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Część  Wprowadzająca 

Wstęp 
 

System pomocy społecznej w Polsce, na przestrzeni ostatnich lat, ulega 

intensywnym przeobrażeniom, zarówno pod względem zadaniowym jak 

i instytucjonalnym. Samorządy lokalne działające w obecnej sytuacji gospodarczej, 

cechującej się dużą dynamiką zmian i niepewnością, co do ich kierunków, muszą posiadać 

zdolność do wczesnego rozpoznawania zagrożeń, jak i dostrzegania pojawiających się 

szans. W takich warunkach istotnego znaczenia nabiera zarządzanie strategiczne, które, 

oparte na opracowywaniu, wdrażaniu i kontroli realizacji planów strategicznych, umożliwia 

dostosowanie funkcjonowania jednostek terytorialnych do zmian zachodzących 

w otoczeniu. Na poziomie zarządzania lokalnego (gminnego), w zakresie polityki 

społecznej, podstawową rolę wśród tego typu planów pełni strategia rozwiązywania 

problemów społecznych. Strategia jest jednym z podstawowych dokumentów określającym 

zadania lokalnej polityki społecznej.  

Art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

zobowiązuje samorząd gminny do opracowania i realizacji Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów 

pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych i innych, 

których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Celem niniejszej 

strategii jest przedstawienie problemów społecznych występujących w społeczności gminy 

Karczmiska oraz wskazanie metod i kierunków działania, które będą je minimalizować 

i rozwiązywać.  

W opracowanym dokumencie można wyróżnić trzy zasadnicze części: 

wprowadzającą, która zawiera informacje na temat uwarunkowań zewnętrznych tworzenia 

strategii; analitycznodiagnostyczną, zawierającą informacje ogólne dotyczące gminy oraz 

diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie; programową, która zawiera założenia 

polityki społecznej gminy na najbliższe lata ujęte w formie celów oraz kierunków działań. 
Strategia została przygotowana na lata 2021-2026. Ma umocowanie w dokumentach 

strategicznych z zakresu polityki społecznej przygotowanych na poziomie europejskim, 

ogólnopolskim i samorządowym, skąd stosownie do potrzeb mieszkańców, przenosi 

priorytetowe cele i kierunki działań na poziom lokalny. 

Dokument stanowi podstawę do realizacji stosunkowo trwałych interwencji 

społecznych, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców gminy 

Karczmiska, w szczególności tych, którzy zagrożeni są marginalizacją. Rozwiązanie 

istotnych problemów społecznych jest działaniem trudnym i długofalowym, dlatego też 

celowe jest strategiczne podejście do zagadnień ze sfery polityki społecznej.  

Od skuteczności rozwiązania tych problemów zależy funkcjonowanie wspólnoty, jaką 

stanowi gmina. 
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Rozdział I 

Cel i Proces tworzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Karczmiska  

1.1 Podstawy prawne  
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczmiska na lata 2021 

- 2027 jest dokumentem uwarunkowanym prawnie. Obowiązek jej opracowania wynika  

z  art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 

 z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), który w ramach zadań własnych gminy przewiduje: 

opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki  

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

 i rodzin z grup szczególnego ryzyka.  

 

1.2 Powiązanie Strategii z krajowymi aktami prawnymi 
 

 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczmiska jest 

zgodna z założeniami polityki państwa, a także ustaw kompetencyjnych nakładających na 

administrację rządową i samorządową określone obowiązki. Działania zawarte w Strategii 

oparte są na postanowieniach innych krajowych aktów prawnych.  

Obecnie wiele aktów prawnych reguluje zadania szeroko pojętej pomocy społecznej 

oraz innych dziedzin ze sfery społecznej takich jak: edukacja, zdrowie, rynek pracy, 

sport, kultura itd. Większość zadań realizowana jest przez samorządy terytorialne 

z dochodów własnych, subwencji i dotacji. Do realizacji zadań przewidziano również 

liczne programy, które wynikają ze specyfiki i potrzeb poszczególnych grup 

społecznych m.in.: 

 Wieloletni Program „ Posiłek w szkole i w domu”; 

 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

 Program Karta Dużej Rodziny, 

 Program Rodzina „500 plus” i inne programy prorodzinne, 

 

 Poza programami wynikającymi z przepisów ustawowych opracowano szereg 

programów resortowych, których powodzenie jest możliwe wyłącznie przy 

zaangażowaniu władz lokalnych, a nie tylko instytucji rządowych. 

Samorządy mają również obowiązek opracowywania własnych programów takich jak: 

 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

 Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

 Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie, 

 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

 Wielkość i różnorodność programów kierowanych do społeczności lokalnych 

wymaga sprawnej koordynacji. Wydaje się, że naturalnym narzędziem do realizacji 

tych celów może być także Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych. 
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1.3. Akty prawne regulujące problematykę pomocy społecznej 
 Strategia rozwiązywania problemów społecznych, podobnie jak inne dokumenty 

strategiczne, przygotowywane na różnych szczeblach administracji publicznej jest 

dokumentem uwarunkowanym prawnie. Obowiązek jej opracowania wynika wprost 

z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1507), który w ramach zadań własnych gminy przewiduje „opracowanie 

i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

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

szczególnego ryzyka”. Opracowując zaktualizowaną Strategię Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Karczmiska opierano się na kluczowych dla tej materii 

aktach prawnych tak, aby była ona kompatybilna oraz komplementarna 

z obowiązującymi przepisami oraz wymogami prawnymi. 

Na treść i realizację strategii rozwiązywania problemów społecznych mają wpływ 

Niżej wymienione akty prawne m.in.: 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, 

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. roku o samorządzie powiatowym, 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym; 

 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, 

 Ustawa z dnia13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej, 

 Finansowanych ze środków publicznych, 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, 

 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 

             i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego; 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

             i o wolontariacie, 

 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, 

 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 

 Ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za 

życiem”, 

 Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionych do 

alimentów, 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, 

 Ustawa z dnia 04 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów, 

 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, 

 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym   zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, 

 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 
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Realizacja strategii będzie wymagała także odwoływania się do innych aktów prawnych 

krajowych jak i europejskich. 

1.4.  Zgodność z dokumentami programowymi na poziomie europejskim 

i krajowym 
Kontekst europejski 

 Zaktualizowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w generalnych zasadach jest dokumentem zgodnym z założeniami polityki społecznej 

UE, co stwarza możliwości korzystania z funduszy unijnych skierowanych  

na rozwiązanie różnych problemów społecznych. Politykę Społeczną Wspólnoty 

Europejskiej określają traktaty i inne dokumenty odnoszące się do zagadnień 

społecznych. Najważniejsze z nich to: Wspólnotowa Karta Praw Socjalnych 

Pracowników, Traktaty z Maastricht i Amsterdamski. Przełomowym w podejściu UE 

do problematyki społecznej był szczyt 

Luksemburski, następstwem, którego było wypracowanie Europejskiej Strategii 

Zatrudnienia, która ma fundamentalne znaczenie dla zastosowania, stale 

aktualizowanego Europejskiego Funduszu Społecznego – głównego źródła 

finansowania problemów społecznych. Głównym założeniem polityki społecznej UE 

jest zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego metodą otwartej koordynacji (open 

metod of coordination – OMC). Założenia te zostały przyjęte podczas szczytu 

Lizbońskiego w 2000 roku w ramach OMC, podstawowe cele dla wszystkich krajów 

 są ustalane wspólnie, a następnie przedkładane na strategie poszczególnych państw. 

Przyjęta w Nicei Europejska Agenda Społeczna wyznacza główne cele w odniesieniu 

do zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa. 

 

W 2002 roku w Nicei, Rada Europejska przyjęła cztery cele zwalczania ubóstwa 

i wykluczenia społecznego na obszarze Unii Europejskiej: 

 zwiększanie udziału w zatrudnieniu i dostępu do środków, praw, dóbr i usług, 

 zapobieganie ryzyku wykluczenia społecznego, 

  pomoc dla najbardziej potrzebujących, 

  mobilizacja wszystkich odpowiednich instytucji. 

Strategia Polityki Społecznej otworzyła Polsce dostęp do najważniejszego 

instrumentu finansowego, jakim jest Europejski Fundusz Społeczny.  

Zadania realizowane przez fundusz sprowadzają się do: 

 aktywnych form zwalczania bezrobocia, 

  przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 

 promowania i poprawy kształcenia ustawicznego, 

 doskonalenia kadry i rozwoju przedsiębiorczości, 

  aktywizacji zawodowej kobiet. 

EUROPA 2020 - jest strategią gospodarczą Unii Europejskiej zastępującą 

Strategię Lizbońską. Nowe wyzwania takie, jak światowy kryzys finansowy 

zmusiły Europę do redefinicji zarówno celów, jak i instrumentów wspierających 

rozwój gospodarczy. 

Strategia, której założeniem jest stworzenie większej liczby miejsc pracy i podniesienie 

standardu życia, obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety: 

 rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, 

  rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej 

z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, 
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 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki o wysokim 

poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 

 

 Podstawowymi instrumentami realizacji celów strategii „Europa 2020”  

są opracowywane przez państwa członkowskie UE, Krajowe Programy Reform oraz  

przygotowane przez Komisję Europejską inicjatywy przewodnie, realizowane  

na poziomie UE, państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych, a wśród nich 

min.: 

 Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia – stworzenie warunków 

do unowocześnienia rynków pracy poprzez ułatwienie mobilności 

pracowników i rozwój ich umiejętności, w celu zwiększenia poziomu 

zatrudnienia oraz zapewnienie trwałości europejskich modeli społecznych, 

 Europejski program walki z ubóstwem – zapewnienie spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej poprzez pomoc osobom biednym i wykluczonym oraz 

umożliwienie im aktywnego uczestniczenia w życiu ekonomicznym  

i społecznym. 

 

Narodowa Strategia Integracji Społecznej (NSIS) 

 

 Narodowa Strategia Integracji Społecznej (NSIS) -  jest dokumentem, którego 

celem jest pomoc w procesie włączania się Polski w realizację drugiego z celów 

Strategii Lizbońskiej stawiającego na modernizację europejskiego modelu socjalnego, 

inwestowanie w ludzi oraz zwalczanie wykluczenia społecznego.  

Działania w tym zakresie mają przyczynić się do:  

 dostosowania edukacji i szkolenia do wymogów życia i pracy w społeczeństwie 

opartym na wiedzy, 

 rozwijania aktywnej polityki zatrudnienia przyczyniającej się do tworzenia 

większej liczby lepszych miejsc pracy, 

 modernizacji systemu ochrony socjalnej, w tym systemów emerytalnych 

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

odpowiedniej koordynacji z celami polityki edukacyjnej i polityki zatrudnienia, 

 wspierania integracji społecznej, aby uniknąć pojawienia się trwale 

zmarginalizowanej klasy ludzi niezdolnych do funkcjonowania 

w społeczeństwie opartym na wiedzy. 

 

Kontekst Krajowy 

 

 Na płaszczyźnie krajowej nowa Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Karczmiska, zgodna jest w swych założeniach i proponowanych 

kierunkach działań z następującymi dokumentami: 

 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 

 

 W Strategii Rozwoju Kraju 2020, przedstawione są cele i priorytety rozwoju 

społeczno-gospodarczego Polski w najbliższej dekadzie oraz warunki, które powinny 

ten rozwój zapewnić. Strategia Rozwoju Kraju 2020 za konieczne uznaje kompleksowe 

ujęcie działań w zakresie bezpieczeństwa socjalnego obywateli znajdujących  

się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie samodzielnie 

przezwyciężyć wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
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Raport Polska 2030 

 

 Dokument „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” wymienia 10 najważniejszych 

wyzwań, jakie stoją przed Polską w najbliższych dwóch dziesięcioleciach (do 2030 

roku). Wyzwania rozwojowe stanowią podstawę diagnostyczną do przygotowanych 

strategii rozwoju. Na wyłonione wyzwania składają się: wzrost i konkurencyjność, 

sytuacja demograficzna, wysoka aktywność zawodowa oraz adaptacyjność zasobów 

pracy, odpowiedni potencjał infrastruktury, bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne, 

gospodarka oparta na wiedzy oraz rozwój kapitału intelektualnego, solidarność 

i spójność regionalna, poprawa spójności społecznej, sprawne państwo, wzrost kapitału 

społecznego. Od odpowiedzi na te wyzwania zależy rozwój kraju, tempo wzrostu 

gospodarczego, sytuacja Polaków oraz miejsce Polski na mapie gospodarczej 

i społecznej Europy. 

 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 

  

 Głównym celem Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego jest rozwijanie kapitału 

ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów osób w taki sposób, by mogły w pełni 

uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach 

życia. 

Poza celem głównym w Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego wyznaczono pięć celów 

szczegółowych: 

 wzrost zatrudnienia, 

 wydłużenie aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości, 

funkcjonowania osób starszych, 

  poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

  poprawa zdrowia obywateli oraz podniesienie efektywności opieki zdrowotnej, 

  podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli. 

 

 Realizacja celu głównego oraz celów szczegółowych SRKL odbywać się będzie 

poprzez działania podejmowane na rożnych etapach życia: od wczesnego dzieciństwa, 

poprzez edukację szkolną, edukację na poziomie wyższym, okres aktywności 

zawodowej i rodzicielstwa, do starości. 

 Realizacja celów SRKL powinna w perspektywie roku 2020, pozwolić na to, 

by Polska, dzięki rozwiniętemu rynkowi pracy i wysokiemu poziomowi zatrudnienia 

w połączeniu z wysokiej jakości systemem kształcenia oraz efektywną opieką 

zdrowotną, stawała się coraz bardziej nowoczesnym, atrakcyjnym i konkurencyjnym 

miejscem do życia. Przedmiotowa strategia odzwierciedla cele programu Europa 2020, 

wpisuje się w nie poprzez wskazanie na potrzebę kształtowania warunków dla rozwoju 

konkurencyjnej gospodarki rynkowej, ukierunkowanej na zwiększanie spójności 

społecznej oraz przezwyciężanie społecznych barier rozwoju. Zapisy SRKL 

bezpośrednio wpisują się w cele Strategii Rozwoju Kraju 2020. 

 W szczególności odnoszą się one do priorytetów opisanych w dwóch 

następujących obszarach strategicznych: konkurencyjna gospodarka (cele: zwiększenie 

innowacyjności gospodarki oraz rozwój kapitału ludzkiego), a także spójność społeczna 

i terytorialna (cele: integracja społeczna oraz zapewnienie dostępu i określonych 

standardów usług społecznych). 
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Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 

(Nowy wymiar aktywnej integracji) 

 

 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu jest 

bezpośrednim odniesieniem do 9 priorytetu Wspólnych Ram Strategicznych, określa 

założenia polityki państwa w w/w zakresie. Przedmiotowy program stanowi dokument 

o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, ustanowiony w celu realizacji 

średniookresowej strategii rozwoju kraju – Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz Strategii 

Rozwoju Kapitału Ludzkiego. Podstawowym problemem dla krajowego programu jest 

niezdolność gospodarstw domowych do pokrywania wydatków koniecznych, 

związanych z podstawowymi potrzebami ich członków w wymiarach biologicznym 

i społecznym, zobowiązaniami z przeszłości (spłacanie zaległości i długów) 

i przynajmniej minimalnymi oszczędnościami (zabezpieczenie w razie nagłych 

i nieprzewidzianych wydatków). Aby ten problem zminimalizować należy oddziaływać 

na warunki, w jakich funkcjonują gospodarstwa domowe, aby mogły one podejmować 

dobre dla siebie i społeczeństwa decyzje o inwestowaniu w swój potencjał 

zatrudnieniowy i zarobkowy oraz decyzje dotyczące poziomu jego realizacji przez  

ich dorosłych członków. Celem całej Unii Europejskiej jest zmniejszenie skali ubóstwa 

lub wykluczenia społecznego o 20 mln osób. Odpowiedni cel krajowy przyjęty przez 

Polskę brzmi: obniżenie o 1,5 mln liczby osób zagrożonych ubóstwem i/lub deprywacją 

materialną i/lub żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących  

lub o niskiej intensywności pracy. 

