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1. Wprowadzenie 
 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 – 2020 

traktowana jest jako długofalowy program działania wynikający z art. 17 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: do zadań własnych gminy  

o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem 

programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów 

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

szczególnego ryzyka. 

Transformacje zachodzące w ustroju społeczno-gospodarczym w Polsce 

wpłynęły na warunki życia społeczeństwa w tym również i gminy Cmolas. 

Na terenie Gminy Cmolas  pojawiło się zróżnicowanie mieszkańców według 

dochodów z tendencja  powiększenia się grupy, która potrzebuje różnego  rodzaju 

wsparcia. Znaczna grupa bezrobotnych gminy  stała się świadczeniobiorcami 

pomocy społecznej  i narażona jest na długotrwałą marginalizację materialno-

społeczną. 

Przyjecie przez samorząd gminy Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych ma istotne znaczenie dla realizacji lokalnej polityki społecznej. Polityka 

społeczna jest realizowana przez wiele polityk szczegółowych tj. politykę 

emerytalno-rentową, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, zatrudnienia, 

mieszkaniową.  

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest potrzebna ze względu  

na różnorodność  problemów społecznych, które dotykają  społeczność lokalną    

i są przyczyną jej ubożenia. 

Strategia określa konkretne działania w zakresie rozwiązywania  problemów 

społecznych  oraz ma stanowić ważny dokument w pozyskiwaniu środków z Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na wsparcie gminy  
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w zakresie tworzenia  aktywnych form walki z bezrobociem , a przede wszystkim 

przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. 

Ciągłe niewystarczające środki przeznaczone na pomoc społeczną zmuszają do 

poszukiwania jak najefektywniejszych metod działania na rzecz rodzin i osób 

wymagających wsparcia. Zadaniem naszego Ośrodka jest udzielanie takiej pomocy 

osobom i rodzinom, która umożliwiłaby samodzielną egzystencję, dała szansę 

zaspokojenia podstawowych potrzeb, stworzyła możliwości rozwoju. 

Ponadto w warunkach stałego ograniczenia środków finansowych 

przeznaczonych na pomoc społeczną należy wzmocnić działania o charakterze 

niefinansowym. 

Do diagnozy problemów społecznych wykorzystano dane ujęte  

w sprawozdaniach MP i PS i inne dane świadczące o wielkości zapotrzebowania 

zgłaszanego przez mieszkańców na pomoc społeczną. 

Przeprowadzona analiza danych pozwoliła ocenić: 

 jakie deficyty w zaspokojeniu potrzeb socjalnych występują na terenie gminy, 

 jakiego rodzaju wsparcie świadczą jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 

 w jakich miejscach ogniskują się problemy społeczne wyrażone realnym 

zapotrzebowaniem na wsparcie, 

  jakie kategorie problemów społecznych najczęściej determinują zapotrzebowanie 

na świadczenia pomocy społecznej, czyli co najczęściej powoduje, że określona 

liczba osób znajduje się w sytuacji, w której bez pomocy nie jest w stanie 

zapewnić sobie i swoim rodzinom socjalnej egzystencji. 
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2. Podstawy prawne 
 

Gminna strategia integracji i 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami),  

który w ramach zadań własnych gminy przewiduje „opracowanie i realizację 

gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

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

szczególnego ryzyka”. 

Na treść i realizację gminnej strategii integracji i rozwiązywania problemów 

społecznych mają również wpływ inne akty prawne. Należą do nich: 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 

poz. 1591 ze zmianami),  

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

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami),  

 ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 

poz. 992 ze zmianami),  

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

(Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 ze zmianami),  

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

(Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 ze zmianami),  

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r.  

Nr 179, poz. 1485 ze zmianami),  

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

pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zmianami),  
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 ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 58 poz. 514 ze zmianami),  

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

Nr 122, poz. 1143 ze zmianami), 

 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze 

zmianami),  

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

Nr 71, poz. 734 ze zmianami),  

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

i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami). 

Podczas realizacji strategii zajdzie również potrzeba odwołania się do innych aktów 

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

socjalnego. 

3. Zgodność strategii z innymi dokumentami strategicznymi 

         Strategia jest zgodna i powiązana z następującymi dokumentami 

strategicznymi: 

 Narodową Strategią Integracji w obszarze podniesienia integracji i spójności 

społecznej. 

 Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013, w obszarze podniesienia 

spójności społecznej oraz wzrostu zatrudnienia. 

 Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020, w 

obszarze integracji działań w zakresie pomocy społecznej.  

 Strategią Powiatu Kolbuszowskiego w obszarze polityki społecznej. 

 Strategią Rozwoju Gminy  Cmolas w obszarze  infrastruktury społecznej. 

Działania z zakresu: poprawy standardu usług w gminie, podnoszenia 

wizerunku gminy w oczach mieszkańców, podnoszenia stanu zdrowia, stylu 

życia. 
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Definicja zasad strategicznych 
 

     Przedmiotem opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych 

pozostają działania z zakresu polityki społecznej.  Dlatego  też w strategii  

należało  powołać się na istotne dla przedmiotu struktury pojęcia i elementy 

operacyjne. 

