz dotkniętych ubóstwem 

 

Kierunki działania: 

1. Stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie monitorowania 

i rozwiązywania problemu wysokiego bezrobocia na terenie gminy: 

− organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych oraz prac subsydiowanych  

z Krajowych oraz Europejskich Funduszy Socjalnych; 

− promowanie klubów pracy i szkoleń; 

− propagowanie działań zmierzających do przekwalifikowywania się osób długotrwale 

bezrobotnych; 

− organizowanie prac społecznie użytecznych. 

2. Objęcie pracą socjalną osób długotrwale bezrobotnych, tak by zachęcać je do 

systematycznego poszukiwania zatrudnienia. W szczególności należy dążyć do udzielenia 

osobom bezrobotnym wszechstronnej pomocy w zakresie: poradnictwa, zapoznania  

z aktywnymi technikami poszukiwania pracy. 

3. Objęcie pomocą materialną rodzin dotkniętych problemem bezrobocia. 

4. Objęcie pomocą materialną osób biednych i ubogich. 

5. Tworzenie na terenie gminy sprzyjającego klimatu dla potencjalnych inwestorów, 

mogących tworzyć nowe miejsca pracy. 

6. Współudział w programach realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego przez 

instytucje rynku pracy. 

7. Bieżący monitoring ofert programowych i ewentualne opracowanie projektów mających 

na celu rozwiązywanie problemu bezrobocia w szczególności wśród kobiet i osób 

długotrwale bezrobotnych. 

8. Organizowanie kursów, szkoleń podnoszących kwalifikacje zgodnie z zapotrzebowaniem 

rynku pracy. 
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Cel strategiczny B 

Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych  

i niepełnosprawnych 

 

Kierunki działania: 

1. Utrzymanie osób niepełnosprawnych i starszych w miejscu ich zamieszkania  

w szczególności poprzez: 

− propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia; 

− ułatwienie kontaktu z placówkami rehabilitacyjnymi;  

− uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych; 

− rozwój oferty kulturalnej adresowanej do osób w podeszłym wieku w celu ich 

aktywizacji. 

2. Rozwój pracy socjalnej i działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze 

środowiskiem lokalnym: 

− budowa projektów socjalnych promujących integrację społeczną; 

− rozwój oferty kulturalnej aktywizującej osoby niepełnosprawne; 

− podjęcie działań zmierzających do powstania integracyjnych oddziałów 

przedszkolnych, klas w szkołach podstawowych i gimnazjach. 

3. Wsparcie materialne dla osób samotnych, w podeszłym wieku i osób niepełnoprawnych. 

4. Podejmowanie działań zmierzających do systematycznego łamania barier dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo. 

5. Współdziałanie z PFRON i organizacjami pozarządowymi dla skuteczniejszego 

rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych. 

6. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Urzędem Pracy  

w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 

7. Rozwój działań informacyjnych i promocyjnych związanych z pozycją osób w podeszłym 

wieku i niepełnosprawnych. 

8. Wsparcie osób zaburzonych i chorych psychicznie w samodzielnym funkcjonowaniu na 

terenie gminy w szczególności poprzez opiekę medyczną, poradnictwo socjalne i pomoc 

materialną. 

9. Podjęcie działań w kierunku aktywizacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych. 
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Cel strategiczny C 

Budowa zintegrowanego systemu pomocy rodzinie dysfunkcyjnej 

 

Kierunki działania: 

1. Systematyczna praca socjalna z rodzinami z problemem opiekuńczo-wychowawczym 

polegająca na: 

− diagnozie deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, wydolności opiekuńczo-

wychowawczej, zaniedbań względem dzieci; 

− diagnozie – ocenie sytuacji dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym, rówieśniczym. 

2. Pomoc materialna dla rodzin pozostających w trudnej sytuacji ekonomicznej realizowana 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 

− z systemu pomocy społecznej; 

− z systemu świadczeń rodzinnych. 