 

Strategia wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na lata 2009 – 2050 
(Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej):  

 

 Misją Strategii jest „podjęcie działań służących wzmocnieniu podmiotowości 

obywateli i ich wspólnot oraz stworzenie warunków dla rozwoju instytucji 

społeczeństwa obywatelskiego”. Aby zrealizować ww. misję wyznaczono poniższe 

cele: 1. Osiągnięcie optymalnego poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym 

– jako warunek konieczny stworzenia trwałych podstaw dla podmiotowej aktywności 

obywateli i ich wspólnot w kształtowaniu rozwoju społecznego, wzrostu gospodarczego 

i kultury politycznej; 2. Ilościowy i jakościowy rozwój instytucji społeczeństwa 

obywatelskiego – jako wyraz obiektywnej konieczności wzmocnienia organizacji 

pozarządowych, integracji społecznej i podmiotów ekonomii społecznej oraz form 

i sposobów ich funkcjonowania; 3. Stworzenie mechanizmów funkcjonowania dobrego 

państwa – jako zwieńczający konstrukcję społeczeństwa obywatelskiego rezultat 

działania zasad pomocniczości, partycypacji, partnerstwa oraz dialogu obywatelskiego 

w relacji - sprawna administracja publiczna – obywatele. 

1.5. Korelacja strategii z innymi dokumentami programowymi 
Narodowa Strategia Integracji Społecznej (NSIS)  
 

Narodowa Strategia Integracji Społecznej jest dokumentem, którego celem jest 

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

Lizbońskiej stawiającego na modernizację europejskiego modelu socjalnego, 

inwestowanie w ludzi oraz zwalczanie wykluczenia społecznego. Działania w tym 

zakresie mają przyczynić się do:  
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 dostosowania edukacji i szkolenia do wymogów życia i pracy w społeczeństwie 

opartym na wiedzy,  

 rozwijania aktywnej polityki zatrudnienia przyczyniającej się do tworzenia 

większej liczby lepszych miejsc pracy,  

  modernizacji systemu ochrony socjalnej, w tym systemów emerytalnych 

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

odpowiedniej koordynacji z celami polityki edukacyjnej i polityki zatrudnienia, 

 wspierania integracji społecznej, aby uniknąć pojawienia się trwale 

zmarginalizowanej klasy ludzi niezdolnych do funkcjonowania 

w społeczeństwie opartym na wiedzy. 

 

Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

Wizja Rozwoju Polityki Społecznej w Województwie Lubelskim  

„Budując nowoczesny region lubelski zaktywizujemy społeczności lokalne, 

ograniczymy ubóstwo. Efektywnie wspierając rodzinę, seniorów, osoby 

niepełnosprawne i bezrobotne będziemy tworzyć możliwości uczestniczenia w życiu 

społecznym i zawodowym wszystkim mieszkańcom Lubelszczyzny”.   

Celami głównymi są:  

 Wzrost zatrudnienia i ograniczenie poziomu ubóstwa w województwie 

lubelskim do 2020 roku.  

 Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, włączenie społeczne oraz wzrost 

aktywności i udziału w życiu społecznym osób starszych. 

 Budowa spójnego systemu pomocy efektywnie wspierającego rodzinę w woj. 

lubelskim.  

 Włączenie niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego w życie 

społeczne.  

 

Strategia Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2016-2023  
 

W roku 2023 Powiat Opolski będzie obszarem:  

 spójnym terytorialnie, z wiodącą rolą miasta Opola Lubelskiego jako 

ponadlokalnego ośrodka wzrostu  gospodarczego i kreowania usług dla całego 

obszaru powiatu, z bardziej rozwiniętą gospodarką lokalną, efektywnie 

i racjonalnie wykorzystującą swoje potencjały rozwoju, szczególnie w zakresie 

ponadlokalnej turystyki i rolnictwa, sadownictwa oraz przetwórstwa 

w nowoczesnych sektorach biogospodarki,  

 przyjaznym mieszkańcom i inwestorom, a także sprzyjającym aktywizacji 

zawodowej oraz rozwojowi przedsiębiorczości, kultury i usług rekreacyjno-

sportowych, 

 bardziej zintegrowanym społecznie z mniejszym poziomem ubóstwa 

i wykluczenia społecznego (z wyróżnieniem osób starszych 

i niepełnosprawnych), 

 bezpiecznym oraz dobrze rządzonym, ze sprawną i otwartą na współpracę 

i innowacje administracją publiczną. 
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Strategia Rozwoju Gminy Karczmiska na lata 2015-2022 

 

W Strategii Rozwoju Gminy Karczmiska na lata 215-2022 zostały wyodrębnione 

 4 obszary strategiczne:  

 poprawa bezpieczeństwa społeczności gminnej poprzez realizację projektów 

z zakresu infrastruktury drogowej.  

 ochrona środowiska poprzez realizację projektów z zakresu infrastruktury 

wodno – kanalizacyjnej. 

 częściowe uniezależnienie energetyczne Gminy poprzez realizację projektów 

z zakresu odnawialnych źródeł energii. 

 rozwój społeczno – turystyczno – gospodarczy Gminy. 

 

1.4. Proces tworzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych 
Prace nad Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Karczmiska na lata 2021-2026 zostały rozpoczęte powołaniem Zespołu ds. opracowania 

Strategii - zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2020 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 22 

lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania „Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Gminie Karczmiska na lata 2021 w następującym składzie: 

1. Justyna Fiodor-Socha – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,  

2. Mariola Adamczyk-Usarek – Ośrodek Pomocy Społecznej, 

3.  Agnieszka Doraczyńska – Ośrodek Pomocy Społecznej,  

4.  Jacek Nowaczek – Przewodniczący Rady Gminy,  

5. Marcin Jarosz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy,  

6. Zenon Rodzik – Sekretarz Gminy,  

7. Sławomir Goliszek – Urząd Gminy,  

8. Beata Małecka-Perszko – Zespół Szkół,  

9. Artur Jarski – Zespół Szkół,  

10. Aldona Ejchler – Żłobek w Karczmiskach,  

11. Elwira Dudek – Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Opolu Lubelskim,  

12. Janusz Raczkiewicz – Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych,  

13. Barbara Rudnicka – Klub Seniora,  

14. Katarzyna Grabczak – Panaceum s.c. Karczmiska, 

15. Sylwester Całka – Komisariat Policji Poniatowa. 

Podczas prac nad Strategią wykorzystano materiały własne Ośrodka Pomocy 

Społecznej oraz korzystano z informacji pozyskanych z Urzędu Gminy, jednostek 

samorządu terytorialnego oraz instytucji  współdziałających w szeroko rozumianym 

obszarze polityki społecznej.  

Strategia została podzielona na części wprowadzającą, diagnozująco-analityczną       

i programową. W części wprowadzającej zawarte zostały ogólne informacje dotyczące 

dokumentu strategii, jej prawne uregulowania krajowe i europejskie. W części 

diagnozująco-analitycznej przedstawiono informacje dotyczące charakterystyki Gminy 

w zakresie demograficznym, infrastruktury społecznej oraz zobrazowano sytuację 

społeczną w poszczególnych obszarach. W części programowej sformułowano cel 

główny, cele szczegółowe, kierunki działań, wskazano źródła finansowania, 
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realizatorów oraz określono zakres zarządzania strategią, a także sposób jej 

monitorowania.  

Analiza danych za lata 2017-2019 pozwoliła na dokonanie diagnozy stanu 

obecnego, jak również pewnych tendencji obserwowanych na przestrzeni dłuższego 

okresu czasu. Społeczność Gminy Karczmiska została poinformowana o rozpoczęciu 

prac nad Strategią (informacja zamieszczona na stronie internetowej UG Karczmiska 

i OPS Karczmiska). Równocześnie mieszkańcy Gminy Karczmiska zostali zaproszeni 

do włączenia się w proces tworzenia Strategii poprzez m.in. zgłaszanie propozycji 

przez cały okres prac nad dokumentem (zgłoszenia telefoniczne, mailowe lub osobiście 

w OPS Karczmiska). Zebrane informacje przy tworzeniu Strategii od poszczególnych 

środowisk uzupełniły materiał opracowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Karczmiskach oraz pomogły w sformułowaniu przyszłych działań opisywanych 

w niniejszym dokumencie. 

 Strategia została poddana konsultacjom społecznym. 

  

Część analityczno diagnostyczna 

Rozdział II Charakterystyka Gminy Karczmiska 

2.1. Położenie, powierzchnia, podział administracyjny 
Gmina Karczmiska jest gminą wiejską i leży w południowo-zachodniej części 

województwa lubelskiego i północnej części powiatu opolskiego. Sąsiadujemy  

od zachodu z Gminą Wilków, od południowego zachodu z Gminą Łaziska, od północy 

z Gminą Kazimierz Dolny i Gminą Wąwolnica, od południa z Gminą Opole Lubelskie, 

natomiast od wschodu z Gminą Poniatowa. 
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 Wczesnośredniowieczne grodzisko i kurhany (ok. VIII w.) w Chodliku i ponad 

100-letnia Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa w Karczmiskach (jedyna 

w województwie) wzbogaca ofertę krajoznawczą gminy. Atrakcję stanowi również 

najstarszy w regionie dąb – pomnik  przyrody „Władek z Zagrzęby”, rosnący 

w Karczmiskach i pamiętający czasy Władysława Łokietka. 

W podziale administracyjnym Gminy wydzielonych jest 19 sołectw: 

1. Bielsko,  

2. Chodlik,  

3. Głusko Duże Kolonia, 

4.  Głusko Małe,   

5. Górki,  

6. Jaworce-Mieczysławka, 

7.  Karczmiska Drugie,  

8. Karczmiska Pierwsze,  

9. Karczmiska Pierwsze Kolonia,  

10. Noworąblów, 

11. Słotwiny,  

12. Słotwiny Czerwone-Łąki,  

13. Uściąż,  

14. Uściąż Kolonia, 

15.  Wolica,  

16. Wolica Kolonia,  

17. Wymysłów, 

18.  Zaborze, 

19.  Zagajdzie.   
 

2.2 Demografia  
 Według danych Biura ewidencji ludności Urzędu Gminy na 31.08.2020 r. liczba 

ludności zameldowanych na pobyt stały i czasowy w Gminie Karczmiska wynosiła 

5590 osób. Średnio na 1 km kwadratowy przypada ok. 59 osób. Szczegółowe dane 

przedstawiają poniższe tabele. 

Tabela 1. Wybrane dane statystyczne Gminy  

Liczba sołectw w gminie 19 

Powierzchnia gminy 95,2 km
2
 

Liczba ludności (pobyt stały i czasowy) 5590 

Średnia wieku mieszkańca 42 

Ilość osób zameldowanych (od I do VIII 2020 r.) 53 

Ilość osób wymeldowanych + zgony (od I do VIII 

2020 r.) 

89 

Liczba domostw  1751 

Liczba rodzin 1589 

Liczba rodzin wielodzietnych 125 

Liczba rodzin niepełnych 57 

Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego ok. 4,0 ha 
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Tabela 2. Liczba ludności gminy na przestrzeni lat 2017-2020 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

2020 

(stan na dzień 

31.08.2020 r.) 

Liczba ludności 5 783 5723 5 661 5 590 

Urodzenia 53 52 53 33 

Zgony 93 92 84 54 

 

Tabela 3. Liczba ludności wg płci na 31.08.2020 r. 

Ogółem Mężczyźni Kobiety 

5590 2 759 2 831 

 

Tabela 4. Struktura wieku mieszkańców gminy wg stanu na 31.08.2020 r.  

Wyszczególnienie Liczba osób Udział % 

Wiek przedprodukcyjny 955 17,08 

0-3 191 3,41 

4-6 153 2,74 

7-17 611 10,93 

Wiek produkcyjny 3 589 64,20 

18-64 3 589 64,20 

65 lat i więcej  1 046 18.72 

 

 Od kilku lat zauważa się tendencję spadkową liczby ludności oraz 

ustabilizowaną ilość  urodzeń (52, 53 na rok). Spowodowane to jest występowaniem 

przyrostu naturalnego na niskim poziomie  i migracją osób młodych. 

 Wśród mieszkańców Gminy Karczmiska zauważalna jest także zmiana struktury 

wiekowej. Patrząc z demograficznego punktu widzenia, można uznać, że społeczeństwo 

gminy stanowi typ populacji starzejącej się, ze wskazaniem nasilenia tej tendencji.  

2.3 Rynek pracy 
 Gospodarka Gminy opiera się głównie na rolnictwie, a użytki rolne stanowią  

72 % jej obszaru. Aktualnie jest 4 426 gospodarstw rolnych. Średnia powierzchnia 

gospodarstw wynosi ok. 4,0 ha. Przeważają małe gospodarstwa rodzinne. 

6 gospodarstw posiada areał większy od 30 ha. Wiodącym kierunkiem działalności 

rolniczej na terenie gminy jest uprawa zbóż, ziemniaków oraz roślin przemysłowych. 

Część użytków rolnych zajmują sady i plantacje krzewów owocowych, wśród nich 

przeważają maliny. Rozdrobnienie gospodarstw rolnych powoduje, że znaczna część 

ludności szuka zatrudnienia poza rolnictwem. 

 Tylko nieliczni znaleźli zatrudnienie w miejscowych zakładach pracy tj.: Zespół 

Szkół, Urząd Gminy, Gminna Biblioteka i Dom Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Żłobek, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Bank Spółdzielczy, Praktyka 

Lekarza Rodzinnego „Panaceum” s.c., Zakłady Przetwórstwa Owoców „BACOL”, 

Stolarnia „Grab” w Słotwinach, Kopalnia Piasku w Wolicy, oddział Betoniarni „Wir-

Bud” w Głusku czy Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Karczmiskach.  
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 Bezrobocie w gminie Karczmiska w 2019r. było na poziomie 6,1 %, w powiecie 

opolskim stopa bezrobocia wynosiła 8,4%, natomiast w kraju 7,3 %. Mimo, 

 iż porównując do bezrobocia na terenie powiatu i kraju sytuacja gminy przedstawia się 

dobrze, jednak bezrobocie nadal stanowi duży problem dla społeczeństwa. 

Wykres 1. Poziom bezrobocia w 2019 r.  

 

 W Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim ilość zarejestrowanych 

bezrobotnych dla Gminy Karczmiska wg stanu na 30.06.2020 r. wynosi 247 osób.  

Na przestrzeni ostatnich 3 lat bezrobocie utrzymuje się w miarę na wyrównanym 

poziomie. 

Tabela 5. Ilość osób z gminy Karczmiska zarejestrowanych w PUP w Opolu Lubelskim 

 2017 2018 2019 
Ilość osób z gminy 

Karczmiska 

zarejestrowanych w PUP 

w Opolu Lubelskim 

 

226 
 

242 
 

207 

 

  Z uwagi na utrzymującą się stopę bezrobocia oraz istniejącą sytuację 

społeczno–gospodarczą należy przyjąć, że saldo migracyjne może się pogłębić. 

Związane jest to przede wszystkim z aktywnością osób w młodym i w średnim wieku 

oraz poszukiwaniem miejsca zatrudnienia poza granicami województwa i Polski. 

Powodować to będzie odpływ ludności głównie w wieku produkcyjnym,  

co w konsekwencji doprowadzi do wzrostu udziału ludności w wieku poprodukcyjnym 

w ogólnej liczbie mieszkańców oraz spadku liczby osób w wieku przedprodukcyjnym. 

Skutkiem będzie coraz większy problem osób starszych i niepełnosprawnych.  

 Według danych (z początku września 2020 r.) pochodzących z Centralnej 

Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej” Raport o przedsiębiorcach 

działających na terenie gminy”– w Gminie zarejestrowanych jest 183 przedsiębiorców. 

Dla głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (Gmina Karczmiska) 

aktywnych jest 132 przedsiębiorców, w formie spółek cywilnych prowadzi działalność 
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6 podmiotów, 2 nie rozpoczęły działalności, 155 jest wykreślonych, zawiesiło 

działalność 43 przedsiębiorców. 

Na przestrzeni ostatnich 3 lat ilość wpisanych nowych podmiotów gospodarczych 

i wykreślonych z ewidencji przedstawiała się następująco: 

Tabela 6. Podmioty gospodarcze. 

Ilość podmiotów 2017 2018 2019 Razem 
Wpisanych 24 23 19 66 
Wykreślonych 11 15 9 35 

 

 Maleje zarówno ilość podmiotów wpisywanych do ewidencji co roku, ale też 

maleje ilość podmiotów wykreślanych z ewidencji. Średnio ok. 2 podmioty rejestrują 

prowadzenie działalności gospodarczej się w Gminie co miesiąc, a wyrejestrowuje 

działalność ok. 1 podmiot miesięcznie. Aktywność gospodarcza mieszkańców Gminy 

Karczmiska jest niska i ma tendencję spadkową. 

Rozdział III  

Diagnoza sytuacji społecznej  

3.1. Ochrona Zdrowia 
 System opieki zdrowotnej zapewniają lekarze rodzinni oraz apteka. Na terenie 

gminy funkcjonuje Praktyka Lekarza Rodzinnego „Panaceum” s.c. w Karczmiskach 

Drugich oraz działa jedna apteka. „Panaceum” pracuje w godzinach od 8:00 do 18:00. 