      Dla sprawdzenia funkcjonowania polityki społecznej, rozumianej jako 

tworzenie takich  warunków życia, aby osoby i rodziny mogły zaspokajać swoje 

potrzeby i dzięki temu miały szansę  wszechstronnego  rozwoju, należy 

przestrzegać zasad  związanych z jej istotą. Do zasad, którym podporządkowano 

opracowywaną strategię rozwiązywania  problemów społecznych należą: 

 Zasada pomocniczości- oznacza przyjęcie określonego porządku, w jakim 

różne instytucje społeczne dostarczą  jednostce wsparcia, gdy samodzielnie 

nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb; w pierwszej kolejności pomoc 

powinna pochodzić od rodziny, a następnie od społeczności lokalnej, a na 

końcu od państwa. 

 Zasada rozwoju  wielokierunkowego - w początkowym etapie wdrażania 

strategii realizowane powinny być działania, w  których  gmina ma już 

pewne doświadczenie i są one łatwiejsze do wykonania. W kolejnym etapie 

wdrażane powinny być innowacyjne przedsięwzięcia, 

 Zasada orientacji na mieszkańców- władze gminy, programując zadania mają 

świadomość, że głównym podmiotem ich  projektów  są ludzie-społeczność 

lokalna gminy, mająca swoje potrzeby, ambicje i umiejętności. Działania 

muszą być tak zaplanowane by budzić ich  aktywność. 

  Zasada samorządności- stanowi realizację takich wartości, jak wolność i 

 podmiotowość  człowieka, a wyraża się w takiej organizacji życia 

społecznego, która jednostkom i grupom gwarantuje prawo do  aktywnego 

udziału w  istniejących  instytucjach  społecznych oraz tworzenia nowych 
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instytucji w celu skuteczniejszego   zaspokajania potrzeb i realizacji 

 interesów. 

 Zasada partycypacji- wyraża się w takiej organizacji życia społecznego, która 

poszczególnym ludziom zapewnia  możliwość pełnej realizacji swoich ról 

społecznych,  natomiast poszczególnym grupom pozwala zająć 

równoprawne z innymi miejsce w  społeczeństwie., 

 Zasada samopomocy- przejawia się w istnieniu i rozwoju pomocy wzajemnej 

ludzi zmagających się z podobnymi  problemami życiowymi oraz pomocy 

silniejszych dla  słabszych, zazwyczaj  w ramach  niewielkich ,  

nieformalnych grup. 

 Zasada współodpowiedzialności- za kształt i realizację  niniejszej strategii 

odpowiadają  wszyscy tj. władza gminy, podmioty współpracujące i adresaci 

programów. 

 Zasada zrównoważonego rozwoju- rozwój społeczno- gospodarczy przy 

realizacji  projektów  o dłuższym czasowo zasięgu zachodzić musi przy 

zachowaniu równowagi pomiędzy elementami ekologicznymi, społecznymi i 

przestrzennymi. Stanowi to  warunek  niezbędny do podniesienia poziomu 

życia na terenie gminy, jak i funkcjonowania miejscowych  instytucji. 

 Zasada partnerstwa- zasada ta umożliwia łączenie wysiłków władz lokalnych 

z pomocą sektora  prywatnego i sektora non - profit. 
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4.  Ogólna charakterystyka gminy Cmolas 
 
4.1. Sytuacja demograficzna w gminie Cmolas 
 

Gmina Cmolas położona jest w południowo-wschodniej Polsce,  

w województwie podkarpackim, w powiecie kolbuszowskim, przy drodze krajowej 

nr 9 (Rzeszów - Radom). Jej ogólna powierzchnia wynosi 13.406 ha. Gminę Cmolas 

tworzy 8 miejscowości: Cmolas, Hadykówka, Jagodnik, Ostrowy Baranowskie, 

Ostrowy Tuszowskie, Poręby Dymarskie, Toporów, Trzęsówka.  

 
 

Rysunek 1  Mapa gminy Cmolas 
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Z końcem 2010 roku gmina Cmolas liczyła 7 979 mieszkańców, w tym 3 959 

kobiet, które stanowiły 49,61% ogółu ludności. Gęstość zaludnienia w gminie 

wynosiła 59 osób na km2. 

Struktura wiekowa mieszkańców gminy ulegała nieznacznym zmianom. W latach 

2008-2010 wahaniom ulegała zarówno liczba dzieci i młodzieży, jak i liczba osób  

w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Dane szczegółowe w tym zakresie 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 1. Struktura wiekowa ludności gminy w latach 2008-2010 

Wyszczególnienie 2008 r. 2009 r. 2010 r. 

liczba osób w wieku przedprodukcyjnym 1 910  1 869 1 797 

liczba osób w wieku produkcyjnym 4 725  4 787 4 844 

liczba osób w wieku poprodukcyjnym 1 269  1 287 1 325 

ogółem 7 904  7 943 7 966 

Dane: www.stat.gov.pl 

 

Wpływ na sytuację demograficzną w gminie miały m.in. takie czynniki, jak 

kształtowany przez liczbę urodzeń żywych i zgonów przyrost naturalny oraz 

migracja, odbywająca się zarówno w ruchu wewnętrznym, jak i zagranicznym. Dane 

szczegółowe w tym zakresie przedstawiają poniższe tabele. 