3. Rozwój sieci świetlic profilaktycznych oraz tworzenie świetlic socjoterapeutycznych, 

działających w poszczególnych miejscowościach, oferujących całodzienną pomoc 

dzieciom z rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi poprzez: dożywianie, 

właściwą opiekę pedagogiczną, pomoc w rozwiązywaniu trudności szkolnych, możliwość 

konstruktywnego spędzania czasu wolnego, nabywanie przez dzieci różnych umiejętności 

społecznych koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu oraz 

prowadzących grupy wsparcia i socjoterapię. 

4. Systematyczna współpraca z istniejącymi w powiecie jednostkami zapewniającymi 

całodobową opiekę dzieciom i młodzieży. 

5. Systematyczna współpraca z wymiarem sprawiedliwości właściwym ze względu na 

położenie gminy, w szczególności: 

− sądem rodzinnym;  

− kuratorami sądowymi dla dzieci i młodzieży. 

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi organizującymi opiekę dzieciom i młodzieży 

z rodzin dysfunkcyjnych oraz ze środowisk ryzyka. 

7. Systematyczne współdziałanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z placówkami 

oświatowymi w celu bieżącej analizy sytuacji dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, 

a w szczególności przeciwdziałanie pojawiającym się patologiom oraz dofinansowywanie 

działań naprawczych prowadzonych przez szkoły, w tym dożywiania uczniów. 
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Cel strategiczny D 

Budowa zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz narkomanii na terenie gminy. 

 
Kierunki działania: 

1. Ograniczanie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych.  

2. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców w sytuacjach związanych z alkoholem  

i narkotykami.  

3. Wdrożenie stosownych form profilaktyki alkoholowej i narkotykowej kierowanej  

w szczególności do dzieci i młodzieży.  

4. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami 

postępowania osób nadużywających alkoholu.  

5. Zwiększenie skuteczności i dostępności leczenia i terapii osobom uzależnionym  

i współuzależnionym w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania 

problemów uzależnień oraz wzmacnianie efektów leczenia. 

6. Prowadzenie edukacji eliminującej czynniki zagrażające prawidłowemu funkcjonowaniu 

społecznemu i psychologicznemu – promowanie zdrowego stylu życia szczególnie wśród 

dzieci i młodzieży. 

7. Przeciwdziałanie przemocy domowej i zaniedbaniom. 

 

Cele i kierunki działań są realizowane zgodnie z przyjmowanym corocznie przez Radę 

Gminy poprzez Gminny Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych zawierającym szczegółowe działania w tym zakresie oraz realizacji zadań  

z zakresu przeciw działania narkomanii Gminy Janów.  
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Cel strategiczny E 

Diagnozowanie i monitorowanie problemów społecznych. 

 

Kierunki działania: 

1. Systematyczny monitoring problemów społecznych realizowany przez pracowników 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

2. Systematyczna analiza zasobów finansowych przeznaczonych na realizację zadań 

własnych i zleconych. 

3. Coroczne informowanie radnych i decydentów o istniejących potrzebach i kwestiach 

społecznych. 

4. Analiza świadczonej pomocy ze względu na efektywność i właściwość adresatów. 

5. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez kadrę pomocy społecznej w celu lepszego 

rozpoznawania i reagowania na pojawiające się kwestie społeczne. 

6. Systematyczny monitoring istniejących i rozpoczynających się programów celowych  

i funduszy służący ewentualnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych na 

rozwiązywanie lokalnych potrzeb społecznych. 
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VI. SPOSOBY MONITOROWANIA 
 
1. Monitoring i ewaluacja  

 

Skuteczność funkcjonowania przyjętej strategii zależeć będzie od: 

a) monitoringu i ewaluacji; 

b) budowy programów celowych rozwijających przyjęte kierunki działań. 

             Monitoring i ewaluacja zapisów strategicznych polegają na systematycznej ocenie 

realizowanych działań oraz modyfikacji kierunków działania w przypadku istotnych zmian 

społecznych, które mogą pojawiać się poprzez zmianę regulacji prawnych czy też narastanie 

poszczególnych dolegliwości społecznych. 