W pozostałe godziny oraz niedziele i święta opiekę lekarską sprawuje „Nocna 

i Świąteczna Pomoc Lekarska Opole Lubelskie”.  

W przychodni „Panaceum” zatrudnionych jest dwóch lekarzy rodzinnych, pięć 

pielęgniarek i jedna położna. Poza przyjmowaniem pacjentów w ośrodku lekarze 

wykonują wizyty domowe u osób w wieku podeszłym i leżących. W siedzibie 

„Panaceum” funkcjonuje również Prywatna Praktyka Stomatologiczna I. Pleszyńska 

z gabinetem stomatologicznym.  

Poniższy wykres przedstawia problemy zdrowotne dorosłych mieszkańców Gminy.  

Wykres 2. Porady lekarskie w latach 2018-2019 
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Najwięcej zaobserwowanych chorób stanowią choroby układu krążenia, układu 

nerwowego i cukrzyca. Narastającym problemem jest także Borelioza.  

 

Porady lekarskie udzielone dzieci i młodzieży do 19 r.ż. w roku 2018  i 2019 :  

 Astma oskrzelowa 93 porady w 2018 r. i 96 porad  w 2019 r. 

 Nadciśnienie -  9 porad  w 2018 r. i 7 w 2019 r. 

 Otyłość – 5 porad w 2018 r. i 6  w 2019 r.                                                          

3.2.Kultura 
 

Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach  jest samorządową instytucją 

kultury. Z dniem  1 stycznia  2015 roku,  nastąpiło połączenie Gminnej Biblioteki    

Publicznej  z  Gminnym Ośrodkiem Kultury w Karczmiskach  i od tego czasu zaczęła  

funkcjonować instytucja kultury o nazwie: Gminna Biblioteka i Dom Kultury 

w Karczmiskach.       

Uchwała Nr XXXIII/240/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie połączenia 

samorządowych instytucji kultury oraz uchwała Nr XXXIV/246/13 z dnia 30 grudnia 

2013 zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury. 

Instytucja jest wpisana do rejestru instytucji kultury Gminy Karczmiska. 

Rejestr Instytucji Kultury Gminy Karczmiska - NR  3  

 Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach jako jedyna samorządowa 

instytucja kultury funkcjonująca na terenie Gminy Karczmiska ma za zadanie 

prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne, oświatowe 

i informacyjne dla społeczności Gminy Karczmiska. Działania te realizuje poprzez 

wchodzące w skład GBiDK: Gminną Bibliotekę w Karczmiskach z dwoma Filiami 

Bibliotecznymi w Głusku oraz Słotwinach, a także Gminny Ośrodek Kultury. 

Gromadzenie zbiorów 
 

 W 2019 roku dokonano zakupu zbiorów bibliotecznych na kwotę 10.698,00 zł, 

co pozwoliło na poszerzenie księgozbioru o 398 pozycje. W tym zakresie GBiDK 

uczestniczyła w realizacji Programu Wieloletniego „Narodowego programu rozwoju 

czytelnictwa - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Ponadto 

Biblioteka pozyskała również dary książkowe o łącznej wartości 482,65 zł, w tym 

nagrody za udział w akcji „Przerwa na wspólne czytanie”.  

 

Czytelnictwo  

 W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku w całej sieci Gminnej 

Biblioteki i Domu Kultury  zarejestrowano 636 czytelników. W 2019 roku bibliotekę 

odwiedziło 14.615 użytkowników. 

w       GB  w Karczmiskach      ---  13059   -   89,4   % 

           FB  w Głusku                 ---     1360   -      9,3  % 

           FB   w Słotwinach          ---       196   -       1,3 % 

Przeciętny czytelnik przeczytał 16,6 książki i czasopisma rocznie, a mieszkaniec gminy 

rocznie 1,9 książki i czasopisma. 
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Szczegółowa analiza czytelników z podziałem  na grupy wiekowe i zawodowe 

przedstawia się następująco: 

Czytelnicy gminy Karczmiska za rok 2019 (stan na 31.12.2019 r.  

Tabela 7. Czytelnicy gminy Karczmiska w 2019r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8. Czytelnicy wg zajęcia 

 

D 30 7 3   40 6,3 4 

M 250 41 23 314 49,4 1 

S 9 - 1   10 1,6 6 

U 63 9 7   79 12,4 3 

P 31 5 4   40 6,3 4 

R 25 3 5   33 5,2 5 

I 7 2 -   9 1,4 7 

NZ 96 7 8 111 17,4 2 

Ogółem 511 74 51 636 100  

 

D – dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym 

M – uczniowie 

S – studenci 

U  - prac. umysłowi 

P – robotnicy 

R – rolnicy 

I – inni zatrudnieni 

NZ – pozostali (bezrobotni , emeryci, renciści, niezatrudnieni) 

Liczba czytelników na 100 mieszkańców:   -    11,3 

 

 

 

 

Wiek  GBiDK  

Karczmiska 
Filia  

Głusko 

Filia 

Słotwiny 

Razem % Uwagi 

1 - do lat 5 30 7 3   40 6,3 7 

2 - od 6 do 12 lat 149 38 15 202 31,8 1 

3 - od 13 do 15 lat 59 1 5   65 10,2 4 

4 – od 16 do 19 lat 43 1 3  47 7,4 6 

5 – od 20 do 24 lat 11 1 1   13 2,0 8 

6 – od 25 do 44 lat 85 11 8 104 16,4 3 

7 – od 45 do 60 lat 84 11 12 107 16,8 2 

8 – powyżej 60 lat 50 4 4  58 9,1 5 

Ogółem 511 74 51 636 100  
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Działalność kulturalna 

 

W 2019 roku Gminna Biblioteka i Dom Kultury zorganizował lub był 

współorganizatorem niżej opisanych wydarzeń kulturalnych i artystycznych: 

1. IV  Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek - 12.01.2019 r., ok. 800 

uczestników. 

2. 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 13.01.2019 r., ok. 600 

uczestników . 

3. Ferie zimowe organizowane w okresie 11-24.02.2019 r., ok. 235 uczestników 

4. „Magia grzeje, magia chłodzi, magia dzieciom nie zaszkodzi” występ 

iluzjonisty - 12.02.2019 r. . 

5. IX Gminny Turniej Szachowy KARCZMISKA 2019 - 23.02.2019 r., udział 

wzięło   42  graczy . 

6. W dniu 02.03.2019 roku Chór „Corda Cantando” wziął udział w III 

Ogólnopolskim Spotkaniu Chórów „Szczygiełki i Przyjaciele” . 

7. Dzień Sołtysa – 11.03.2019 r. (ok. 54 uczestników). 

8. Konkurs na palmę wielkanocną – 04.04.2019r., wpłynęło 27 prac. 

9. Jarmark Wielkanocny -  09.04.2019 roku. (ok. 140 uczestników). 

10. Ogłoszenie konkursu na opowiadanie ”Stulecie Polskiego Kryminału”. 

11. Gminne Eliminacje 38. Małego Konkursu Recytatorskiego - 09.05.2019 r. 

11uczestników. 

12. Muzyczna Majówka - 25.05.2019 r. (ok. 60 uczestników). 

13. Mistrzostwa Koła Szachowego na podsumowanie zajęć szachowych w roku 

szkolnym 2018/2019 - 31.05.2019, udział w nich wzięło 10 zawodników. 

14. XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. 

15. Rajd rowerowy w ramach akcji Odjazdowy Bibliotekarz - 01.06.2019 r. Udział 

w rajdzie wzięło 18 osób.  

16. XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (27 uczestników). 

17. Przedstawienie teatralne dla dzieci „Kopciuszek” zorganizowane w trakcie 

przerwy wakacyjnej – 95 uczestników. 

18. V Święto Bob(r)u zorganizowane zostało dnia 4 sierpnia 2019 i przyciągnęło  

ok.  3 tyś.  uczestników.  

19.  Imprezą towarzyszącą do V Święta Bob(r)u było „Powiedz NIE uzależnieniom, 

TAK życiu” oraz rozstrzygnięcie V edycji konkursu „Apetyt na bobrowe 

przysmaki” 

20.  Zajęcia wakacyjne dla dzieci, podczas których uczestnicy wzięli udział  

w zorganizowanych przez pracowników zajęciach o różnorakiej tematyce 

(sportowy park, zajęcia z robotyki, zajęcia plastyczne, zajęcia szachowe, rajd 

rowerowy do Pasieki „Malinowa Kraina”, rajd rowerowy do „Zagrodowej 

Osady”) (40 uczestników). 

21. 9 września 2019 odbyło się Narodowe Czytanie – wydarzenie objęte 

honorowym patronatem pary prezydenckiej. Uczestniczyło 60 osób. 

22. We wrześniu 2019 roku ponownie ruszyła Karczmiska Liga Szachowa, w 

ramach której do końca roku odbędą się 4 turnieje szachowe. 

23. 20 września odbyło się II Powiatowe Forum Bibliotekarzy Powiatu Opolskiego. 

Uczestniczyło w nim 95 osób. 

24. Noc Biblioteka pod hasłem „Znajdźmy wspólny język” - 5 października 2019. 

25. Skrzat Titelitury – przedstawienie dla dzieci (06.11.2019) – 180 widzów. 

Id: 9BC65FC2-1558-481D-9144-846E77C2C2E5. Strona 20



 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczmiska                             
na lata 2021-2026 

 

str. 21 
 

26.  Święto Niepodległości – 11 Listopada – Gminne Obchody 101 rocznicy Odzyskania 

Niepodległości. Uroczystość pod pomnikiem na Placu Niepodległości i coroczna 

Msza Św., z oprawą chóru ,,Corda Cantando'' . 

27. “Pastelkowe opowieści” projekt Fundacji – ależ Gustawie z Łodzi, zorganizowane w 

tutejszym GBiDK w dniach 26-27 listopada 2019. Uczestniczyło łącznie 255 dzieci. 

28. GBiDK prowadziła również akcję „Zaproś Mikołaja do domu” – 6 grudnia odbyła 

się wizyta Mikołaja w miejscowym przedszkolu, Szkole Filialnej w Głusku oraz w 

domach mieszkańców gminy. 

29. „Mikołajkowa” uroczystość dla rodzin korzystających ze świadczeń realizowanych 

przez OPS. 

30. Udział w akcji Kinder Mleczna Kanapka „Przerwa na wspólne czytanie” – w 

konkursie otrzymaliśmy 2 pufy oraz książki o wartości 300 zł.. 

 

W Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Karczmiskach odbywają się także: 

 zajęcia koła plastycznego – spotkania odbywają się dwóch grupach wiekowych 

(zajęcia raz w tygodniu dla każdej grupy wiekowej), 

 zajęcia koła szachowego – zajęcia raz w tygodniu, 

 zajęcia nauki gry na gitarze, 

 spotkania klubu gier planszowych, 

 spotkania Chóru Corda Cantando, 

 spotkania Klubu Seniora, 

 spotkania Koła Gospodyń Wiejskich, 

 spotkania zespołu śpiewaczego KGW Alebabki, 

 spotkania Kapeli Ludowej „Karczmiaki”. 

W celu szerokiej promocji swoich działań GBiDK prowadzi na bieżąco stronę 

internetową pod adresem: gbidk-karczmiska.pl, a także profil na portalu 

społecznościowym Facebook. Obie strony są stale aktualizowane i zawierają informacje 

o nadchodzących wydarzeniach, a także relacje z wydarzeń, które już się odbyły. 

Realizowane projekty 

 W 2019 roku GBiDK w Karczmiskach we współpracy z Narodowym Forum 

Muzyki im. Witolda Lutosławskiego  realizowała projekt pn. „Akademia Chóralna”. 

Projekt miał na celu upowszechnianie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży 

szkolnej.  W ramach projektu GBiDK pozyskała środki na pokrycie 50% kosztów pracy 

dyrygenta, tj. w kwocie 2.520,00 zł. W zajęciach Chóru Dziecięcego Dmuchawce 

bierze udział 45 uczestników.  

 GBiDK w Karczmiskach pozyskała również środki z „Narodowego Programu 

Rozwoju  Czytelnictwa” z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek publicznych w kwocie 4.698,00 zł, zaś całkowita wartość projektu wynosiła 

10.698,00 zł. 

 Ponadto w II półroczu 2019 roku, GBiDK pozyskała dofinansowanie w kwocie 

23.257,00 zł z Instytutu Książki w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla 

bibliotek 2019”. Pozyskane środki pozwoliły na zakup m.in. komputerów, 

oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych, w tym komputery 

stacjonarne z monitorami przeznaczone dla czytelników, projektor multimedialny, 

urządzenie wielofunkcyjne oraz roboty Photon wraz z tabletami do ich obsługi. 

Całkowita wartość projektu to 27.362,00 zł.  
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Współpraca: 
      Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach 

      współpracuje  z innymi podmiotami takimi jak: 

 szkoły i placówki oświatowe, 

 inne instytucje kultury z terenu powiatu  i województwa, 

 placówki pomocy społeczne, 

   organizacje pozarządowe, 

   grupy nieformalne, 

   przedsiębiorstwa prywatne 

 Księgozbiory : 

     Stan  księgozbiorów. 

GBP  Karczmiska  - dorośli -  5554 

GBP  Karczmiska  -  dzieci -   4042 

     Filia   Głusko -  5136 

     Filia   Słotwiny  - 4309 

     Razem  gmina :   19041 
 Tytuły prenumerowanych gazet i czasopism: Dziennik Wschodni, Przyjaciółka, 

Poradnik Bibliotekarza, Biblioteka Publiczna, Poradnik instytucji kultury, Prawo 

i Finanse w Kulturze. 

3.3. Bezpieczeństwo publiczne  
 Bezpieczeństwem w gminie Karczmiska zajmuje się Komisariat Policji 

w Poniatowej. Komisariat Policji w Poniatowej swoim zasięgiem obejmuje także teren 

miasta i gminy Poniatowa, gminy Chodel. Teren ten patroluje 13 policjantów Zespołu 

Patrolowo – Interwencyjnego oraz 8 policjantów służb kryminalnych z Komisariatu 

Policji w Poniatowej. 

 Spośród 4 dzielnicowych – jeden dzielnicowy  asp. sztab. Sylwester Całka  

odpowiedzialny jest za teren  gminy  Karczmiska (zgodnie z podziałem określonym na 

stronie internetowej oraz aplikacji Moja Komenda). 

 Poza wymienionymi policjantami Komisariatu Policji w Poniatowej na teren 

gminy Karczmiska dyslokowane są służby Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału 

Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim. 

Tabela 9. Zestawienie odnotowanych wybranych przestępstw 

Rodzaj przestępstwa 
2019r 

gm. Karczmiska. 

Komisariat w Poniatowej 

(łącznie) 

Kradzież z włamaniem 2 11 

Kradzieże 8 12 

Uszkodzenia mienia 4 16 

Bójki, pobicia, uszkodzenie ciała 4 14 

Rozboje 0 4 

Narkotykowe 2 18 

Nietrzeźwi kierujący 18 67 

Wypadki drogowe 7 10 

Znęcanie 4 45 
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Na terenie działania Komisariatu Policji w Poniatowej w 2019 roku zaistniało ogółem 

368 przestępstw (w 2018 roku – 453). Komisariat Policji w Poniatowej osiągnął 

ogólną wykrywalność na poziomie 87,8 % (w 2018 roku 82,9 %). W przypadku 7 

podstawowych przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie została osiągnięta 

wykrywalność na poziomie 56,9 % (w 2018 roku – 38,9 %). W 2019 roku na 

wspomnienie zasługuje wzrost ilość ujawnionych środków narkotycznych 

 – 18 wszczętych postępowań w porównaniu do 10 w 2018 roku.  Na wspomnienie 

zasługuje duża ilość ujawnianych nietrzeźwych kierujących. Dotyczy to tylko 

i wyłącznie kierujących pojazdami mechanicznymi, którzy w dużym stopniu są 

eliminowani z jazdy po drogach, gdzie stanowią zagrożenie dla siebie i innych. 

Tabela 10.  Zestawienie odnotowanych wybranych wykroczeń zakończonych w toku 

postępowania wnioskowego 

Rodzaj wykroczenia 
2019 rok 

gm. Karczmiska 

Komisariat Policji w 

Poniatowej 

Kradzież art. 119 §1 kw 4 66 

Uszkodzenia mienia art. 124 § kw 4 19 

Zakłócenie spokoju i porządku art. 

51 kw 

13 27 

Spożywanie alkoholu w miejscu 

niedozwolonym 

5 21 

Kolizja drogowa art. 86 § 1 kw  17 45 

Nieobyczajny wybryk 5 15 

 

 Należy zwrócić uwagę , iż najwięcej wykroczeń  występujących na terenie  gm. 