 

Tabela 2. Ruch naturalny ludności gminy w latach 2008-2010 

Wyszczególnienie 2008 r. 2009 r. 2010 r. 

liczba urodzeń żywych 92  68 81 

liczba zgonów 75  76 61 

przyrost naturalny 17  -8 20 

Dane: www.stat.gov.pl 
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Tabela 3. Ruch migracyjny ludności gminy w latach 2008-2010 

Wyszczególnienie 2008 r. 2009 r. 2010 r. 

saldo migracji w ruchu wewnętrznym 7  9 8 

saldo migracji w ruchu zagranicznym 8  7 -5 

saldo migracji ogółem 15 16 3 

Dane: www.stat.gov.pl 

 

W 2008 r. i 2010 r. miał miejsce wzrost liczby urodzeń żywych w gminie, 

a w 2009 r. urodzeń tych było mniej (o 8). Natomiast liczba zgonów ma stałą średnią 

tendencję. W efekcie można mówić iż w gminie Cmolas przyrost naturalny był 

dodatni. 

Na wzrost liczby mieszkańców w gminie w latach 2008 - 2010 roku miał 

również wpływ ruch migracyjny. Dostępne dane dotyczące salda migracji w ruchu 

zagranicznym i wewnętrznym pokazują, że w latach 2008-2010 było ono dodatnie. 

Biorąc pod uwagę powyższe dane i próbując dokonać prognozy ludności 

gminy na najbliższe lata, należy zwrócić uwagę na dwie istotne, wcześniej 

odnotowane, kwestie. Pierwsza z nich dotyczy dodatniego przyrostu w gminie, 

druga natomiast odnosi się do wzrostu liczby osób w wieku produkcyjnym i 

starszych. W przyszłości ta ostatnia grupa będzie zasilana przez liczne obecnie grono 

osób w wieku produkcyjnym, które zakończą aktywność zawodową. 

Powyższe tendencje demograficzne będą wymagały w większym zakresie niż 

dotychczas dostosowania usług społecznych do potrzeb zarówno dzieci i młodzieży, 

jak i seniorów. W przypadku tych pierwszych konieczne będzie zapewnienie im 

odpowiedniego dostępu do wychowania, edukacji, kultury, sportu i rekreacji, tym 

drugim trzeba będzie natomiast udzielić stosownej pomocy materialnej i rzeczowej, 

ułatwić im korzystanie z usług medycznych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz 

różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego.  
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4.2. Sytuacja społeczno - gospodarcza gminy Cmolas 
 
4.2.1  Gospodarka 

 

Gmina Cmolas jest typową gminą rolniczą, lecz praca na roli nie jest głównym 

źródłem utrzymania rodzin. Mieszkańcy znajdują zatrudnienie w kilku zakładach 

pracy, które znajdują się na terenie naszej gminy. Są to zakłady z branży P.H.U.  

 

Tabela 4. Zakłady pracy działające na terenie Gminy Cmolas 

Nazwa zakładu Liczba pracowników 

Zakład Ceramiki Budowlanej w Hadykówce 90 

Gminna Spółdzielnia „SCH” wraz z piekarnią w 
Cmolasie 

31 

Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego 
„Cmol – Frut” w Cmolasie 

60 

Ujęcie Wody w Cmolasie 24 

K& K Makro 41 

Delikatesy Olimp 15 

Transport autokarowy „Bujak” 23 

 

Istnieje konieczność i możliwość tworzenia nowych zakładów pracy na terenie 

Gminy Cmolas. Sprzyjają temu atrakcyjne tereny pod inwestycje przemysłowe, oraz 

finansowa pomoc z Unii Europejskiej.  

Na terenie gminy zarejestrowanych jest obecnie około 190 podmiotów gospodarczych; 

dominują tu głównie usługi ogólno - budowlane, instalatorskie, stolarskie oraz handel. Istnieją 

duże tradycje rzemieślnicze oraz powstają nowe zawody poza rolnictwem. Młodzi ludzie 

wyjeżdżają sezonowo w poszukiwaniu zatrudnienia do Europy Zachodniej i USA. Poprzez to 

powstają nowe zawody i specjalności, a świadczone usługi wykonywane są na coraz to 

wyższym poziomie.  
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4.2.2. Infrastruktura techniczna 
 

Infrastruktura drogowa 

Gmina Cmolas jest dobrze skomunikowana z regionem, dzięki sieci dróg 

gminnych, powiatowych i krajowych. Odległość od głównych ośrodków miejskich  

w regionie nie przekracza 50 km, odległość od Rzeszowa wynosi 40 km, odległość od 

Mielca wynosi 25 km, odległość od Tarnobrzega wynosi 40 km. Przez teren gminy 

przebiega również linia kolejowa. 

 

Infrastruktura energetyczna 

Gmina posiada dobrze rozwiniętą napowietrzną sieć energetyczną średniego  

i niskiego napięcia, zdolną zabezpieczyć potencjalne potrzeby ludności i przemysłu. 

W razie zwiększającego się zapotrzebowania na energię elektryczną konieczna jest 

współpraca z Zakładem Energetycznym w celu informowania o większych 

zamierzeniach inwestycyjnych. Planowane są również uzupełnienia i modernizacja 

sieci rozdzielczej średniego napięcia oraz sieci rozdzielczej niskiego napięcia,  

jak również budowa oświetlenia ulicznego. 

 

Infrastruktura wodociągowo - kanalizacyjna 

Wszystkie miejscowości gminy Cmolas posiadają sieć gazową i wodociągową. 