Całościowa ocena wymaga odpowiedzi na pytania o zgodność ocenianej polityki  

z przyjętymi wartościami i zasadami. Ewaluacja jest działalnością z natury normatywną, gdyż 

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

pojawić się propozycje wprowadzenia nowych norm i procedur. Jest także działalnością 

instrumentalną, ponieważ jej podstawowym celem jest dostarczenie podmiotom polityki 

społecznej praktycznej wiedzy potrzebnej przy podejmowaniu decyzji. 

Elementami skutecznego monitoringu i ewaluacji będą przede wszystkim: 

a) Zespół wdrażający strategię. 

           Zespół powinien zostać powołany przez wójta gminy odrębnym zarządzeniem,  

a w jego skład mogą wejść m.in.: zastępca wójta, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, 

przedstawiciel Gminnej Komisji Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

radni, przedstawiciel Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. 

b) Roczna ocena wdrażania strategii. 

           Zespół wdrażający Strategię winien się zbierać przynajmniej raz w roku i ocenić 

poziom wdrażania poszczególnych celów i kierunków działań. Zespół swoją ocenę powinien 

przekazać wójtowi i radzie, sugerując przyjęcie proponowanych rozwiązań, np. programów, 

celów, programu rozwiązywania problemów alkoholowych. 
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2. Cechy programów i projektów 

 

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych będzie skuteczna, o ile 

przedstawiciele samorządu lokalnego znajdą zasoby umożliwiające budowę i realizację 

programów celowych zgodnych z przyjętymi kierunkami działań. Programy można 

realizować w okresach rocznych, dłuższych lub krótszych, w zależności od charakteru danego 

projektu. 

Przy budowie projektów znaczenie będą miały środki, które Rada Gminy rocznie 

będzie przeznaczała na ten cel. Projekty można realizować w ramach: 

a) własnych zasobów samorządu (np. projekty GOPS); 

b) poprzez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury); 

c) poprzez inne instytucje zewnętrzne. 

Projekty i programy mogą być przyjmowane przez Radę Gminy stosownymi 

uchwałami, które winny przybierać formułę załączników do niniejszej strategii. 

Projekty i programy realizowane w ramach strategii powinny być zgodne z przyjętymi 

kierunkami działań ponadto powinna je cechować: 

a) efektywność ( jest to jedna z najbardziej pożądanych cech polityki społecznej  

i jednocześnie kryterium jej oceny. Stosowana w polityce społecznej  

w znaczeniach nadawanych jej przez ekonomię, prakseologię i socjologię. Jest to 

relacja między osiągniętymi bądź planowanymi celami (korzyściami) danego 

działania a ponoszonymi lub planowanymi nakładami. Można tego dokonywać 

dwoma sposobami: osiągając maksymalny stopień realizacji celu przy danym 

nakładzie zasobów (zwiększenie wydajności) lub używając minimalnego nakładu 

środków, by w jak największym stopniu zbliżyć się do realizacji celu 

(oszczędzanie zasobów). Efektywne programy realizowane w ramach strategii 

rozwiązują jedną kwestię społeczną, nie przyczyniając się do powstania nowych, 

służą zachowaniu równowagi między interesami różnych grup społecznych oraz 

podnoszą poziom zaspokajania potrzeb społeczeństwa, oszczędnie i wydajnie 

dysponując posiadanymi środkami; 

b) skuteczność ( jest to zgodność między stanem rzeczy, określanym jako skutek 

danego, a zakładanym celem. Skuteczność jest stopniowalna: za skuteczne uznaje 

się nie tylko działania, których skutki są tożsame z celem, ale i te, które zbliżają 

do jego osiągnięcia. Skuteczność jest oceną, dla której punktem odniesienia jest 

wzorzec stanu docelowego. Ten stan docelowy w polityce społecznej może być 
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postrzegany bardziej konkretnie – jako pożądane i zaplanowane zmiany w jakiejś 

dziedzinie życia społecznego ( np. ograniczenie obszarów biedy);  

c) celowość ( jest to cecha oznaczająca dotarcie z danym programem do środowiska 

osób rzeczywiście go potrzebujących. Powinna się opierać na rzetelnie 

przeprowadzonej diagnozie problemu). 