Karczmiska jest z kategorii dotyczącej zdarzeń drogowych (kolizje) oraz  wykroczeń 

porządkowych.  Powyższa sytuacja  jest na bieżąco monitorowana i w zależności od 

występujących zagrożeń kierowane są służby zgodnie z analizą zagrożenia 

bezpieczeństwa. 

      Pozostała ilość zaistniałych wykroczeń utrzymuje się na umiarkowanie niskim 

poziomie co może świadczyć o właściwie podjętych działaniach prewencyjnych 

mających na celu dążenie do zmniejszenia ilości zaistniałych wykroczeń a docelowo do 

całkowitego ich wyeliminowania. 

Tabela 11. Zestawienie interwencji policyjnych 

 

Rodzaj interwencji 
2019 rok 

gm. Karczmiska. 

Komisariat Policji w 

Poniatowej 

Publiczne 100 631 

Domowe 105 613 

Drogowa 50 336 

Razem wszystkich 

interwencji 255 1580 
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 Powyższa tabela przedstawia pracę, jaką na co dzień wykonują funkcjonariusze 

Komisariatu Policji w Poniatowej. W okresie 2019 roku przeprowadzone zostały 1580 

różnego rodzaju interwencji (w tym 255  na terenie gm. Karczmiska). 

 Dzielnicowi w ramach procedury „Niebieskiej karty” uczestniczą 

w posiedzeniach Zespołów Interdyscyplinarnych oraz są członkami Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W ramach szeroko rozumianej prewencji kryminalnej na terenie miasta i gminy 

Poniatowa, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim  

oraz Komisariatu Policji w Poniatowej realizowali następujące programy: 

„Jestem Bezpieczny” w którym uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych. 

Młodzież wykazała się znajomością zasad bezpieczeństwa podczas przebywania  

na wakacjach, wykonywania prac polowych, poruszania się w drodze do szkoły, jak nie 

poddawać się patologiom.  

„Bezpieczna Droga do Szkoły”- program prewencyjny adresowany do uczniów 

pierwszych klas szkół podstawowych. Policjanci zapoznawali najmłodszych 

z podstawami bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły. 

 „Spotkania z seniorami”- policjanci przedstawiali uczestniczącym w spotkaniach 

informacje na temat grożących im niebezpieczeństw – w szczególności omawiane były 

przypadki oszustw „na wnuczka”.  

  

 W styczniu 2020 r. wśród mieszkańców została przeprowadzona ankieta 

dotycząca gminy Karczmiska. Jedno z pytań dotyczyło poziomu bezpieczeństwa. 

Ankietowani poziom ten ocenili bardzo dobrze, jedynie 10 % uważa, że poziom 

bezpieczeństwa jest niski.  

Wykres 3. Bezpieczeństwo w gminie Karczmiska w ocenie mieszkańców 

 

 Poziom bezpieczeństwa w gminie Karczmiska jest dobrze oceniany zarówno 

przez mieszkańców, jak i funkcjonariuszy policji. Nie zostały wyłonione żadne większe 

problemy. W związku z tym należy kontynuować działania profilaktyczne w zakresie 

przestępczości i bezpieczeństwa.  
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3.4. Edukacja i opieka nad dziećmi 
Żłobek  

Żłobek w Karczmiskach powstał w grudniu 2015 r. mieści się przy  

 ul. Opolskiej 18. Budynek posiada parter, gdzie znajduje się szatnia dzieci oraz 

kuchnia z zapleczem kuchennym i socjalnym. Na pierwszym piętrze są dwie sale, 

sypialnia i łazienka, mieści się tu również gabinet dyrektora oraz księgowość. Drugie 

piętro zajmują starsze dzieci, które również mają dwie sale, łazienkę i sypialnie. 

Budynek jest wyposażony w windę dla bezpiecznego poruszania się dzieci. Przed 

żłobkiem dzieci mają plac zabaw.  

W żłobku dzieci spożywają posiłki zgodnie z wszystkimi obowiązującymi 

normami żywieniowymi oraz z odpowiednią dla nich dietą. Żłobek funkcjonuje przez 

pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00. W roku 2017  

w żłobku przebywało 32 dzieci; w roku 2018- 40 dzieci; w roku 2019- 40 dzieci. 

Żłobek sprawuję opiekę wychowawczo-edukacyjną nad dziećmi wieku od 1 roku życia 

do ukończenia 3 roku życia. Zapewnia dzieciom warunki bytowania zbliżone  

do warunków domowych, zgodnie z jego potrzebami, prowadzone są codziennie zajęcia 

wychowawcze i edukacyjne oraz zajęcia logopedyczne, korekcyjne i język angielski. 

Nad codzienną opieką dzieci czuwają opiekunki, pomoc, pielęgniarka oraz inni 

pracownicy żłobka. Codziennie w grupach opiekunki prowadzą zajęcia: matematyczne, 

polonistyczne, plastyczne, ramowe, logopedyczne, manipulacjo – konstrukcyjne, 

ruchowe, muzyczne oraz są prowadzone zajęcia z języka angielskiego.   Żłobek 

pozyskuje środki na funkcjonowanie pracy żłobka z programu Maluch + w 2017 r.   

w wysokości -  52 389,00 zł; w 2018 r.  - 57 600,00.zł.  w 2019 r. – 52 400,00 zł. 

Zespół Szkół 

 

 Od 1 września 2017 r. po zmianach w prawie oświatowym struktura oświaty 

Gminy Karczmiska oparta jest o zreorganizowany Zespół Szkół w Karczmiskach, 

którym zarządza Dyrektor Zespołu. W skład Zespołu wchodzą następujące placówki 

oświatowe:  

 Przedszkole w Karczmiskach z grupami przedszkolnymi w Karczmiskach, Głusku 

( 200 miejsc),  

 Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karczmiskach wraz ze Szkołami 

Filialnymi: w Głusku i Słotwinach, która  od 1 września 2017 r. staje się 

ośmioletnią Szkołą Podstawową im. M. Rataja w Karczmiskach z filią w Głusku. 

 Publiczne Gimnazjum im. M. Kopernika w Karczmiskach (po zmianach struktury 

oświaty w roku 2017 - placówka została wygaszona z dniem 31 sierpnia 2019 r.). 

 Na terenie Gminy Karczmiska funkcjonuje Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy Karczmiskach im. Ewy Szelburg-Zarembiny, którego Organem 

prowadzącym jest Powiat Opolski. Ośrodek kształci zarówno młodzież pełnosprawną 

oraz młodzież o specyficznych potrzebach edukacyjnych.  

Przedszkole 

W gminie Karczmiska funkcjonuje jedno przedszkole z grupami 

przedszkolnymi zlokalizowanymi do sierpnia 2019 r. w 3 miejscowościach i czterech 

budynkach natomiast od września w 2 miejscowościach i trzech budynkach. 

Przedszkole w Karczmiskach od stycznia 2019 do sierpnia 2019 zapewniało naukę 

i opiekę dzieciom 3-6 lat w godzinach od 6:30 do 16:30 w Karczmiskach i od 8:00  
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do 14:00 w Słotwinach i na Głusku, natomiast od września skrócono czas pobytu dzieci 

do 16.00 w Karczmiskach i utrzymano do 14.00 czas pobytu dzieci na Głusku. 
Placówka w roku 2019 zapewniała warunki lokalowe dla 9 grup przedszkolnych  

– do sierpnia: 6 grup w Karczmiskach, 1 grupa w Słotwinach, 2 grupy na Głusku, 

od września 7 grup w Karczmiskach i jedna grupa na Głusku.  
Zapewniano dzieciom 5 godzin bezpłatnej opieki dydaktyczno -wychowawczej 

w godzinach 8:00 – 13:00. Za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu 

pobierana była opłata w wysokości 1 zł. 
Dzieci w przedszkolu otrzymywały całodzienne wyżywienie dostosowane do potrzeb 

rozwojowych małego dziecka. 
Dla dzieci potrzebujących szczególnego wsparcia organizowane były zajęcia w ramach 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej (około 60 dzieci objętych było zajęciami 

logopedycznymi, zajęciami korygującymi deficyty) oraz zajęciami wczesnego 

wspomagania rozwoju (8 dzieci – zajęcia logopedyczne, ogólnorozwojowe). 
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego jak 

i prowadzone zajęcia dodatkowe (plastyczne, ruchowe, taneczne, przyrodnicze, 

logopedyczne, kodowania na dywanie) przynoszą wymierne efekty i praca dzieci 

i nauczycieli nagrodzona została otrzymaniem ogólnopolskiego certyfikatu Przedszkole 

Talentów oraz Przedszkola Odkrywców. 
Na szczególne podkreślenie zasługuje zorganizowany Wojewódzki Festiwal Tańca 

„Taneczne Opowieści” dla dzieci przedszkolnych. 
Wszystkie dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach rytmiki, nauki języka 

angielskiego. Ogólnie można stwierdzić, że szeroka, urozmaicona oferta 

obowiązkowych zajęć dydaktycznych i dodatkowych wpływa na osiąganie wysokich 

wyników rozwoju umiejętności potrzebnych dzieciom do podjęcia dalszej edukacji. 

Nauczyciele motywują dzieci do aktywności, samodzielności i udziału w zajęciach  

i przedsięwzięciach poprzez gromadzenie atrakcyjnych pomocy, stosowanie ciekawych 

technik plastycznych, stwarzanie atrakcyjnych warunków do nauki i zabawy, 

organizację konkursów plastycznych, recytatorskich, udział w akcjach charytatywnych 

np. „Szlachetna paczka”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Góra grosza”, „Zbieramy 

nakrętki”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.  
Na sukces dzieci ma również wpływ sytuacja lokalowa i baza dydaktyczna przedszkola, 

która jest na bardzo dobrym poziomie, choć nadal potrzebne są dodatkowe remonty 

i doposażenie w pomoce dydaktyczne. Wzbogacana w miarę możliwości baza 

dydaktyczna stwarza dzieciom dobre warunki do nauki i rozwoju.  
Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami i środowiskiem. Rodzice poprzez swoje 

zaangażowanie czują się współorganizatorami imprez i uroczystości przedszkola. 

Popularyzacja działań przedszkola wpływa na pozytywny oddźwięk w społeczności 

lokalnej jak i gmin ościennych. Przekłada się to na dużą liczbę wniosków o przyjęcie 

do przedszkola składanych w ramach rekrutacji.  
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Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karczmiskach 

 

W Gminie Karczmiska funkcjonuje jedna ośmioklasowa szkoła podstawowa  

z jedną szkołą filialną. Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karczmiskach 

zapewnia naukę i opiekę dzieciom. Wszystkie dzieci mają możliwość skorzystania  

z opieki świetlicy szkolnej w godzinach od 6:45 do 15:30. 

Mocną stroną szkoły jest współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na 

terenie gminy i powiatu. Szkoła nawiązuje również współpracę z fundacjami 

działającymi na rzecz oświaty i wychowania: Fundacja Generator innowacji, Ale 

Nauczanie, Wschodni Klaster Innowacji. 

Bardzo aktywnie działa biblioteka szkolna. Pełni ona ważną rolę w szkole. Wciąż 

nieprzerwanie od kilku lat biblioteka pozyskuje środki finansowe na zakup nowych 

książek. W chwili obecnej dysponuje bogatym księgozbiorem dla dzieci, młodzieży, 

dorosłych. Uzupełniona jest biblioteczka metodyczna, pedagogiczna psychologiczna. 

Poza tym biblioteka włącza się do organizowanych w gminie, powiecie i kraju 

konkursów czytelniczych. Sama również organizuje ciekawe konkursy. Wszystko to 

powoduje, że poziom czytelnictwa systematycznie wzrasta, a zainteresowanie uczniów 

czytaniem odzwierciedlone jest w ilości wypożyczonych książek i jest  z roku na rok 

większe. 

Obok imprez i uroczystości szkolnych, na terenie szkoły organizowane są wydarzenia 

związane z dydaktyką i wychowaniem. Przykładem imprezy stojącej na bardzo 

wysokim poziomie artystycznym i organizacyjnym jest Ogólnopolski Festiwal Kolęd  

i Pastorałek, współorganizowany  z Gminną Biblioteką i Domem Kultury  

w Karczmiskach. Impreza nie tylko promuje śpiew kolęd i pastorałek ale Szkołę, 

Gminę w powiecie, województwie i kraju. Patronat nad festiwalem od lat sprawuje 

Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie. 

Nowym wyzwaniem dla szkoły było powstanie w roku szkolnym 2017/2018 pierwszej  

w powiecie drużyny robotycznej, która przyjęła nazwę „Space Beavers” („Kosmiczne 

Bobry”).  

W szkole realizowane są programy autorskie oraz projekty edukacyjne. Prowadzony 

jest też indywidualny tok nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych z języka 

angielskiego. W szkole funkcjonuje jedna klasa sportowa i jedna klasa integracyjna.  

W placówce działają zespoły samokształceniowe, zespoły nauczycieli, pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna, współpraca z rodzicami. Nauczyciele poszukują nowych 

rozwiązań metodycznych, biorą czynny udział w szkoleniach wewnętrznych 

i zewnętrznych, wprowadzają w praktykę szkolną nowoczesne myśli edukacyjne, 

np. ocenianie kształtujące, neurodydaktyka, ocenianie wspierające.  

W Szkole Podstawowej zatrudnionych jest ponad 50 nauczycieli. Wszyscy oni 

posiadają wykształcenie wyższe magisterskie i w znakomitej większości dodatkowe 

kwalifikacje, które nabyli poprzez studia podyplomowe czy kursy kwalifikacyjne. 

Tabela 12. Kwalifikacje nauczycieli ZS  

Lp. Przedmiot 

Ilość nauczycieli 

posiadających dane 

kwalifikacje 

1. Edukacja wczesnoszkolna 11 

2. Religia/teologia 5 

3. Historia sztuki 2 
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4. Matematyka 4 

5. Język polski 6 

6. Informatyka 7 

7. Wychowanie fizyczne 9 

8. Historia 6 

9. Przyroda 4 

10. Biologia 3 

11. Chemia 2 

12. Fizyka 1 

13. Edukacja techniczna z informatyką 3 

14. Geografia i ochrona środowiska 2 

15. Biblioteka i informacja naukowa 4 

16. WOS 2 

17. WDŻ 2 

18. Edukacja ekologiczna 1 

19. Doradztwo zawodowe 1 

20. Język niemiecki 1 

21. Muzyka 2 

22. Plastyka 1 

23. Zarządzanie oświatą 6 

24. Edukacja dla bezpieczeństwa 2 

 

Nauczyciele posiadający kwalifikacje terapeutyczne uprawniające do pracy z dziećmi 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, to aż 45 osób. 

Tabela 13. Dodatkowe kwalifikacje nauczycieli ZS 

Lp. Przedmiot Ilość nauczycieli 

posiadających dane 

kwalifikacje 

1. Oligofrenopedagogika 17 

2. Terapia pedagogiczna 11 

3. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 4 

4. Praca z uczniem zdolnym 3 

5. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 5 

6. Pedagogika resocjalizacyjno-sądowa 2 

7. Pedagogika zdrowotna z rehabilitacją 1 

8. Logopedia 1 

9. Glottodydaktyka 1 

10. Terapia osobowości dzieci i młodzieży 1 

11. Diagnoza i terapia osób z autyzmem i zespołem 

Aspergera 

1 
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Do mocnych stron szkoły należy nieustanne doskonalenie warsztatu pracy przez 

nauczycieli i kadrę zarządzającą. W ramach nadzoru pedagogicznego, w kategorii 

„Wspomaganie” planowane są szkolenia całej kadry pedagogicznej. Takich szkoleń 

w trakcie każdego roku szkolnego odbywa się min. 4. Dodatkowo niemal wszyscy 

nauczyciele odbywają szkolenia indywidualne. Działania te służą podnoszeniu jakości 

pracy szkoły i wpływają na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej. 

Sytuacja uczniów  

 Na przestrzeni 4 lat liczba dzieci będących uczniami lub wychowankami 

Zespołu Szkół w Karczmiskach utrzymuje się mniej więcej na zbliżonym poziomie. 

Reforma oświaty sprawiła, że od roku szkolnego 2019/2020 Publiczne Gimnazjum  

im. Mikołaja Kopernika w Karczmiskach przestało istnieć, a od roku szkolnego 

2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach pojawiło się 20 

oddziałów  (wraz z Filiami).  

Tabela 13. Ilość uczniów i wychowanków w placówkach na terenie miejscowości 

Karczmiska 

Lp. Nazwa szkoły, 

placówki 

Ilość uczniów w latach 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019 

/2020 

1 Przedszkole 

w Karczmiskach 

(z Filiami) 

177 170 179 225 

2 Szkoła 

Podstawowa im. 