Przepompownie wody pozwalają na zwiększenie wydajności sieci wodociągowej  

w zależności od istniejących potrzeb. Polityka gminy w tym zakresie polega na 

utrzymaniu w dobrym stanie sieci i urządzeń wodociągowych. 

W chwili obecnej sieć kanalizacyjna jest miejscowościach: Cmolas, 

Hadykówka, Trzęsówka Ostrowy Tuszowskie, Jagodnik, Ostrowy Baranowskie  

i budowana w sołectwie Dąbrówka. W Gminie Cmolas działa jedna biologiczno-

mechaniczna oczyszczalnia ścieków z przepustowością projektową oczyszczalni 

500 m3 dziennie. Przepustowość oczyszczalni umożliwia podłączenie kolejnych 

miejscowości. 
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Gospodarka odpadami 

Gospodarka odpadami na terenie Gminy Cmolas prowadzona jest według 

opracowanego dokumentu "Plan Gospodarki Odpadami". Gmina Cmolas nie posiada 

własnego wysypiska śmieci w związku z tym odpady komunalne są odbierane przez 

PGK w Błażowej i Dezako z Dębicy. 

 

Telekomunikacja. 

Cała gmina posiada pełną automatyczną łączność telefoniczną. Na terenie 

gminy działa dwóch głównych operatorów: Telekomunikacja Polska S.A. i 

Multimedia Polska, które są w stanie zabezpieczyć łączność telefoniczną wszystkim 

potencjalnym użytkownikom. Poza tym zasięg telefonii komórkowej na terenie 

gminy jest bardzo dobry. 

 

4.2.3. Rolnictwo, przetwórstwo i rynek rolny 
 

 Pomimo zmian, jakie zachodzą w ostatnich latach w strukturze gospodarki 

gminy rolnictwo w dalszym ciągu jest istotną jej gałęzią. Poniższe zestawienie 

ukazuje użytkowanie gruntów na terenie Gminy Cmolas 

 

Tabela. 5. Użytkowanie gruntów 

Rodzaj gruntów Powierzchnia ha % ogólnej powierzchni gminy 

Grunty orne 3304 24.7 

Łąki 2095 15,6 

Pastwiska 656 4,9 

Sady 25 0,2 

Ogółem Grunty orne 6080 45,4 

Lasy 6304 47,0 

Pozostałe grunty: (drogi, 
zabudowa, wody) 

1022 7,6 

Źródło: UG Cmolas, 2006 
 

  Ponad 45% obszaru gminy stanowią użytki rolne. Niestety, bo aż 32% gruntów ornych 

w gminie to ugory i odłogi. Ich odsetek wzrasta w ostatnich latach. Szansą na zmianę sytuacji 
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w rolnictwie jest przekwalifikowanie produkcji upraw tradycyjnych na produkcję roślin 

energetycznych. 

 

Tabela 6. Gospodarstwa rolne w gminie Cmolas 

Obszar użytków rolnych Liczba gospodarstw Powierzchnia w ha 

Do 1 ha 197 115 

1 – 5 ha 941 3613 

5 – 10 ha 417 3223 

10 – 15 ha 33 458 

Powyżej 15 ha 4 138 

Ogółem 1592 7546 

Źródło: UG Cmolas, 2006 

   

W gminie Cmolas, podobnie jak w powiecie kolbuszowskim i całym województwie 

dominują gospodarstwa małe (wielkość od 1- 5 ha). Pod względem liczby 

gospodarstw gmina znajduje się w czołówce pozostałych gmin wiejskich  

  Gospodarstwa w gminie Cmolas charakteryzują się niską produktywnością, 

niewielki odsetek płodów rolnych przeznaczana jest na sprzedaż. Rolnicy produkuję 

głównie na własne potrzeby. Produkcja towarowa jest zresztą niemożliwa biorąc od 

uwagę wielkość gospodarstw rolnych w gminie. Gospodarstwa rolne charakteryzują 

się nadmiernym nasyceniem sprzętem rolniczym, nie są to jednak urządzenia 

nowoczesne. Zatrudnienie w rolnictwie maleje z roku na rok, ze względu na jego 

niską dochodowość. 
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4.2.4  Edukacja, Kultura, Sport i Rekreacja na terenie gminy Cmolas 
 

Edukacja 

Na terenie gminy Cmolas znajduje się 6 szkół podstawowych publicznych: w 

Cmolasie, Trzęsówce, Ostrowach Tuszowskich, Ostrowach Baranowskich, Porębach 

Dymarskich, Hadykówce i niepubliczna w Jagodniku, prowadzona przez 

stowarzyszenie. W roku 2010 w gminie działały 2 Gimnazja Publiczne w Cmolasie i 

w Trzęsówce. Szkoły posiadają stosunkowo dobrą bazę lokalową, każda większa 

szkoła posiada własną salę komputerową z dostępem do Internetu. 

Pod względem liczby szkół gmina Cmolas jest gminą typową w powiecie. 

Szkoły podstawowe znajdują się we wszystkich miejscowościach gminy, poza 

Toporowem. Poza tym w Cmolasie i Trzęsówce prowadzona jest edukacja 

gimnazjalna oraz w gminie znajduje się dwa przedszkola oraz 6 oddziałów 

przedszkolnych, we wszystkich publicznych szkołach podstawowych. 

Liczba uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Cmolas w roku 

szkolnym 2009/2010 wynosiła 960 osoby. W szkołach pracowało ok.  120 nauczycieli, 

w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. Najwięcej nauczycieli pracuje w Szkole 

Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Cmolasie. 