 

3. Proponowane projekty 

 

W ramach prac nad Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych 

zaproponowano następujące projekty, które w istotny sposób mogą się przyczynić do 

rozwiązywania lokalnych problemów społecznych. Wyniki tych prac, będących podstawą  

w planowaniu strategicznym, obrazują prezentowane poniżej streszczenia. 

 

Tab. 21. Przykładowy projekt - Droga do lepszego życia dla osób z zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w gminie Janów. 

Przykładowy 

tytuł 

projektu 

Droga do lepszego życia dla osób z zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w gminie Janów. 

Źródło 

finansowania 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII działania  

Grupa 

docelowa 
Osoby bezrobotne korzystające z systemu opieki społecznej 

Cel − zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym 

klientów pomocy społecznej Gminy Janów; 

− ułatwienie dostępu klientów pomocy społecznej Gminy Janów do form 

aktywnej integracji. 

Źródła 

finansowania 

EFS – 89,5 % 

Środki własne gminy – 10, 5 % 
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Tab. 22. Przykładowy projekt – Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w gminie Janów. 

Przykładowy 

tytuł 

projektu 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ REALIZACJI ZADAN  

Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE 

JANÓW 

Źródło 

finansowania 

Środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie  

z zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Grupa 

docelowa 

Osoby zagrożone problemami alkoholowymi, narkomanią oraz ich rodziny. 

Cel − Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych; 

− Poprawa dostępności do leczenia odwykowego mieszkańcom gminy: 

ułatwianie osobom uzależnionym od alkoholu udziału w programach 

terapeutycznych, organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób 

uzależnionych i współ uzależnionych; 

− Zwiększanie świadomości społecznej na temat zagrożeń, jakie niesie  

za sobą używanie środków chemicznych zmieniających świadomość; 

− Przestrzeganie prawa w zakresie niepodawania alkoholu nieletnim  

w punktach sprzedaży na terenie Gminy; 

− Wspieranie psychospołeczne i prawne osób poddawanych przemocy  

w rodzinie; 

− Prowadzenie działań profilaktycznych ze szczególnym uzasadnieniem 

profilaktyki szkolnej i rodzinnej; 

− Zmniejszenie ilości przypadków naruszeń prawa ustanowionego w ustawie 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawie  

o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawie o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie; 

− Współdziałanie merytoryczne i wspieranie finansowe instytucji, 

stowarzyszeń i osób fizycznych realizujących zadania gminne z zakresu 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 

Źródła 

finansowania 
Środki Urzędu Gminy Janów 



Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 53 

Tab. 23. Przykładowy projekt – Punktu informacyjno – konsultacyjny dla osób zagrożonych 

problemem alkoholizmu, bądź narkomanii. 

Przykładowy 

tytuł 

projektu 

Punktu informacyjno – konsultacyjny dla osób zagrożonych problemem 

alkoholizmu, bądź narkomanii 

Źródło 

finansowania 

Środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie  

z zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Grupa 

docelowa 

Osoby zagrożone problemami alkoholowymi, narkomanią oraz ich rodziny. 

Cel − Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych; 

− Poprawa dostępności do leczenia odwykowego mieszkańcom gminy: 

ułatwianie osobom uzależnionym od alkoholu udziału w programach 

terapeutycznych, organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób 

uzależnionych i współ uzależnionych; 

− Zwiększanie świadomości społecznej na temat zagrożeń, jakie niesie  

za sobą używanie środków chemicznych zmieniających świadomość; 

−  Przestrzeganie prawa w zakresie niepodawania alkoholu nieletnim  

w punktach sprzedaży na terenie Gminy; 

− Wspieranie psychospołeczne i prawne osób poddawanych przemocy  

w rodzinie; 

− Prowadzenie działań profilaktycznych ze szczególnym uzasadnieniem 

profilaktyki szkolnej i rodzinnej; 

− Zmniejszenie ilości przypadków naruszeń prawa ustanowionego w ustawie 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawie  

o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawie o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie; 

− Współdziałanie merytoryczne i wspieranie finansowe instytucji, 

stowarzyszeń i osób fizycznych realizujących zadania gminne z zakresu 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 

Źródła 

finansowania 

Środki Urzędu Gminy Janów 
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Tab. 24. Przykładowy projekt – Nowy zawód szansą na lepsze życie. 