Macieja Rataja 

w Karczmiskach 

(z Filiami) 

302 362 408 402 

3 Publiczne 

Gimnazjum im. 

Mikołaja 

Kopernika 

w Karczmiskach 

159 103 53 ---- 

 Razem  638 635 640 627 

 

Tabela 14. Ilość uczniów i wychowanków korzystających z dowozów i posiłków.  

L.p.  Rodzaj 

usługi  

Ilość uczniów w latach 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1 Dowozy 

szkolne  353 350 359 336 

2 Korzystani

e z 

posiłków   

373 322 359 404 
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 Na przestrzeni lat obserwuje się  wzrost zapotrzebowania na opiekę świetlicową, 

którą objęci są uczniowie szkoły podstawowej. Ich ilość, to niemal wszyscy uczniowie 

szkoły. 

 W szkole od lat działa stołówka szkolna. Cieszy się ona bardzo dużym 

zainteresowaniem uczniów i rodziców. Z obiadów korzystają uczniowie ze szkoły 

w Karczmiskach oraz uczniowie ze szkoły filialnej w Głusku. Średnio każdego roku 

wydawanych jest około 280 obiadów dziennie.  

 Dzieci z rodzin potrzebujących mają finansowane obiady  przez  Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Karczmiskach. Podczas spożywania obiadów stołującymi się 

uczniami opiekują się dyżurujący w stołówce szkolnej nauczyciele. Od wielu lat 

uczniowie objęci są programem Owoce w szkole i Mleko w szkole. W wyniku 

realizacji tego programu uczniowie klas I-III otrzymują mleko i owoce/warzywa 

stanowiące drugie śniadanie lub przekąski. 

 

Projekty zewnętrzne realizowane przez Zespół Szkół w Karczmiskach: 

 Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w okresie od 01.09.2017 r. brali 

udział  w zajęciach dodatkowych w ramach projektu EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI 

przy wsparciu z EFS w ramach typu projektu nr 1 konkursu nr RPLU.12.02.00-IŻ.00-

06.001/16. Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Priorytet 

inwestycyjny 10i. Ograniczanie  i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki 

szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji 

elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponad- gimnazjalnego, 

z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia 

umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. Działanie 12.2 Kształcenie 

ogólne – na kwotę 998.045,00 zł. Projekt był realizowany  do 30.06.2019 r. Zostało 

zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne za kwotę: 300 443,84 zł. Wsparciem 

objętych było ponad 400 uczniów. 

Działania podejmowane przez Zespół Szkół w Karczmiskach nakierowane na 

kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
 

 W roku 2019/2020 w Zespole Szkół w Karczmiskach kształciło się 24 uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Byli to wychowankowie przedszkola – 

15 uczniów, 9 uczniów szkoły podstawowej.  

Piętnastu przedszkolaków posiadało opinię o potrzebie wczesnego wspomagania 

rozwoju, jeden przedszkolak orzeczenie - o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi 

na niepełnosprawność intelektualną w st. lekkim. Wszyscy wychowankowie 

przedszkola objęci byli pomocą psychologiczno-pedagogiczną (ppp). Zajęciami 

specjalistycznymi wczesnego wspomagania w wymiarze dwóch godzin tygodniowo 

realizowanymi na terenie przedszkola objęto 7 dzieci. 8 dzieci dodatkowo korzystało 

z zajęć poza przedszkolem (Poradnia „Sto pociech” w Opolu lubelskim zajęcia  

z logopedą, psychologiem, pedagogiem, Ośrodek Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej - 

zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem, rehabilitantem). 5 dzieci korzystało  

z realizowanego przez OSW w Karczmiskach programu „Za życiem”. Dla jednego 

dziecka prowadzone były zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godzin tygodniowo. 

 Uczniowie szkoły podstawowej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

to uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – 5, w tym jeden 

uczeń z niepełnosprawnością sprzężoną nauczany indywidualnie; niepełnosprawnością 
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ruchową – 2 uczniów; afazją 1 uczeń; niepełnosprawnością intelektualną  

w st. umiarkowanym, nauczany indywidualnie – 1 uczeń; jeden uczeń nauczany 

indywidualnie w domu ze wzglądu na stan zdrowia uniemożliwiający uczęszczanie  

do szkoły w okresie od 12.11.2019 r. do 31.01.2020. Wszyscy uczniowie z opiniami lub 

orzeczeniami objęci byli pomocą psychologiczno – pedagogiczną lub zajęciami 

rewalidacji indywidualnej, w zależności od wydanego przez poradnię dokumentu/ 

wskazania. Natomiast 91 (85 S.P. Karczmiska z czego 17/47 w klasach ósmych, 6 Filia 

Głusko) uczniów z Zespołu Szkół w Karczmiskach posiadało w roku szkolnym 

2019/2020 opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub o konieczności 

dostosowania wymagań edukacyjnych ze względu na nieharmonijny lub obniżony 

rozwój intelektualny, spowodowany deficytami  rozwojowymi. Uczniowie ci zostali 

objęci pomocą ppp w ramach godzin pracy pedagoga, godzin przeznaczonych na 

zajęcia ppp, godzin w ramach świetlicy, biblioteki szkolnej. Niestety niejednokrotnie 

godzin tych było za mało w stosunku do liczby uczniów z deficytami i ich potrzeb. 

3.5. Organizacje społeczne działające na terenie Gminy Karczmiska 
 Na terenie gminy Karczmiska zarejestrowanych jest 27 organizacji 

pozarządowych (NGO). Ilość podejmowanych działań i aktywność organizacji z terenu 

Gminy sukcesywnie wzrasta. NGO są ważnym partnerem samorządu. Średnio w ciągu 

ostatnich lat w budżecie gminy Karczmiska przeznacza się ok. 100 tys. na realizacje 

Programu współpracy Gminy z NGO. Realizowanie zadania przez organizacje są nie 

tylko wypełnieniem programu współpracy z gminą, ale ukazują różnorodną działalność 

organizacji w wielu obszarach życia społeczności lokalnej gminy Karczmiska. 

10 spośród wszystkich organizacji to Ochotnicze Straże Pożarne, a 3 Koła Gospodyń 

Wiejskich, kilka podmiotów jest nieaktywnych (zarejestrowanych, ale nie 

prowadzących działalności statutowej). Poniżej zostały przedstawione najważniejsze 

organizacje i realizowane przez nie cele:  

1) Towarzystwo Rozwoju Ziemi Karczmiskiej (realizacja zadań z zakresu kultury, 

sztuki, tradycji, historii, organizacji koncertów, wystawy, spotkań, odczyty, 

prelekcje, oświata i wychowanie: organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 

działalność wydawnicza, promocja gminy i Karczmisk w kraju i za granicą, 

2) Gminny Klub Sportowy „Bobry” Karczmiska (prowadzenie szkoleń sportowych 

w piłce nożnej, współudział w wychowaniu młodzieży w duchu demokratycznym, 

pomoc szkolnym organizacjom sportowym w rozwoju sportu na wsi oraz udział 

w życiu kulturalnym i społecznym, 

3) Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ”DAJ  SZANSĘ” przy 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Karczmiskach (tworzy jak 

najkorzystniejsze warunki do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi 

z niepełnosprawnością intelektualną, aktywnego i godnego uczestnictwa ich 

w życiu społecznym, a także pomaga ich rodzinom znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej, 

4) Lubelski Oddział Stowarzyszenia Producentów Żywności  Metodami 

Ekologicznymi EKOLAND (podmiot nieaktywny na terenie Gminy ma swoją 

siedzibę),  

5) Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół w Karczmiskach (realizuje zadania w 

obszarze sportu, turystyki, wypoczynku, szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży 

i dorosłych, turnieje piłkarskie, uczestniczy w zawodach i turniejach na szczeblu 

powiatowym), 

6) Strażacki Klub Sportowy „KS Zaborze” (podmiot nieaktywny), 
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7) Ludowy Zespół Sportowy „Victoria” Wolica (podmiot nieaktywny), 

8) Zagrodowa Osada (podmiot nieaktywny), 

9) Koło Kobiet Aktywnych  w Wolicy (podmiot nieaktywny),  

10) Ochotnicze Straże Pożarne (10) w: Karczmiskach Pierwszych, Karczmiskach 

Drugich, Chodliku, Głusku, Wolicy, Wymysłowie, Noworąblowie, Zaborzu, 

Słotwinach, i Uściążu (podtrzymywanie więzi między pokoleniami oraz 

kultywowanie tradycji ludowych, dawnych obrzędów religijnych i świeckich, 

wspieranie twórczości ludowej: tradycyjnego rzemiosła, tradycji  kulinarnych, sztuk 

plastycznych i plastyki obrzędowej, muzyki, działanie na rzecz rozwoju 

artystycznego dzieci, młodzieży i dorosłych propagowanie i podejmowanie działań 

na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw 

proekologicznych, aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego), 

11) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zaborze-Kolonia (działalność społeczno-kulturalną, 

organizację imprez artystycznych, sportowych i turystycznych,  współpracę z  

instytucjami samorządowymi, państwowymi  i  organizacjami, w tym z Radą 

Sołecką, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ochrona i zachowanie 

dziedzictwa kulturowego, wspieranie edukacji i oświaty (zajęcia edukacyjno- 

rekreacyjne dla dzieci  i młodzieży, organizacja czasu  wolnego), pomoc i opieka 

dla dzieci i młodzieży, a także z rodzin biednych, wielodzietnych, rozbitych 

i dysfunkcyjnych,  

12) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nadwiślańskiej Kolei Wąskotorowej (podmiot 

nieaktywny na terenie Gminy ma swoją siedzibę), 

13) Towarzystwo Starożytnicze w Chodliku (współpraca z instytucjami naukowymi, 

muzeami, organizacjami, w tym organizacjami społecznymi, działającymi na rzecz 

nauki, kultury i ochrony zabytków oraz organami administracji rządowej 

i samorządowej; współdziałanie z instytucjami archeologicznymi oraz muzealnymi, 

konserwatorskimi  w dziedzinie archeologii, muzealnictwa i ochrony zabytków;  

realizowanie zadań naukowo-badawczych w dziedzinie archeologii, w ramach 

dokumentacji i ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym poszukiwań stanowisk 

archeologicznych, i wykopalisk archeologicznych; organizowanie sesji, wykładów, 

odczytów, zjazdów, seminariów i konferencji naukowych, pokazów, warsztatów, 

rekonstrukcji, wystaw poświęconych starożytnictwu, wiedzy o przeszłości, 

dziedzictwu kulturowemu; opieka nad zabytkami i stanowiskami archeologicznymi 

Chodlika oraz Kotliny Chodelskiej), 

14) Stowarzyszenie „Międzypokoleniowe” w Wymysłowie (organizowanie zebrań 

informacyjnych, integracja środowiska lokalnego, działalność społeczno-kulturalna, 

organizacja pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej  

sytuacji życiowej, działalność charytatywna,  podtrzymywanie tradycji narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywności zawodowej osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,  działania w zakresie 

nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

15) Koło Gospodyń Wiejskich w Karczmiskach, KGW „Wesołe Gospodynie” w 

Słotwinach i KGW Wolicy (prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej 

i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich; prowadzenie działalność na 

rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich; wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości kobiet; inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy 

warunków życia i pracy kobiet na wsi; upowszechnianie i rozwój form 

współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw 
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domowych; reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec 

organów administracji publicznej; rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności 

kultury lokalnej i regionalnej; wykonywanie innych zadań związanych ze 

wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na wsi i podejmowaniem działań na rzecz 

środowisk wiejskich, 

16) Klub Seniora „Zawsze Młodzi” w Karczmiskach (rozwijanie różnorodnych form 

życia kulturalno-oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych oraz 

rozbudzanie zainteresowań i potrzeb w tym zakresie, organizowanie działań, które 

sprzyjać będą zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej, organizowanie 

wypoczynku i imprez kulturalno-oświatowych dostosowanych do zainteresowań 

członków, rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych oraz organizowanie 

odczytów, pogadanek, zespołów amatorskich i kółek zainteresowań, tworzenie 

warunków ułatwiających integrację z dziećmi i młodzieżą, organizowanie 

wycieczek do teatrów, kin, na koncerty, wieczory literacko-muzyczne, wspieranie 

rozwoju wsi Karczmiska i obszarów wiejskich gminy Karczmiska, aplikowanie 

o finansowe środki zewnętrzne, w tym unijne na realizacji celów statutowych. 

 

Dodatkowo działalność społeczną w zakresie kultury wspierają funkcjonujące przy 

Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Karczmiskach: 

a) Chór Gminy Karczmiska „Corda Cantando” powstał 2004 r. z inicjatywy 

organizatorów obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej w Karczmiskach, 

w jego skład wchodzą absolwenci szkoły – byli członkowie chóru szkolnego 

oraz zespołów instrumentalnych, Początkowo funkcjonował pod nazwą „Chór 

Absolwentów”, a od 2007 r. chór stał się chórem Gminy Karczmiska i przyjął 

nazwę „Corda Cantando”. Chór tworzy oprawę muzyczną do większości 

uroczystości gminnych i powiatowych, w jego repertuarze znajdują się pieśni 

patriotyczne, religijne, ludowe, kolędy i pastorałki, a także standardy muzyki 

klasycznej i współczesnej, chór koncertuje w kraju i za granicą – kilkakrotnie 

na Węgrzech i Litwie, dokonał nagrań 5 płyt CD, 

b) Kapela Ludowa „Karczmiaki” działa od 1997 r, popularyzuje i wykonuje 

muzykę ludową, gra i śpiewa melodie ludowego lubelskiego powiśla: powiśloki, 

polki, oberki, marsze, pieśni weselne i okolicznościowe oraz stare pieśni 

i melodie flisackie, uczestniczy w regionalnych i wojewódzkich przeglądach 

artystycznych, uświetnia imprezy gminne, powiatowe i wojewódzkie, gra 

do tańca okolicznym zespołom tańca ludowego. Kapela koncertowała 

na Węgrzech, w Mołdawii, we Francji, w Czechach, na Słowacji 

i w Niemczech, 

c) Zespół Śpiewaczy KGW Karczmiska „Alebabki”, powstał 1975 r. i liczył 

30 osób zespół śpiewaczy, jego opiekunami byli: organista parafii Karczmiska, 

czy nauczyciel muzyki, a obecnie po reaktywowaniu w 2015 r. zespół 

śpiewaczy śpiewa w regionalnych i lokalnych przeglądach i imprezach 

artystycznych kultywując przyśpiewki ludowe regionu lubelskiego, kulturę, 

tradycję i stroje ludowe,  

17) Chór „Dmuchawce” funkcjonuje przy Szkole Podstawowej w Karczmiskach od 15 

lat i jest uczestnikiem Ogólnopolskiego Projektu Akademii Chóralnej „Śpiewająca 

Polska”, w którym odnosi wiele sukcesów (ostatnie sukcesy z lat 2018-2019 to 

m.in.: w XIV Wojewódzkim Konkursie Chórów Regionu Lubelskiego Projektu 

Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska - Złote Pasmo, Srebrny Dyplom w III 
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Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej Cantantes Lubliniensis w Lublinie czy 

Brązowy Dyplom Dla Chóru Szkolnego w IV Międzynarodowym Konkursie 

Muzyki Chóralnej im. prof. Józefa Świdra - w Cieszynie i Brązowy kamerton 

w  XXXIX Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży 

w Bydgoszczy, w 2018 r. powstał mały chór „Małe Dmuchawce”, w którym 

śpiewają uczniowie z klas I – III i zdobył Brązowe pasmo w XIV Wojewódzkim 

Konkursie Chórów Regionu Lubelskiego Projektu Akademii Chóralnej – 

Śpiewająca Polska – w kat. klas I-III, chór „Dmuchawce” od wielu lat występuje 

podczas apeli i uroczystości szkolnych oraz na lokalnych i ogólnopolskich 

festiwalach reprezentując szkołę i promując gminę Karczmiska. 

 Ponadto gmina Karczmiska jest członkiem: Związku Gmin Lubelszczyzny, 

Lokalnej Grupy Działania  „Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim i Lokalnej 

Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów” w Nałęczowie.  

3.6. System pomocy społecznej 
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach jest gminną jednostką 

organizacyjną i budżetową realizującą zadania własne i zlecone w zakresie pomocy 

społecznej, ustalania uprawnień do przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych, 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zadań wynikających z ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustawy o Karcie Dużej Rodziny, a także ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o systemie oświaty.  

 System pomocy społecznej, jako jeden z elementów zabezpieczenia społecznego 

polityki społecznej państwa ma za zadanie wspieranie osób i rodzin, które z przyczyn 

obiektywnych nie są w stanie zaspokoić swoich elementarnych potrzeb życiowych. 