 

Kultura 

Działalność kulturalną na terenie gminy prowadzą: 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, który swym zasięgiem obejmuje 

wszystkie miejscowości położone na terenie gminy, Gminna Biblioteka w Cmolasie, 

oraz biblioteki w Trzęsówce, Hadykówce, Porębach Dymarskich i w Ostrowach 

Tuszowskich.  

Domy Strażaka w Hadykówce, Porębach Dymarskich, Trzęsówce, pozostałe obiekty 

OSP, Koło Gospodyń Wiejskich oraz funkcjonujące na terenie gminy Szkoły 

Podstawowe. 
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Do podstawowych zadań Samorządowego Ośrodka Kultury należą: 

 edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 

 gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr 

kultury, 

 rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych 

mieszkańców gminy. 

 W budynku Samorządowego Ośrodka Kultury ma swoja siedzibę „Twoje Radio 

Cmolas”. Swoją działalność rozpoczęło w 2002 roku i obejmuje swoim zasięgiem 

teren całej gminy i powiatu kolbuszowskiego 

Rok rocznie na terenie Gminy Cmolas odbywają się następujące Festiwale: 

– w maju Festyn Rodzinny w Cmolasie, na których gromadzą się całe rodziny 

z Cmolasu i okolic, a swą obecnością zaszczycają znani artyści, 

– w czerwcu Festiwal piosenki dziecięcej w Cmolasie oraz Festiwal tańca Gminy 

Cmolas w Ostrowach Tuszowskich, 

– we wrześniu Festiwal Muzyków Gminy Cmolas w Ostrowach Baronowskich, 

– od listopada do grudnia odbywa się Festiwal teatrów i widowisk w 

Trzęsówce. 

Wszystkie festiwale cieszą się dużym zainteresowaniem publiczności. 

W Gminie istnieje także zespół ludowy „Cmolesianie” oraz kapela muzykalnej 

rodziny Wronów z Trzęsówki. 

 
Sport i rekreacja. 
 

Warunki do uprawiania sportu i rekreacji na terenie gminy są bardzo dobre.  

W 1999 r. został powołany Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie.  

Bazą tego ośrodka stała się oddana do użytku kryta pływalnia wraz ze zjeżdżalnią 

wodną i sauną fińską. Na pływalni corocznie odbywa się szereg zawodów 

pływackich różnej rangi. 



Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 - 2020   

 18 

Przy Szkole Podstawowej w Cmolasie, Ostrowach Tuszowskich i w Trzęsówce 

funkcjonują hale sportowe, w których odbywają się rozgrywki sportowe i zawody 

sportowo– rekreacyjne.  

Na terenie gminy usytuowanych jest siedem pełno wymiarowych boisk sportowych. 

Największym zainteresowaniem cieszy się piłka nożna wynikiem, czego jest istnienie 

5 klubów sportowych: „Tempo” Cmolas, „Ceramika” Hadykówka, „Florian” 

Ostrowy Tuszowskie, „Vigor” Trzęsówka, „Ostrovia” Ostrowy Baranowskie. 

 Z czynnego wypoczynku można skorzystać w gospodarstwach 

agroturystycznych w Porębach Dymarskich. Wielkim powodzeniem cieszą się też 

ścieżki edukacyjno-przyrodnicze „Dymarka” w Porębach Dymarskich i „Jaźwiana 

Góra” w Ostrowach Baronowskich 

 

4.2.5.  Ochrona zdrowia 
   

  Służba zdrowia działająca na terenie gminy zabezpiecza potrzeby 

mieszkańców jedynie w zakresie podstawowej opieki medycznej. 

  Ze specjalistycznej służby zdrowia mieszkańcy korzystają poza granicami 

gminy w przychodniach specjalistycznych w Kolbuszowej i Rzeszowie. 

Najbliższy punkt pogotowia ratunkowego znajduje się w Kolbuszowej. 

Pacjenci z terenu gminy hospitalizowani są w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej 

oraz Szpitalach Wojewódzkich nr 1 i 2 w Rzeszowie. Na terenie gminy znajduje się 1 

punkt apteczny. 

Opieka medyczna nie ogranicza się wyłącznie do publicznych obiektów lecznictwa, 

ale sprawowana jest także przez prywatne gabinety lekarskie. 

 

4.2.6  Pomoc społeczna  

Ustawa  o pomocy społecznej  12 marca 2004 r. reguluje szereg zadań 

dotyczących  pomocy społecznej, polityki  prorodzinnej  oraz wspierania 

najsłabszych grup  społecznych. Zadania w tym zakresie  na szczeblu  gminy 
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realizuje  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W wykonywaniu zadań  

ustawowych  GOPS współpracuje  problemów innymi placówkami problemów 

charakterze społecznym. Konieczny staje się  rozwój usług  poradnictwa: prawnego, 

psychologicznego, wyspecjalizowanych terapii problemów przede wszystkim pracy 

socjalnej. 