Przykładowy 

tytuł 

projektu 

Nowy zawód szansą na lepsze życie 

Źródło 

finansowania 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki  

Grupa 

docelowa 

Osoby bezrobotne korzystające z systemu opieki społecznej 

Cel - Przekwalifikowanie zawodowe dostosowane do wymogów rynku pracy; 

- Wsparcie doradcy zawodowego. 

Źródła 

finansowania 

EFS – 100 % 

 

Tab. 25. Przykładowy projekt – Punkt informacji dla osób niepełnosprawnych. 

Przykładowy 

tytuł 

projektu 

Punkt informacji dla osób niepełnosprawnych 

Źródło 

finansowania 

Praca społeczna członków stowarzyszenia,  

Grupa 

docelowa 

Osoby niepełnosprawne i ich rodziny. 

Cel − Informacje dla osób niepełnosprawnych dotyczące przysługującym tym 

osobom dofinansowaniach ze środków NFZ oraz PERON; 

− Pomoc w zakupie sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego  

i pomocniczego wraz z informacja o możliwym wsparciu finansowym. 

 
Źródła 

finansowania 

Realizowane przez osoby ze Stowarzyszenia na rzecz osób 

niepełnosprawnych „PARTNERSTWO” z Radomska, przy współpracy 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 
 
 



Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 55 

Tab. 26. Przykładowy projekt – Matematyka szansą na lepsze życie. 

Przykładowy 

tytuł 

projektu 

Matematyka szansą na lepsze życie 

Źródło 

finansowania 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki  

Grupa 

docelowa 
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum 

Cel − Podniesienie jakości kształcenia w zakresie nauk ścisłych - matematyki dla 

uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów z terenu wiejskiej gminy 

Janów; 

− Uświadomienie uczniom znaczenia matematyki dla rozwoju edukacyjnego; 

− Wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów, mających problemy  

z naukami ścisłymi; 

− Zmniejszenie dysproporcji w zakresie kształcenie pomiędzy szkołami 

wiejskimi a miejskimi. 

Źródła 

finansowania 

EFS – 100 % 

Tab. 27. Przykładowy projekt – Mój wybór szansą na lepsze start w życiu zawodowym. 

Przykładowy 

tytuł 

projektu 

Mój wybór szansą na lepsze start w życiu zawodowym 

Źródło 

finansowania 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki  

Grupa 

docelowa 

Uczniowie gimnazjum 

Cel − Wsparcie doradczy zawodowego w zakresie prawidłowego wybory kariery 

zawodowej uczniów III klas gimnazjum. 

Źródła 

finansowania 

EFS – 100 % 
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VII. FINANSOWANIE STRATEGII 
 

1. Źródła finansowania 
 

Przewidziane źródła finansowania Strategii to: 

- środki własne samorządu; 

- środki z budżetu centralnego; 

- środki Urzędu Marszałkowskiego; 

- środki Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

- środki funduszy krajowych (Fundusz Ochrony Środowiska); 

- środki strukturalne Unii Europejskiej. 

 

2. Wsparcie realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych 

 

Możliwości zewnętrznego wsparcia finansowego rozwoju gminy zależeć będą  

od następujących czynników: 

− wielkość środków przeznaczonych przez Unię Europejską na wsparcie rozwoju 

społecznego w Polsce; 

− zasady podziału środków unijnych pomiędzy poszczególne województwa w ramach 

Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013; 

− potencjał absorpcyjny poszczególnych organizacji społecznych i instytucji; 

− zdolność przygotowania i realizacji konkretnych projektów dla gminy Janów w sferze 

społecznej; 

− budowa partnerstwa podmiotów uczestniczących w unijnych programach i procesie 

wdrażania GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

SPOŁECZNYCH. 
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3. Środki pomocowe Unii Europejskiej. 
 