Jednym z zadań pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać. 

W szczególnie trudnych sytuacjach znajdują się rodziny, niepełne, wielodzietne, 

dotknięte chorobą, niepełnosprawnością, uzależnione. W rodzinach tych najczęściej 

występuje nakładanie się czynników negatywnych np. niedostatek, ubóstwo, 

niewydolność opiekuńczo-wychowawcza itp. Wspólną cechą tej kategorii rodzin jest 

ograniczona zdolność pokonywania trudności w warunkach wzrostu kosztów 

utrzymania, spadku dochodów np. z powodu utraty pracy. Pomoc społeczna w swoich 

założeniach wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. Działania prowadzone w zakresie pomocy społecznej mają również na celu 

umocnienie poczucia bezpieczeństwa socjalnego osób i rodzin oraz udzielenie  

im pomocy w przypadku trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie 

przezwyciężyć wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Celem 

strategicznym realizowanym przez OPS jest wspomaganie osób i rodzin we 

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności realizacji potrzeb życiowych i uczestnictwo 

w życiu społecznym. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach realizuje zadania w zakresie 

pomocy społecznej zlecone samorządowi gminnemu i zadania własne w trybie 

określonym przepisami ogólnie obowiązującymi. Realizując zadania pomocy 

społecznej OPS współpracuje z różnymi instytucjami w celu pomocy podopiecznym. 

Wskazując osoby i instytucje, które mogą przyczynić się do rozwiązywania lokalnych 

problemów społecznych, wiodącą rolę ma Ośrodek Pomocy Społecznej. Jednakże 

niezbędne jest również odziaływanie i wsparcie ze strony przedstawicieli władz gminy, 
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szkół, policji, sądu, kuratorów sądowych, kościoła, organizacji pozarządowych, 

członków GKRPA i GKRPA, PCPR, pracowników służby zdrowia, PUP, ZUS, KRUS 

 i innych. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 12 osób w tym: kierownik, główna 

księgowa, 3 pracowników socjalnych, 1 asystent rodziny, inspektor, referent  

ds. świadczeń rodzinnych, referent ds. stypendiów szkolnych i funduszu 

alimentacyjnego, 2 opiekunki środowiskowe, sprzątaczka (na ¼ etatu) oraz 4 opiekunki 

środowiskowe zatrudnione na umowę zlecenie. Należy zaznaczyć, iż wszyscy 

pracownicy merytoryczni posiadają wykształcenie wyższe, wysokie kwalifikacje stale  

uzupełniane licznymi studiami podyplomowymi, kursami, szkoleniami. 

Realizuje zadania wynikające między innymi z ustawy:  

 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

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

zastępczej, 

 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, 

 Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów, 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

 finansowanych ze środków publicznych, 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

 Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za 

życiem”, 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, 

 Ustawa z dnia 04 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów. 

 

Diagnoza problemów społecznych z perspektywy Ośrodka Pomocy Społecznej 

została dokonana w oparciu o rozeznanie środowiska przez pracowników socjalnych 

oraz prowadzoną sprawozdawczość. 

 Zakres pomocy oferowanej przez ośrodki pomocy społecznej na przestrzeni 

ostatnich lat uległ zmianie. Kiedyś z pomocy instytucji korzystali ludzie ubodzy i to ten 

czynnik był powodem kontaktu z instytucją pomocową. Na przestrzeni lat poziom 

życia, zamożność ludzi uległa zmianie. Wprowadzono także programy społeczne, które 

w dużym stopniu polepszyły sytuacje rodzin z dziećmi. Coraz mniej osób korzysta 

z pomocy finansowej, natomiast coraz więcej osób boryka się z innymi problemami  

tj. przemoc, problemy z dziećmi, problemy małżeńskie, uzależnienia. Tym samym 

zmienia się system pomocy rodzinom oraz ich potrzeby. Pokazują to także dane 

statystyczne.  

 Znaczącą formą wsparcia stała się praca socjalna. Praca socjalna ma na celu 

pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do 

funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych 
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oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna to wszelkie 

działania zmierzające do podniesienia jakości życia klienta i jego aktywizacja 

społeczno-zawodowa. Celem finalnym jest usamodzielnienie klienta. 

 Pracownicy socjalni pomagają również osobom i rodzinom w załatwianiu spraw 

urzędowych, m.in.: rent, emerytur, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, uzyskania 

orzeczenia o niepełnosprawności, uzyskania alimentów. Uczestniczą w rozwiązywaniu 

problemów środowisk zagrożonych uzależnieniami, środowisk będących w konflikcie 

z prawem, bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz rodzin dotkniętych innymi 

problemami, środowisk z przemocą. 

 Poniższy wykres ukazuje liczbę rodzin  i osób w rodzinie korzystających 

z pomocy społecznej  w formie materialnej na przestrzeni ostatnich 3 lat. W 2017 r. 

skorzystało z pomocy  288 osób, w kolejnych latach  250 oraz 202 osoby. Liczba osób 

korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców gminy 

Karczmiska wynosiła 3,6 % w 2019 roku. Porównując do lat poprzednich 

zaobserwowaliśmy spadek rodzin korzystających z pomocy materialnej. Spadek jest 

widoczny zwłaszcza wśród rodzin z dziećmi (od momentu wprowadzenia świadczenia 

wychowawczego (500 +). 

 W związku z powyższym zmienił się także model rodziny korzystającej 

z pomocy społecznej. W 2012 roku liczba rodzin wynosiła 202 z czego 56,93% 

stanowiły rodziny z dziećmi. W 2019 roku rodziny wieloosobowe to 28,57%  spośród 

wszystkich rodzin korzystających. Pozostałą część stanowią osoby samotnie 

gospodarujące.  

Wykres 4. Liczba rodzin i osób korzystających z pomocy społecznej 

 

 Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin 

korzystających z pomocy finansowej były: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka 

choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych.  

Poniższy wykres przedstawia powody przyznawania pomocy w latach 2017-2019.  
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Wykres 5. Przyczyny udzielania pomocy  

 

Ubóstwo 

 Jednym z głównych powodów trudnej sytuacji mieszkańców Gminy Karczmiska 

korzystających z pomocy społecznej jest ubóstwo. W latach 2017-2019 najwięcej 

rodzin w Gminie Karczmiska uzyskało świadczenia z tego powodu. Ubóstwo jest 

określane jako stan uwarunkowany najczęściej niewystarczającą wysokością 

dochodów. Brak dochodów uniemożliwia zaspokajanie potrzeb, zarówno 

biologicznych, jak i uczestnictwa w życiu społecznym, a przy utrzymującym się długim 

okresie występowania niedostatku, stanowi zagrożenie wykluczenia społecznego. 

Problem ubóstwa często wiąże się z innymi czynnikami takimi, jak bezrobocie, 

choroby, dysfunkcyjność rodzin czy alkoholizm.  

 Jak ilustruje wykres nr. 5  liczba beneficjentów pomocy społecznej, którym 

udzielono wsparcia z powodu ubóstwa sukcesywnie malała. W roku 2019 liczba 

beneficjentów była mniejsza  w stosunku do roku 2017.  

Niepełnosprawność 

 Katalog usług pomocy społecznej obejmuje  między innymi zasiłki stałe 

(uprawnieniem do tego rodzaju pomocy jest orzeczenie o niepełnosprawności), zasiłki 

okresowe, zasiłki celowe. Z pomocy w formie zasiłku stałego korzystało w 2017 roku 

43 osoby, w tym 35 osób to osoby samotnie gospodarujące.  W kolejnych latach liczba 

osób pobierających zasiłek stały zmalała do 36 w 2018r i 34 w 2019roku. W każdym 

roku największą część osób korzystających z tej formy pomocy są osoby samotne. 

 Należy zauważyć, że duża część osób korzystających z pomocy społecznej to 

osoby niepełnosprawne. W 2017 r. spośród wszystkich osób korzystających z pomocy 
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społecznej 28,6 % stanowiły osoby korzystające z zasiłku stałego w związku 

z niepełnosprawnością. W kolejnych latach było to 25,5% i 26,98%. 

 Wśród przyczyn zgłaszania się do pomocy społecznej została wymieniona 

niepełnosprawność. Skale problemu pokazują również dane dotyczące świadczeń 

opiekuńczych, które należą do systemu świadczeń rodzinnych. 

Tabela 15. Liczba osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 

Rok Średnia miesięczna liczba 

osób pobierających 

świadczenie 

Roczna liczba wypłaconych 

świadczeń 

2017 157 1886 

2018 147 1765 

2019 147 1764 

 

 Rokrocznie ok 150 osób korzysta z pomocy w formie świadczeń opiekuńczych, 

takich jak zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy. Warunkiem uzyskania pomocy w w/w formie jest orzeczenie 

o niepełnosprawności oraz spełnienie innych przesłanek określonych ustawowo. 

Bezrobocie 

 Zasiłek okresowy może być przyznany zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy 

społecznej w związku z długotrwałą lub ciężką chorobą, niepełnosprawnością, 

bezrobociem lub możliwością utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń 

z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W gminie Karczmiska główną 

przyczyną przyznania zasiłku okresowego jest bezrobocie. W 2017 roku było to 84%, 

89% w kolejnym oraz 92% w 2019 roku.  

Dane te ukazują, iż mimo niższego poziomu bezrobocia w gminie Karczmiska 

w stosunku poziomu powiatu czy województwa problem bezrobocia jest bardzo istotny 

i znacząco wpływa na sytuację mieszkańców.  

 

Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych  

 Jednym z zadań ustawowych dla gmin w świetle ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku jest wprowadzenie asystenta 

rodziny do bezpośredniej pracy z rodziną. Pomoc asystenta przysługuje rodzinom 

z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Wsparcie w postaci obecności asystenta 

rodziny ma ochronić rodziny przed umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. 

  Rolą asystenta rodziny jest pomoc rodzinie przy wdrażaniu prawidłowych 

postaw życiowych wszystkich jej członków. Asystent rodziny zajmuje się niezależnie 

od pracownika socjalnego, wyłącznie pomocą i pracą z rodziną. Celem pracy asystenta 

jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia 

gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców  

lub opiekunów dzieci. Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące 

pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym.  

Poniższy wykres przedstawia ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy.  
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Wykres 6. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny  

 

 W 2017 i 2018 roku asystent rodziny udzielał wsparcia 11 rodzinom w których 

wychowuje się 21 i 25 dzieci. W 2019 roku liczba rodzin wzrosła do 14.  Wśród tych 

rodzin tylko nieliczne korzystają z pomocy finansowej, co pokazuję jak zmieniają  

się potrzeby społeczeństwa. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy 

zastępczej asystent rodziny może maksymalnie współpracować z 15 rodzinami. 

Temat wspierania rodziny został szerzej przedstawiony w Gminnym Programie 

Wspierania Rodziny na lata 2020-2021. 

 Przykrym faktem jest, iż niektóre rodziny nie są w stanie podołać wychowaniu 

dzieci. Przyczyny tego są różne - uzależnienie, choroba itd. W sytuacji gdy 

bezpieczeństwo i życie dzieci są zagrożone sąd może podjąć decyzję o umieszczeniu 

dzieci w placówce. W Gminie Karczmiska w pieczy zastępczej obecnie znajduje się 7 

dzieci. Poniższy wykres  pokazuje koszty z tym związane.  

Wykres 7. Liczba dzieci w pieczy zastępczej i koszty związane z umieszczeniem w pieczy 

zastępczej 

 

Wykres 8. Koszty związane z pieczą zastępczą 

 

0 

10 

20 

30 

2017 2018 2019 

21 
25 25 

11 11 
14 

ilosć dzieci w rodzinach

ilość rodzin

6,5 

7 

7,5 

8 

ilość dzieci w pieczy zastępczej 

7 

8 

7 7 

2016

2017

2018

2019

0,00 

20 000,00 

40 000,00 

60 000,00 

80 000,00 

100 000,00 

120 000,00 

140 000,00 

Koszty związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej 

31015,48 

77196,17 

131957,37 129057,48 

2016

2017

2018

2019

Id: 9BC65FC2-1558-481D-9144-846E77C2C2E5. Strona 39



 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczmiska                             
na lata 2021-2026 

 

str. 40 
 

 Na podstawie powyższych danych obserwuje się tendencję wzrostu 

ponoszonych kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Jest to związane  

ze zwiększającym się udziałem procentowym gminy w kosztach oraz czasem pobytu 

dzieci w pieczy.  

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej do zadań własnych gminy należy również współfinansowanie pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 

lub w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania 

dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 

odpowiednio wydatki w wysokości: w pierwszym roku pobytu dziecka koszt 

odpłatności to 10% , w drugim roku pobytu – 30%, w trzecim i kolejnych latach 50%. 

Przemoc 

 Zgodnie z definicją zawarta w art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2020 poz.218) przez przemoc 

w rodzinie należy rozumieć - jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub 

zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny (osoba najbliższa 

w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu Karnego), w szczególności narażające te osoby na 

niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność 

cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub 

psychiczny, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych 

przemocą. Przemoc w rodzinie przybiera następujące formy: przemoc fizyczna, 

psychiczna, seksualna, ekonomiczna, zaniedbanie.  

 Przemoc jest bardzo istotnym problemem w społeczeństwie. Na terenie gminy 

Karczmiska funkcjonuje Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

Szczegółowa analiza zjawiska przemocy w gminie Karczmiska została zamieszczona 

w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2023. 

Poniżej znajdują się podstawowe dane obrazujące problem.  

Wykres 9. Liczba wszczętych procedur Niebieskiej Karty 

 

 Wykres przedstawia dane dotyczące ilości wszczętych procedury Niebieskich 

Kart. Niestety przemoc zarówno w Gminie Karczmiska, jak i w całym kraju jest 

zjawiskiem bardzo trudnym i często nie zgłaszanym do instytucji. Na terenie gminy 

przemoc coraz częściej dotyka osoby starsze i niepełnosprawne, jak również rodziny 

z małoletnimi dziećmi. W 2017 r. wśród wszystkich wszczętych procedur NK jedna 

trzecia była założona u rodzin z małoletnimi dziećmi. W kolejnych dwóch latach była 

to niemal połowa spośród wszystkich NK. Niestety dużą część osób dotkniętych 
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przemocą stanowią osoby starsze, schorowane, te które potrzebują szczególnej pomocy. 

W 2017 roku spośród wszystkich założonych NK 4 dotyczyły osób starszych, 

w kolejnym roku 9, natomiast w 2019 r. 6 osób. Przemoc wobec osób starszych pojawia 

się najczęściej w relacjach, gdzie z jednej strony u osoby starszej występuje duże 

zaufanie, z drugiej zaś jej stan zdrowia powoduje zależność od otoczenia. W znaczącej 

części przypadków przemoc jest ze strony dorosłych dzieci.  

Uzależnienia 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karczmiskach 

jest koordynatorem całości zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych działa w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 roku 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu jak również realizuje zadania 

wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ustalanego na dany rok. 

Podstawowym zadaniem i głównym celem działalności Komisji jest 

podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych 

oraz zmiany struktury ich spożywania. Natomiast głównym celem działań 

profilaktycznych Komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów 

alkoholowych oraz zwiększenie zdolności do radzenia sobie  

z istniejącymi problemami alkoholowymi.  

 Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, 

kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach 

życiowych. Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r. 

 

 W ramach działalności w 2019 r. odbyło się dwa posiedzenia Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2019 r.  wpłynął tylko 1 wniosek 

o objęcie postępowaniem osoby nadużywającej alkohol, złożony przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Karczmiskach – wystosowano wezwanie do osoby celem 

przeprowadzenia rozmowy motywującej. W 1 przypadku skierowano wniosek do Sądu 

Rodzinnego w Opolu Lubelskim o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu. W 2019 roku Komisja wydała jedno pozytywne postanowienie  

na sprzedaż napojów alkoholowych. 

W ramach działalności Komisji w 2019 roku wydatkowano kwotę – 65922,07 zł na: 

 Posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

– 1500 zł, 

 Opłata od wniosku w sprawie orzeczenia leczenia odwykowego – 40 zł, 

 Kolonie dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym – 

26000 zł, 

 Półkolonie dla dzieci – 22000 zł, 

 Działalność profilaktyczna i promująca zdrowy styl życia (Festyn Rodzinny w 

Słotwinach, Święto bobru, konkurs w Zespole Szkół w Karczmiskach „Czyste 

powietrze wokół nas”, Festiwal Tańca w Przedszkolu w Karczmiskach – 12339,39 

zł, 
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 Dofinansowanie zakupu paczek  na Mikołaja dla dzieci z rodzin dotkniętych 

problemem alkoholowym – 2110,08 zł, 

 Udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 1230 zł.    