 GOPS    w Cmolasie realizuje zadania  problemów zakresu pomocy  społecznej  jako 

zadania  własne gminy  oraz zadania zlecone gminie. Zadania  realizowane  są na 

podstawie ustawy problemów pomocy społecznej, ustawy problemów świadczeniach 

rodzinnych ,ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  Ponadto 

realizowany jest program  rządowy : pomoc państwa w zakresie dożywiania, pomoc 

dla uczniów problemów charakterze socjalnym, projekt  systemowy przy udziale  

środków  EFS „Czas na aktywność w Gminie Cmolas”. W GOPS  zatrudnionych jest 

obecnie 8 osób, w tym :  3 starszych pracowników  socjalnych , 1 pracownik socjalny, 

którzy  realizują  pracę w terenie. 

Działania pracowników  GOPS  mają na celu nie tylko łagodzenie  trudnych sytuacji 

materialnych klientów  pomocy społecznej, ale głównym  ich celem   jest niwelowanie 

przyczyn tkwiących  często w sferze  społecznej  czy psychiczne. 

Osłabienie  więzi rodzinnych  i sąsiedzkich , anonimowość  relacji  międzyludzkich 

powoduje  osłabienie kapitału  społecznego  jako czynnika  wspólnego  działania i 

kontroli społecznej.  
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5. Diagnoza problemów społecznych w gminie Cmolas 

 

5.1. Sytuacja rodzin i dzieci 

 

Rodzina stanowi podstawowe i niezastąpione środowisko, w którym rodzą się 

i wychowują następne generacje. Wypełniając swoją funkcję, zwłaszcza 

wychowawczą, rodzina wpływa na „jakość” młodego pokolenia, jego rozwój 

emocjonalny i intelektualny. Na terenie gminy Cmolas zamieszkuje  1 919 rodzin, w 

tym 1 573 małżeństw oraz 344 rodzin niepełnych. W jednorodzinnych 

gospodarstwach domowych zamieszkuje ponad 70% rodzin, dwurodzinnych ponad 

25% rodzin, zaś resztę (ok.5%)  stanowią  rodziny w gospodarstwach trzy i więcej 

rodzinnych.  Rodziny z dziećmi stanowią ponad 75% ogółu rodzin i wychowują 

łącznie 3 674 dzieci. Dokładne zestawienie typów rodzin oraz dzieci do 24 roku życia 

pozostających na utrzymaniu tych rodzin prezentuje poniższa tabela. 

 
Tabela 7. Typy rodzin oraz dzieci do 24 roku życia pozostające na utrzymaniu tych 

rodzin w gminie Cmolas w 2002r. 
 

 
Typy rodzin 

 
Rodziny 
ogółem 

Rodziny bez 
dzieci do lat 

24 
pozostających 

na 
utrzymaniu 

Liczba dzieci do lat 24 
pozostających na 

utrzymaniu 

 
Liczba 

dzieci w 
rodzinie 
ogółem 

Razem W tym 4 i 
więcej 

dzieci w 
rodzinie 

Ogółem 1 591 391 2 755 838 3 674 

Małżeństwa z 
dziećmi 

1 245 198 2 473 761 3 055 

Matki z dziećmi 307 167 266 77 561 

Ojcowie z 
dziećmi 

37 26 14 - 55 

Partnerzy z 
dziećmi 

2 - 2 - 3 

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie, „Podstawowe Informacje Spisów Powszechnych. Gmina 
Cmolas”, 2003. 

 



Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 - 2020   

 21 

Jak wynika ze  spisu ludności i mieszkań przeprowadzonego przez GUS w 

2002r. prawie 75% dzieci i młodzieży do 24 roku życia pozostaje na utrzymaniu 

rodziców. Na ogólną liczbę rodzin – 1 591 tylko 391 rodzin posiada dzieci w wieku 

do 24 lat, które nie pozostają na utrzymaniu rodziców. Natomiast dzieci i młodzież 

do lat 24 w liczbie 2 755 pozostaje na utrzymaniu rodziców (tj. ponad 34 % ogółu 

mieszkańców gminy Cmolas). Dane w tabeli 6 wskazują, iż większość (ponad 78%) 

dzieci żyje w rodzinach pełnych biologicznie, czyli z obojgiem rodziców (1 245 

małżeństw z dziećmi na ogólną liczbę rodzin 1 591). Samotnych matek 

wychowujących dzieci jest 307, samotnych ojców 37, zaś dwie rodziny żyje w 

nieformalnym związku partnerskim. Okres transformacji przyniósł polskim 

rodzinom i ich dzieciom wiele nowych problemów, wynikających głównie z ubóstwa, 

sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, alkoholizmu, narkomani 

oraz bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych lub niepełnych. 

Samorządy lokalne poprzez ośrodki pomocy społecznej  są głównym realizatorem 

zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, według której głównym celem 

pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin 

oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności 

człowieka, jak również zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości i uprawnienia.  

W chwili obecnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie realizując 

wyznaczone zadania spełnia funkcję koordynatora działań skierowanych do grupy 

osób potrzebujących różnego rodzaju wsparcia. Liczba rodzin objętych pomocą 

społeczną w latach 2008 - 2010  została przedstawiona na rysunku 2 . W roku 2008 

pomocą objęte były 374 rodziny o liczbie osób: 1 547, w 2009 roku - 370 rodziny o 

liczbie  1 487 osób, a w 2010 roku  - 350 rodzin o liczbie  1 335 osób.  
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Rysunek 2.  Liczba rodzin objęta pomocą GOPS w Cmolasie w latach 2008 - 2010 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie 

Analizując stwierdzić należy, że liczba osób objętych pomocą społeczną w 

latach od 2008 do 2010 nieznacznie  się zmniejsza. W roku 2010 osoby korzystające z 

pomocy GOPS stanowiły prawie 17 % populacji Gminy Cmolas (rysunek nr 3). 