W Unii Europejskiej pomoc stosowana jest w formie polityk strukturalnych. Polska 

jako członek Unii Europejskiej korzystać z możliwości wspierania wysiłku lokalnych władz 

samorządowych na rzecz rozwoju społecznego w programach: 

− Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013; 

− Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; 

− Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

 

Pozyskanie i skuteczne zarządzanie środkami Unii Europejskiej wymaga: 

 
− dokładnej orientacji w problemach i potrzebach gospodarczo-społecznych gminy czy 

regionu; 

− współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego różnych szczebli oraz 

współpracy pomiędzy samorządem lokalnym a instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi, samorządem gospodarczym i środowiskami naukowymi 

(partnerstwo); 

− systematycznego śledzenia ogłaszanych w programach Unii Europejskiej warunków 

dla poszczególnych projektów; 

− umiejętności przygotowania projektów, wypełniania wniosków podlegających 

procedurom unijnym; 

− umiejętności celowego wykorzystania środków budżetu lokalnego; 

− umiejętności skutecznego argumentowania i przekonania w procesie zwracania się  

o pomoc finansową; 

− włączenie realizacji projektów pomocowych w całokształt działań władz gminy, 

powiatu czy organizacji pozarządowych z terenu gminy. 
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4. Potencjał absorpcyjny gminy. 
 

Określając potencjał zdolności do wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla 

gminy Janów należy jasno zdefiniować i wyznaczyć priorytety rozwojowe dla 

dofinansowania ze środków UE. Warunkiem będzie zapewnienie spójności pomiędzy 

wskazanymi priorytetami rozwoju wewnętrznego, a pomocą UE. Decydujące znaczenie dla 

pełnego wykorzystania środków Unii Europejskiej będzie miał potencjał absorpcyjny, jakim 

dysponować będzie gmina, czyli zdolność do: 

− uzupełnienia środków europejskich środkami własnymi gminny w proporcji  

1:4 w ramach montażu finansowego funduszy europejskich; 

− przygotowania, planowania i prowadzenia programów i projektów inwestycyjnych  

w wymiarze współpracy z Unią Europejską. 

Zagrożeniem dla pełnego wykorzystania środków pomocowych UE może być 

niedostatek środków budżetu gminy na montaż finansowy. Kluczowe znaczenie będzie miała 

zdolność gminy do generowania, planowania i prowadzenia projektów w ramach współpracy 

z UE oraz realizacji inicjatyw i inwestycji, spełniających unijne kryteria celowości  

i efektywności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 59 

VIII. WNIOSKI 
 
 

Realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych przyczyni 

się do wdrożenia w gminie Janów nowoczesnego modelu polityki społecznej. Strategia 

ukierunkowuje działania władz samorządowych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 

pełnienie aktywnej roli w budowaniu nowoczesnego modelu systemu opieki społecznej.  

Celem Strategii są działania długookresowe i długofalowe, polegające na 

inwestycji w kapitał ludzki, system edukacji, poprawę sytuacji materialnej, działania na rzecz 

poprawy rynku zatrudnienia, mające powiązania ze wzrostem przedsiębiorczości. 

Strategia jest zatem instrumentem nowoczesnej polityki społecznej wdrażanej na 

poziomie lokalnym przez władze samorządowe gminy Janów, mającym pobudzać do 

aktywności organizacje, instytucje, środowiska działające w obszarze pomocy społecznej, 

rozwoju gospodarczego i społecznego miasta. 

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 Janów, 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 rozwiązywania 

problemów społecznych, w tym środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Stwarza to szansę na usprawnienie instytucjonalne sfery związanej  

z realizacją zadań opieki społecznej, ograniczaniem negatywnych zjawisk społecznych, jak 

patologie, ubóstwo czy długotrwałe bezrobocie. Ważnym zadanie jest skonstruowanie 

mechanizmów finansowych pozwalających na łączenie środków z różnych źródeł. 

 

Od realizacji powyższych założeń i determinacji w procesie wdrażania Gminnej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zależeć będzie efektywność i zdolność 

instytucji, organizacji i władz samorządowych do rozwiązywania problemów społecznych 

mieszkańców gminy Janów. 
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