 

 Realizując swe zadania Komisja współpracuje z Zespołem Interdyscyplinarnym 

ds. przemocy w rodzinie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Sądem w Opolu 

Lubelskim, placówkami oświatowymi na terenie gminy.  

Sytuacja osób starszych  

 Na terenie gminy Karczmiska ponad 18 % liczby ludności stanowią osoby po 65 

roku życia. Na przestrzeni ostatnich lat model rodziny uległ zmianie. Dziś rzadkością  

są domy wielopokoleniowe. Te oraz szereg innych spraw są przyczyną pogarszającej 

się sytuacji osób starszych. Zaspokojenie potrzeb osób starszych, a także ich zakres, jest 

kształtowane w dużym stopniu przez sytuację seniora: zdrowotną, ekonomiczną oraz 

społeczną. Pogarszający się stan zdrowia i sprawności fizycznej może powodować 

ograniczenia w realizacji niektórych potrzeb (np. integracji, uczestnictwa)  

i/lub pojawienie się innych, dotychczas nieodczuwanych (np. opieki, zależności).  

W gminie Karczmiska zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze stale wzrasta. Rok 2019 

r. w porównaniu do lat 2015 czy 2016 to wzrost o ponad 60%. Poza przedstawionymi 

danymi jest szereg osób korzystających z usług opiekuńczych we własnym zakresie 

(usługi  prywatne). 

Wykres 10. Ilość osób korzystających z usług opiekuńczych 

 

 Patrząc na wykres można by stwierdzić, iż nie jest to wielkim problemem 

w odniesieniu do całej społeczności. Jednak, aby przybliżyć skalę problemu 

przeanalizowano usługi opiekuńcze pod względem godzin. W 2017r. opiekunki  

w środowisku spędziły 4332 godziny, co daje 361 godzin miesięcznie, natomiast  

w 2019 r. było to już 6361 godzin, czyli 530 godzin miesięcznie. Ukazuje to wzrost 

zapotrzebowania na usługi opiekuńcze, ale też wzrost potrzeb osób starszych.  

 Wzrasta również liczba osób wymagającej całodobowej opieki. W sytuacji 

kiedy rodzina w związku ze stanem osoby starszej, niepełnosprawnej nie jest w stanie 

zapewnić takiej opieki lub osoba jest samotna może trafić do Zakładu Opiekuńczo 

Leczniczego bądź Domu Pomocy Społecznej. Typ instytucji związany jest ze stanem 

osoby wymagającej pomocy, kwalifikacji dokonuje lekarz. Zakłady opiekuńczo- 

lecznicze pobierają opłatę w wysokości 70% świadczenia osoby chorej.  

Nie partycypują tutaj w kosztach inne osoby/instytucje. Domy Pomocy Społecznej  

działają na innych zasadach, całkowity koszt utrzymania wynosi od ok. 3.000 zł  
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wzwyż. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego 

miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.  

 

Zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu 

pomocy społecznej są w kolejności:   

 mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy 

z dochodów dziecka, 

  małżonek, zstępni przed wstępnymi, 

  gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. 

Osoba zamieszkująca w DPS ponosi koszty w wysokości 70% swojego świadczenia. 

Pozostała część wnoszą osoby zobowiązane do alimentacji, a kiedy nie są w stanie 

koszty ponosi gmina (podstawa prawna: art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2003 r. 

o pomocy społecznej).  

 W 2019 r. został dofinansowany kosz pobytu w Domu Pomocy Społecznej 4 

osobom. Wydatki poniesione przez Gminę na ten cel stanowią kwotę 93 715,51 zł.  

Dofinansowanie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej jest zadaniem 

obligatoryjnym, wymagającym dużych nakładów finansowych przy niewielkiej ilości 

osób korzystających.  

 Każdego roku do OPS zgłaszana jest coraz większa liczba osób wymagająca 

pomocy w formie usług opiekuńczych bądź skierowania do DPS. Niesie to za sobą 

bardzo duże koszty. Wzrost kosztów w latach 2018-2019 wyniósł ponad 100%, w 2020 

roku kolejne osoby czekają na całodobowy ośrodek. W związku z odpływem ludzi 

młodych ludzi, zmieniającą się strukturą rodziny problem zapewnienia opieki osobom 

starszym będzie narastał. 

 

Wykres 11. Domy Pomocy Społecznej- wydatki ( podane w zł)  

 

3.7. Analiza problemów społecznych oraz ich hierarchia 
 

 Przestawiona powyżej charakterystyka oraz diagnoza problemów społecznych 

jest wynikiem analizy dokumentów, danych statystycznych, poprzedzona obserwacją 

oraz konsultacjami społecznymi. Podejście takie niezbędne było z uwagi  

na konieczność  poznania i opisania problemów społecznych w środowisku lokalnym. 

Należy podkreślić, że porównywanie jedynie wartości liczbowych w większości 

przypadków nie daje podstaw do przypuszczania, że dane zjawisko lub sytuacją jest 

problemem społecznym. Jednak ciągła analiza i obserwacja specjalistów w danej 

dziedzinie oraz przedstawione dane dają poniższy obraz. 

 

Po dokładnej analizie dostępnych danych ustalono hierarchię problemów w Gminie 

Karczmiska. 
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  Analiza natężenia problemów społecznych Gminy Karczmiska pozawala 

stwierdzić, że jednym z najdotkliwiej odczuwanych problemów jest sytuacja osób 

starszych i niepełnosprawnych.  Z danych statystycznych jednoznacznie wynika,  

że społeczeństwo gminy jest społeczeństwem starzejącym się. Z roku na rok spada ilość 

mieszkańców. Coraz więcej ludzi migruje w celach zarobkowych. Należy także 

zaznaczyć, iż podobnie jak całym kraju tak i w naszej społeczności struktura rodziny 

zmienia się. Rodziny wielopokoleniowe są obecnie rzadkością. Co znacząco wpływa na 

niekorzystną sytuację osób starszych. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej od kilku lat obserwuje rosnący problem związany 

z opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Rokrocznie wzrasta 

zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze oraz wzrasta ilość osób przebywających 

w Domach Pomocy Społecznej.  

Problemy osób starszych związane są również z brakiem dostępu do specjalistów, 

transportu, wykluczeniem technologicznym, społecznym.  

 Kolejną pozycją na mapie problemów Gminy zajmuje bezradność w rodzinach 

i problemy opiekuńczo- wychowawcze z dziećmi. Wzrost problemów w tym obszarze 

jest zauważany zarówno przez pomoc społeczną jak i oświatę, ochronę zdrowia  

czy policję. Rodzina jest podstawową, najmniejszą i zarazem najstarszą komórką 

społeczną spotykaną we wszystkich okresach historycznych.  Dla większości ludzi 

stanowi ona naturalne środowisko życia, jest komórką zaspokajającą podstawowe 

potrzeby swych członków.  Rodzina wypełniając swe podstawowe funkcje wywiera 

istotny wpływ na kształtowanie postaw, aspiracji,  systemów wartości. 

 Nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny, błędne lub złe wypełnianie ról 

społecznych powoduje jej destrukcję.  Następuje przekazanie złych wzorów, z którymi  

identyfikują i utożsamiają się dzieci.  W rodzinie dotkniętej dysfunkcją często 

występują u dzieci  kłopoty z nauką, problemy wychowawcze, aż do wkroczenia  

na drogę przestępstwa.   

 Jako trzeci problem został wyłoniony problem ubóstwa. Ubóstwo jest 

zjawiskiem społecznym polegające na braku dostatecznych środków materialnych do 

zaspokajania potrzeb życiowych jednostki lub rodziny. Ustawowa granica ubóstwa  

to kwota dochodów, która zgodnie z ustawą o pomocy społecznej uprawnia do 

ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego, w chwili obecnej tj. 528 zł na 

osobę w rodzinie i 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej. 

Sytuacja osób starszych i niepełnosprawnych 

Bezradność w rodzinach i problemy 
opiekuńczo - wychowawcze z dziećmi 

Ubóstwo 

Bezrobocie  

Przemoc 

Alkoholizm  
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 W sferze ubóstwa ekonomicznego w Polsce od 2008 do 2018 r. nastąpił 

zauważalny spadek zasięgu ubóstwa relatywnego z 17,6% do 14,2% osób. Zasięg 

ubóstwa skrajnego pozostał na zbliżonym poziomie – wynosił 5,6% osób w 2008 r. 

i 5,4% osób w 2018 r. Według analiz GUS, do najbardziej zagrożonych ubóstwem 

należą osoby bezrobotne, o niskim poziomie wykształcenia, lub rodziny z dużą liczbą 

dzieci lub z osobami niepełnosprawnymi, jak również zamieszkałe na wsi.  

  W Gminie Karczmiska ubóstwo zostało zdiagnozowane przez OPS. Większość 

osób korzystających z pomocy finansowej to osoby ubogie. A zatem można stwierdzić 

iż ponad 3 % mieszkańców gminy żyje w ubóstwie. Należy zwrócić uwagę na to, że 

wiele osób posiada dochód na poziomie niewiele wyższym ponad ustawową granicę 

ubóstwa, dlatego nie może skorzystać z pomocy społecznej i nie jest objętych 

statystyką. Dane dotyczące pomocy z Banku Żywności obrazują zapotrzebowanie na 

pomoc żywnościową. Żywność to jedna z podstaw życia. Nie będzie błędem 

powiedzenie, iż osoby potrzebujące pomocy w tym obszarze to osoby żyjące 

w ubóstwie. Jak pokazują dane ukazane powyżej z pomocy żywnościowej w 2019 r. 

skorzystało 440 mieszkańców gminy, czyli 7,8%. Liczba ta co roku wzrasta, planowana 

liczba do objęcia pomocą żywnościową w 2020 r. to 500-550 osób.  

 Kolejnym problemem wyłonionym w gminie Karczmiska jest zjawisko 

bezrobocia. Z danych statystycznych wynika, iż sytuacja mieszkańców gminy jest 

lepsza od mieszkańców zarówno powiatu, jak i całego kraju. Mimo to znaczna część 

osób korzystających z pomocy społecznej to ludzie bezrobotni. Bezrobocie, podobnie 

jak pozostałe problemy społeczne w gminie rodzi kolejne problemy tj. ubóstwo, 

alkoholizm, problemy zdrowotne, przemoc, problemy w rodzinie. W konsekwencji 

trudno zdiagnozować jednoznacznie co jest przyczyną a co skutkiem. 

 Jako piąty problem w Gminie zdiagnozowano zjawisko przemocy domowej.  

Zgodnie z definicją zawarta w art. 2 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2020 poz.218) przez przemoc w 

rodzinie należy rozumieć jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub 

zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny (osoba najbliższa 

w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu Karnego), w szczególności narażające te osoby na 

niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność 

cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub 

psychiczny, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych 

przemocą.  

 Przemoc w rodzinie przybiera następujące formy: przemoc fizyczna, 

psychiczna, seksualna, ekonomiczna, zaniedbanie. Podobnie jak w przypadku 

alkoholizmu dane nie wprawiają w osłupienie, nie są to wielkie liczby, jednak niosą za 

sobą szerokie konsekwencje. Przemoc jeszcze w większym stopniu niż alkoholizm jest 

zjawiskiem ukrywanym, nieoszacowanym w społeczeństwie. Przypadki Niebieskich 

Kart są wierzchołkiem góry lodowej. Należy pamiętać, iż przemoc rodzi przemoc. 

Zachowania przemocowe są powielane przez dzieci wychowujące się w takim 

środowisko. Konsekwencje przemocy są często nieodwracalne i dotykają podobnie jak 

alkoholizm wszystkich członków rodziny.   

 Kolejnym problemem w Gminie Karczmiska jest alkoholizm. Alkoholizm to 

choroba powstająca na skutek uzależnienia organizmu od  alkoholu,  który powoduje 

stopniowe uszkodzenie komórek centralnego systemu nerwowego.  

 Alkoholizm jest chorobą, która dotyka całą  rodzinę, nie tylko jednego z jej 

członków.  Rodzina, w której choćby jedna osoba nadużywa alkoholu, funkcjonuje 

w sposób nieprawidłowy, jest rodziną dysfunkcyjną. Osoby mieszkające i żyjące razem 
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z alkoholikiem są współuzależnione.  Problemy wynikające z uzależnienia są ściśle 

związane z innymi problemami społecznymi.   

Najczęściej spotykane zagrożenia  to: 

1. zagrożenia życia, 

2. rozpad  rodziny, 

3. utrata pracy, 

4. łamanie norm społecznych i prawnych. 

Skala problemów wynikających z uzależnienia jest na tyle duża i poważna, że działania 

w tym zakresie regulowane są Ustawą, a Gminy co roku uchwalają Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 W świetle danych przedstawionych w analizie alkoholizm nie wydaje się być 

dużym problemem. Jednak należy zaznaczyć, iż dane w tej dziedzinie nie są miarodajne 

z wielu przyczyn. Po pierwsze osoby nadużywające alkoholu bardzo często nie 

korzystają z pomocy społecznej, ochrony zdrowia,  z tego powodu dane o nich nie 

mówią. Po drugie w dużej części osoby te od wielu lat są uzależnione, dlatego 

w statystykach są sprzed kilu lat. Po trzecie na spożywanie, nadużywanie alkoholu 

nadal jest w społeczeństwie akceptowane. Osoby trafiające do instytucji w związku 

z tym problemem są często już głęboko uzależnione, a uzależnienie trwa nawet od lat. 

Problem alkoholizmu jest bagatelizowany, ale również ukrywany. Niemniej jednak 

nikogo nie trzyma przekonywać, iż w każdej miejscowości na terenie gminy jest gro 

osób mających problem z nadużywaniem alkoholu. Niestety to co dostrzegamy 

wszyscy jest tylko częścią. Bardzo duża osób nadużywa alkoholu w samotności, 

w zaciszu domowym, po pracy, wieczorami.  

 Alkoholizm niesie za sobą wiele konsekwencji tj. bezrobocie, przemoc, różnego 

rodzaju problemy w rodzinie oraz problemy opiekuńczo wychowawcze. Doprowadza 

do innych chorób, w skrajnych sytuacjach do niepełnosprawności, a nawet śmierci.   

3.8. Przyczyny oraz skutki problemów społecznych  
Problemy społeczne wyłonione w Gminie Karczmiska są ze sobą ściśle powiązane. Te 

same zjawiska mogą być problemem samym w sobie, przyczyną innego lub skutkiem 

kolejnego. 

 

 

problemy 
społeczne 

uzależnienia 
bezrobocie 

uboóstwo 

niepełnospra
wność 

wykluczenie 
społeczne 

brak 
specjalistów 
nna terenie 

gminy 

alkoholizm 

przemoc w 
rodzinie 

starzejące się 
społeczeństw

o 

migracje 
mieszkańców 

zanik więzi 
spolecznych 

problemy w 
sprawach 

opiekuńczo 
wychowawcz

ych 

wyuczona 
bezradność 

bierność  

brak 
motywacji  

samotność 

zmniana 
wartości  

Id: 9BC65FC2-1558-481D-9144-846E77C2C2E5. Strona 46



 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczmiska                             
na lata 2021-2026 

 

str. 47 
 

3.9. Analiza SWOT sfery społecznej 
 

 Bardzo użyteczną metodą przy określaniu priorytetów rozwojowych jest coraz  

powszechniej stosowana w pracach nad strategią analiza SWOT. Nazwa SWOT jest 

akronimem angielskich słów: Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), 

Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu). Analiza SWOT 

jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron organizacji oraz badania 

szans i zagrożeń, jakie stoją przed organizacją. Analizę tę można z powodzeniem 

zastosować do dowolnego przedsięwzięcia, włącznie z programowaniem strategicznym. 

 Wnikliwe opracowanie SWOT jest istotnym etapem procesu planowania 

strategicznego. Przy właściwym opracowaniu stanowi punkt wyjściowy dla określania 

celów strategicznych oraz projektów socjalnych. Analiza SWOT została przygotowana 

w miejscowym Ośrodku Pomocy Społecznej.  

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. 

Wynik prac obrazują prezentowane poniżej zestawienia. Dodać należy, że w analizie 

SWOT odniesiono się wyłącznie do kwestii społecznych. 

 

Do opisu wykorzystano dane pozyskane ze źródeł zastanych, z poszczególnych 

instytucji oraz wykorzystano dane  uzyskane w toku konsultacji z poszczególnymi 

środowiskami społecznymi. 

 

Mocne strony Słabe strony 
 

  Dobre rozeznanie środowiska lokalnego przez 

pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, 

oświaty oraz policji. 

 Doświadczenie, wiedza i kwalifikacje 

pracowników działających na rzecz rodziny. 