 
Rysunek 3. Osoby korzystające z pomocy GOPS na tle całej społeczności gminy 
Cmolas w roku 2010 

16,73  %

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie 

 

Wśród rodzin objętych pomocą społeczną najliczniejszą grupę stanowiły 

rodziny wielodzietne oraz rodziny emerytów i rencistów. W latach 2008-2010 około 

20% wszystkich rodzin objętych wsparciem społecznym stanowiły rodziny 
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wieloosobowe ( tj. liczące pięć lub więcej osób). Rodziny mające czworo i więcej 

dzieci stanowiły w 2010 roku tylko ok. 10 % ogółu rodzin objętych pomocą i ich 

liczba spadła o około 1% w porównaniu do roku poprzedniego. Najliczniejsza grupa 

to rodziny z 2 dzieci. Rodziny niepełne to około 11 % wszystkich rodzin objętych 

wsparciem, w tym najliczniejszą grupę stanowią rodziny mające jedno dziecko. 

Szczegółowe informacje  dotyczące typów rodzin objętych pomocą społeczną w 

gminie Cmolas w latach 2008-2010 prezentuje poniższa tabela. 

 
Tabela 8. Typy rodzin objętych pomocą społeczną w gminie Cmolas                                           

w latach 2008-2010 
 

Wyszczególnienie 
2008 2009 2010 

Liczba 
rodzin 
ogółem 

Liczba 
osób w 

rodzinach 

Liczba 
rodzin 
ogółem 

Liczba 
osób w 

rodzinach 

Liczba 
rodzin 
ogółem 

Liczba 
osób w 

rodzinach 
1. RODZINY OGÓŁEM: 
1.1. Jednoosobowe 
1.2. Dwuosobowe 
1.3. Trzyosobowe 
1.4. Czteroosobowe 
1.5. Pięcioosobowe 
1.6. Powyżej 6 osób 
w tym: 
RODZINY Z DZIEĆMI 
OGÓŁEM: 
- z 1 dzieckiem 
- z 2 dzieci 
- z 3 dzieci 
- z 4 i więcej dzieci 

405 
82 
33 
39 
81 
82 
88 

 
276 
61 
93 
75 
47 

1 609 
82 
66 

117 
324 
410 
610 

 
1 386 

227 
422 
407 
330 

405 
80 
35 
39 
80 
93 
78 

 
274 
59 
92 
81 
42 

1 577 
80 
70 

117 
320 
465 
525 

 
1 346 

201 
413 
441 
285 

403 
95 
31 
36 
76 
84 
81 

 
241 
50 
91 
61 
39 

1 509 
95 
62 

108 
304 
420 
520 

 
1 195 

179 
428 
319 
269 

2. RODZINY NIEPEŁNE 
OGÓŁEM: 
- z 1 dzieckiem 
- z 2 dzieci 
- z 3 dzieci 
- z 4 i więcej dzieci 

49 
17 
16 
6 

10 

175 
38 
50 
26 
61 

50 
18 
16 

4 
12 

175 
36 
52 
17 
70 

38 
14 

9 
7 
8 

131 
28 
27 
30 
46 

3. RODZINY EMERYTÓW I 
RENCISTÓW OGÓŁEM: 

3.1. Jednoosobowe 
3.2. Dwuosobowe 
3.3. Trzyosobowe 
3.4. Czteroosobowe i więcej  

 
59 
15 
9 
6 

29 

 
204 
15 
18 
18 

153 

 
64 
15 

5 
8 

36 

 
232 
15 
10 
24 

183 

 
46 
16 

2 
8 

20 

 
146 
16 
4 

24 
99 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie 

Najczęstszymi przyczynami kwalifikującymi do pomocy GOPS są: ubóstwo, 

bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba oraz potrzeba ochrony 
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macierzyństwa. Powodem przyznania pomocy bywa także alkoholizm oraz 

bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego W ciągu badanego okresu nie udzielono pomocy, której przyczyną 

byłoby sieroctwo, bezdomność i narkomania. Ogólna charakterystyka rodzin 

objętych systemem pomocy społecznej z uwzględnieniem powodów przyznania 

pomocy przez GOPS w Cmolasie została zamieszczona w tabeli 9 oraz 

zaprezentowana na rysunku 4. 

 

Tabela 9.   Informacje dotyczące powodów przyznania pomocy rodzinom w latach 
2008-2010 

 

Powód trudnej sytuacji życiowej 2008 2009 2010 

Ubóstwo 292 295 273 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 127 145 136 

Bezrobocie 167 177 161 

Niepełnosprawność 124 119 111 

Długotrwała choroba 53 51 58 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych 

8 9 8 

Przemoc w rodzinie 4 3 2 

Alkoholizm 39 42 47 

Trudność w przystosowaniu do życia 
po opuszczeniu zakładu karnego  

4 2 3 

Zdarzenia losowe 2 2 0 

Sytuacja kryzysowa 12 18 7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie 
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Rysunek 4. Najczęstsze powody przyznania pomocy przez GOPS w latach 2008-
2010. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie 

 