 Dobra współpraca pomiędzy instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny. 

 Prowadzenie działań zapobiegających 

dysfunkcjom rodzin poprzez działania 

profilaktyczne, edukacyjne. 

 Zapewnienie pomocy w formie asystenta 

rodziny. 

  Działanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 Otwartość na współpracę ze środowiskiem 

lokalnym. 

 Dysfunkcje w rodzinach 

wynikające w szczególności z 

problemów opiekuńczo- 

wychowawczych. 

 Problemy wychowawcze, a 

jednocześnie niechęć dla wsparcia 

zewnętrznego, instytucji 

pomocowych. 

  Narastające zjawisko uzależnienia 

oraz przemocy. 

  Brak budownictwa socjalnego. 

 Brak placówek wsparcia dziennego. 

  Brak całodobowego ośrodka dla 

osób starszych, niepełnosprawnych. 

 Utrudniony dostęp do poradnictwa 

specjalistycznego, rehabilitacji. 
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 Zindywidualizowane podejście do osób 

potrzebujących pomocy. 

 System pomocy materialnej i niematerialnej, w 

tym dożywianie dzieci w szkołach. 

 Dobra baza lokalowa Zespołu Szkół i SOSW. 

 Funkcjonowanie żłobka oraz przedszkola na 

terenie gminy. 

 Prężnie działająca Gminna Biblioteka i dom 

kultury. 

 Funkcjonowanie organizacji skupiających 

osoby starsze. 

 Świadczenie usług opiekuńczych dla osób 

starszych i niepełnosprawnych. 

 Niewystarczająca liczba 

specjalistów pracujących z dziećmi 

i młodzieżą. 

 Niski prestiż instytucji pomocy 

społecznej. 

 Niewystarczająco 

zagospodarowany czas wolny 

uczniów. 

 Ograniczone środki finansowe na 

realizacje założonych programów. 

 

Szanse Zagrożenia 

 Możliwość pozyskiwania 

środków finansowych 

zewnętrznych. 

 Rosnąca świadomość społeczna, 

wzrost kreatywności w 

społeczeństwie, mobilności, 

wykorzystania technologii 

cyfrowych, przedsiębiorczości. 

 Utworzenie Punktu 

Konsultacyjnego. 

 Podnoszenie kwalifikacji 

pracowników działających na 

rzecz rodziny, młodzieży, osób 

starszych i niepełnosprawnych. 

 Malejąca liczba mieszkańców. Proces 

starzenia się społeczności gminy. 

 Wzrost liczby osób starszych, wymagających 

wsparcia w okresie obniżonej sprawności 

funkcjonalnej. 

 Niska dzietność w rodzinach. 

 Złożoność problemów rodzin. 

 Rozluźnienie więzi rodzinnych. 

 Zatracanie rodzinnych wartości. 

 Dezintegracja rodzin, wzrost liczby rodzin 

niepełnych. 

 Problemy z uzależnieniami w rodzinach. 

 Problem przemocy w rodzinach. 

 Pojawienie się nieznanych dotychczas 

problemów społecznych- np. Cyberprzemoc. 

 Niespójne przepisy prawa oraz częste zmiany 

przepisów. 

 Słaba dostępność komunikacyjna 
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Część Programowa 

Rozdział IV 

 Program Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  
5.1. Wizja i misja rozwoju społecznego 

 

Wizja jest  pożądanym obrazem przyszłości, które osoby biorące udział w procesie 

decyzyjnym pragną wykreować. 

 

5.2. Obszary priorytetowe, cele i kierunki działań  
 

 W wyniku przeprowadzonych analizy środowiska lokalnego wyodrębniono 

obszary problemowe polityki społecznej w gminie Karczmiska: 

1. Sytuacja  osób starszych i niepełnosprawnych. 

2. Sytuacja rodziny i osób zagrożonych kryzysem. 

3. Rozwój dzieci i młodzieży. 

4. Ubóstwo i sytuacja na rynku pracy. 

5. Bezpieczeństwo mieszkańców i ochrona zdrowia. 

 

 Są to podstawowe obszary rozwoju społecznego gminy, które będą 

odzwierciedlać zasadnicze pola działań w ciągu najbliższych 7 lat. W ramach obszarów 

priorytetowych ustalono cele główne o długofalowym terminie realizacji; cele 

szczegółowe, które wskazują określone narzędzia realizacji celów głównych oraz 

kierunki działań służące realizacji powyższych celów. Kierunki działań będą podstawą 

wdrażania strategii, posiadają zatem określone ramy organizacyjne (partnerów, termin 

realizacji, źródła finansowania). Są to nie tylko zadania inwestycyjne, rozwijające 

infrastrukturę społeczną, ale przede wszystkim dotyczące inwestycji w sferę społeczną, 

kulturalną i edukację. Część zadań stanowi jednorazowe bądź cykliczne 

przedsięwzięcia, będą również zadania ciągłe (wdrażane na bieżąco), a ich realizacja 

będzie miała duży wpływ na rozwój społeczny gminy w ciągu najbliższych lat. 

 

Obszar I. Sytuacja osób starszych i niepełnosprawnych 

 

Cel główny: Zapewnienie wsparcia osobom starszym oraz niepełnosprawnym. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Zapewnienie osobom starszym i niepełnosprawnym właściwej opieki. 

 

Gmina Karczmiska to gmina przyjazna mieszkańcom, zapewniająca warunki do dobrego 

życia oraz pokonywania trudności. To gmina dbająca o mieszkańców w każdym wieku, 

zapewniając wsparcie różnym grupom społecznym. 
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2. Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych. 

 

Kierunki działań: 

 Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych osobom starszym 

i niepełnosprawnym. 

  Pomoc członkom rodziny sprawującym opiekę nad osobami starszymi 

i niepełnosprawnymi. 

  Podejmowanie działań mających na celu prowadzenie bezpłatnych badań 

profilaktycznych. 

  Realizacja projektów i programów na rzecz osób starszych 

i niepełnosprawnych. 

  Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie wykluczeniu 

cyfrowemu osób starszych. 

  Rozwijanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze- 

zaspokajanie ich potrzeb kulturalno- społecznych, edukacyjnych 

i rekreacyjnych. 

  Podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier ograniczających 

funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej i otoczeniu 

domowym. 

 

Zakładane efekty: 

 Zwiększenie udziału seniorów i osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. 

 Podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób starszych 

i niepełnosprawnych. 

 Ułatwienie dostępu do informacji o możliwych formach wsparcia. 

 Podniesienie atrakcyjności ofert w zakresie możliwości spędzania czasu 

wolnego. 

 Integracja osób starszych i niepełnosprawnych ze środowiskiem. 

 

Czas realizacji: 

Działania ciągłe w latach 2021-2026 

 

Realizatorzy: 

Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostki kultury, ochrony zdrowia, 

organizacje pozarządowe. 

 

Wskaźniki monitoringowe: 

 Liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych wsparciem z systemu 

pomocy społecznej. 

 Liczba uczestników Klubu Seniora, 

 Liczba uczestników działań integracyjnych i kulturalnych skierowanych do 

osób starszych i niepełnosprawnych. 

 

Źródła finansowania: 

Budżet gminy, środki pozyskane z innych źródeł 

 

Obszar II: Sytuacja rodzin i osób zagrożonych kryzysem 
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Cel główny: Wzmocnienie potencjału rodzin, zapewnienie jak najlepszych 

warunków do rozwoju rodzin, a rodzinom przeżywającym kryzys pomoc 

w wychodzeniu z kryzysu. 

Cele szczegółowe: 

1. Podnoszenie poziomu i jakości funkcjonowania rodzin. 

2. Udzielenie wsparcia rodzinom w kryzysie. 

3. Pomoc osobom i rodzinom dotkniętym problemami uzależnień i przemocy domowej. 

4. Promowanie prawidłowego modelu rodziny. 

 

Kierunki działań: 

 Działania mające na celu promowanie prawidłowych wzorców dotyczących 

funkcjonowania rodzin, wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczej. 

  Opracowanie i realizacja programów skierowanych do osób i rodzin 

dotkniętych problemami: gminny program wspierania rodziny, program 

przeciwdziałania przemocy, przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  w których 

szczegółowo zostały opisane działania w celu zmniejszenia w/w zjawisk. 

 Utworzenie bezpłatnego punktu konsultacyjnego na terenie gminy: pomoc 

psychologiczna, prawna, mającego na celu pomoc rodzinom i osobom 

w kryzysie jak również tym borykającymi się z uzależnieniami. 

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie. 

 Diagnozowanie rodzin zagrożonych kryzysem. 

 Poprawa sytuacji materialno-bytowej rodzin i osób znajdujących się w kryzysie. 

 Współpraca instytucji gminnych mająca na celu dobro i bezpieczeństwo rodzin. 

 Podnoszenie kompetencji pracowników instytucji działających na rzecz rodziny 

Zakładane efekty: 

 Sprawnie funkcjonujący system wsparcia rodzin, dzieci i młodzieży, 

uprzedzający sytuacje kryzysowe i zapewniający różnorodne formy pomocy. 

 Sprawny system profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz 

przemocy w rodzinie. 

 

Czas realizacji: 

Działania ciągłe w latach 2021-2026 

 

Realizatorzy: 

Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostki kultury, oświaty, ochrony 

zdrowia, organizacje pozarządowe 

 

Wskaźniki monitoringowe: 

 Liczba rodzin korzystających z pomocy OPS.  

 Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. 

 Liczba programów wprowadzonych na terenie gminy, 

 Liczba osób korzystających z punktu konsultacyjnego. 

 

Źródła finansowania: 

Budżet gminy, dotacje oraz środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł. 

 

Obszar III. Wspomaganie rozwoju dzieci 
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Cel główny: Prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. Kształtowanie prawidłowych 

wzorców. 

 

Cele szczegółowe: 

1.Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o jakość i rezultaty procesu 

wychowania i kształcenia. 

2. Promowanie zdrowego trybu życia, bez nałogów i używek. 

3. Kształtowanie wzorców w młodzieży. 

 

Kierunki działania: 

 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie 

zajęć wyrównawczych, udzielanie pomocy w nauce. 

 Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym dostępu do kształcenia. 

 Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 

 Rozwój alternatywnych form spędzania wolnego czasu przy wykorzystaniu 

zasobów kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych gminy. 

 Podjęcie działań w celu tworzenia nowych świetlic wiejskich. 

 Objęcie pomocą stypendialną uczniów z ubogich rodzin. 

 Rozwijanie form wsparcia dla uczniów uzdolnionych. 

 Realizowane programów profilaktyczno-edukacyjnych na temat uzależnień, 

przestępczości, przemocy. 

 

Zakładane efekty: 

 Prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży 

 

Czas realizacji: 

Działania ciągłe w latach 2021-2026 

 

Realizatorzy: 

Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostki kultury, oświaty, ochrony 

zdrowia, policja, organizacje pozarządowe. 

 

Wskaźniki monitoringowe: 

 Liczba dzieci korzystających z dodatkowych zajęć. 

 Liczba prelekcji przeprowadzonych w szkole. 

 Liczba działających świetlic wiejskich. 

 Liczba uczniów objętych pomocą w formie stypendium. 

 

Źródła finansowania: 

Budżet gminy, dotacje oraz środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł. 

 

Obszar IV. Ubóstwo i sytuacja na rynku pracy. 
 

Cel główny: Przeciwdziałanie ubóstwu i bezrobociu. 

 

Cele szczegółowe: 
1. Wspieranie i aktywizowanie zawodowe osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom i rodzinom ubogim. 
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Kierunki działań: 

 Praca socjalna z osobami bezrobotnymi i pozostającymi bez pracy z 

wykorzystaniem kontraktów socjalnych. 

 Organizowanie prac interwencyjnych i społecznie użytecznych na terenie 

gminy. 

 Realizacja projektów służących aktywizacji osób bezrobotnych z 

wykorzystaniem funduszy zewnętrznych. 

 Udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej osobom w trudnej sytuacji 

materialnej. 

 Rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 

osób ubogich oraz z Kościołem. 

 

Zakładane efekty: 

 Pobudzenie aktywności zawodowej i edukacyjnej osób najuboższych. 

 Wzrost liczby osób zaktywizowanych. 

 Poprawa jakości życia osób ubogich. 

 

Czas realizacji: 

Działania ciągłe w latach 2021-2026 

 

Realizatorzy: 

Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostki kultury, oświaty, ochrona 

zdrowia, PUP w Opolu Lubelskim, organizacje pozarządowe 

 

 

Wskaźniki monitoringowe: 

 Liczba rodzin korzystających z pomocy OPS. 

 Liczba prac interwencyjnych. 

 Liczba kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi. 

 

Źródła finansowania: 

Budżet gminy, dotacje oraz środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł. 

 

Obszar V. Bezpieczeństwo mieszkańców i ochrona zdrowia. 
 

Cel główny: Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy oraz zaspokojenie 

podstawowych potrzeb ochrony zdrowia. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Promowanie zdrowego stylu życia, zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie 

ochrony zdrowia. 

2. Przeciwdziałanie przestępczości i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców. 

 

Kierunki działania: 

 Promowanie zdrowia, zdrowego stylu życia i prowadzenie profilaktyki 

zdrowotnej wśród mieszkańców. 

 Dbałość o profilaktykę prozdrowotną w przedszkolu i szkole. 

 Zapewnienie mieszkańcom dostępu do świadczeń z zakresu podstawowej opieki 
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zdrowotnej oraz w miarę możliwości ułatwienie dostępu do lekarzy 

specjalistów. 

 Rozwój współpracy z policją na rzecz przeciwdziałania przestępczości. 

 Uwrażliwianie społeczności lokalnej na potrzebę wzajemnej ochrony przez 

przestępczością. 

 Monitorowanie środowiska szkolnego, podejmowanie działań interwencyjnych i 

zapobiegawczych mających na celu eliminowanie zachowań o charakterze 

patologicznym wśród uczniów. 

 

Zakładane efekty: 

 Zwiększenie dostępu do badań profilaktycznych. 

 Zmniejszenie zagrożenia przestępczością. 

 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy. 

 

Czas realizacji: 

Działania ciągłe w latach 2021-2026 

 

Realizatorzy: 

Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostki kultury, oświaty, ochrony 

zdrowia, policja, organizacje pozarządowe. 

 

Wskaźniki monitoringowe: 

 Liczba programów profilaktycznych. 

 

 

Źródła finansowania: 

Budżet gminy, dotacje oraz środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł.  

5.3. System aktualizacji strategii i zarządzania jej realizacją  
 Najlepszą metodą na wprowadzenie zmian w dokumencie strategii jest jej 

weryfikacja w społecznym procesie, poprzez spotkania warsztatowe. Weryfikacja w 

uspołecznionym procesie służyć będzie ocenie realizacji oraz uaktualnieniu samych 

zapisów strategii.  

 W czasie weryfikacji mogą powstać zupełnie nowe cele szczegółowe i projekty 

dotyczące tych aspektów życia w gminie, których w dniu tworzenia strategii nie można 

było przewidzieć. Pamiętać należy jednak o konsekwentnym dążeniu do poprawy 

jakości życia mieszkańców oraz realizacji celów strategicznych wynikających z wizji 

oraz z celów głównych. 

 

Zarządzanie realizacją strategii  

 Prowadzeniem monitoringu i wdrażaniem Strategii oraz jej oceną zajmować się 

będzie Zespół ds. aktualizacji, wdrażania, monitoringu i ewaluacji Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie. 

Zespół ten spotyka się nie rzadziej niż raz na rok, w celu dokonania ewaluacji i oceny 

zakresu realizowanych zadań. 

 

5.4. Podsumowanie 
 Niniejsza Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych powinna stanowić 

narzędzie, wykorzystywane w procesie pozyskiwania środków finansowych na 
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realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów społecznych. Wszystkie 

podmioty realizujące niniejszą strategię uwzględniać powinny w trakcie jej wdrażania 

aktualną sytuację społeczną gminy, posiadane zasoby ludzkie, obowiązujące przepisy 

prawne oraz możliwość finansowania poszczególnych działań w ramach zewnętrznych 

środków finansowych. Nie wyczerpuje wszystkich działań, które można byłoby jeszcze 

uwzględnić w dokumencie. Wybrano te, które zdają się być najpilniejsze 

i najistotniejsze. Kryterium wyboru stanowiły praktyczne możliwości realizacji działań. 

 Zgodnie z Wizją niniejszej Strategii, jej realizacja powinna przyczynić się do 

poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców Gminy Karczmiska oraz stworzenia 

warunków do zaspokajania ich potrzeb i realizacji własnych dążeń, ze szczególnym 

uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
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