W celu zobrazowania procentowego udziału poszczególnych powodów 

przyznawanej pomocy w 2010 roku przedstawiono rysunek 5, z którego wynika, że 

głównym powodem przyznania 34% łącznej pomocy potrzebującym rodzinom było 

ubóstwo. Niewątpliwie ubóstwo jest konsekwencją występującego braku pracy, co 

powoduje, że bezrobocie jest kolejną z  głównych  przyczyn udzielanego wsparcia 

społecznego (w 2010 roku stanowiło 20% przyznanej pomocy). Natomiast w celu 

zagwarantowania odpowiedniej opieki, wychowania i edukacji dzieci  wspierane jest 

macierzyństwo oraz rodziny wielodzietne.  
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Rysunek 5.  Struktura powodów przyznania pomocy przez GOPS w 2010 roku 

34%

17%20%

14%

7%

1%
0%

6%

0% 0% 1%

Ubóstwo
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Trudność w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 
Zdarzenia losowe
Sytuacja kryzysowa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie 
 

 

5.2. Ubóstwo 
 

W każdym społeczeństwie obok ludzi, którzy są w stanie zaspokoić wszystkie 

swoje potrzeby, istnieją też ludzie, których nie stać na zaspokojenie nawet najbardziej 

elementarnych potrzeb. Ubóstwo jest zatem czymś realnym – przybiera różne oblicza 

– może chodzić o bardzo niskie dochody, złe odżywianie, niski standard mieszkania, 

brak miejsca do zamieszkania, brak opieki zdrowotnej. 

Ubóstwo to zjawisko złożone, posiadające zarówno aspekty ilościowe (np. 

wskaźnik dochodu uzyskiwanego przez gospodarstwa domowe), jak i jakościowe 

(np. inne wskaźniki sytuacji materialnej – posiadanie rozmaitych dóbr, dostępność do 

takich społecznie istotnych wartości, jak: wykształcenie, opieka medyczna, 

możliwości korzystania z różnych form wypoczynku, rozrywki itp.). Ustalanie linii 

ubóstwa, a więc osób, które z tego powodu kwalifikują się do uzyskania pomocy   z 

systemu pomocy społecznej, opiera się w zasadzie na oszacowaniu bieżących 

dochodów danego gospodarstwa czy osoby. Dlatego należy pamiętać, iż używając 
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terminu ubóstwa, jesteśmy w stanie wskazać nie tyle gospodarstwa domowe czy 

osoby żyjące w sferze ubóstwa, ale żyjące w tzw. strefie niskich dochodów. Ubóstwo 

jest z reguły dopiero efektem długotrwałego utrzymywania się w strefie niskich 

dochodów. 

Ustawa o pomocy społecznej definiuje ubóstwo na podstawie mieszczenia się 

dochodu rodziny lub osoby  w kryterium dochodowym. Ośrodki Pomocy Społecznej 

są zobowiązane do udzielania pomocy tym osobom i rodzinom, których miesięczny 

dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonej w ustawie o 

pomocy społecznej . 

Ubóstwo jest głównym powodem przyznawania pomocy przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie. W roku 2009 r. zanotowano 295 rodzin  

a w 2010 r. zanotowano 273 osoby, które zgłosiły się o pomoc do Ośrodka z powodu 

ciężkiej sytuacji bytowej. Problem ubóstwa dotyka ponad 30% wszystkich rodzin 

zamieszkujących na terenie gminy Cmolas, a łączna liczba tych osób w 2010 roku 

wyniosła 1 065. Pomoc GOPS w Cmolasie osobom dotkniętym ubóstwem w latach 

2008-2010 przedstawia rysunek 6. 

 

Rysunek 6.  Liczba rodzin korzystających z pomocy GOPS z powodu ubóstwa   

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie 
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5.3. Bezrobocie 

 

Transformacja ustrojowa, przemiany społeczne, gospodarcze, ustawodawcze               

i postęp techniczny przyczyniły się niewątpliwie do wystąpienia wielu zjawisk 

dezorganizujących prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa. Jednym z takich 

zjawisk jest bezrobocie. Pozostawanie bez pracy wielu osób i rodzin poza szeregiem 

negatywnych skutków ogólnospołecznych, wiąże się z radykalnym obniżeniem 

dochodu niezbędnego do utrzymania rodziny. Osoby pozostające bez pracy 

zarejestrowane jako bezrobotne po zakończeniu okresu pobierania zasiłku stają się 

dość często klientami pomocy społecznej, powiększając szeregi bezrobotnych i nadal 

pozostając bez zatrudnienia. Bezrobotni borykają się również z problemami natury 

psychicznej. Spośród psychospołecznych następstw długotrwałego bezrobocia 

wskazywać można między innymi radykalne pogorszenie się kondycji psychicznej i 

fizycznej bezrobotnego. W wielu przypadkach długotrwale bezrobotni znajdują się 

na skraju wyczerpania psychicznego i wymagają pomocy o charakterze 

interwencyjnym oraz terapeutycznym. Odczuwają brak wiary w możliwość zmiany 

własnej sytuacji, posiadają niską samoocenę, są bierni i wycofani z działań służących 

do podjęcia pracy. 

Gmina Cmolas podobnie jak inne rejony kraju dotknięta jest problemem 

bezrobocia. Na koniec października 2010r. liczba osób bezrobotnych wynosiła  542 

osoby w tym 271 kobiet. Tabela 10 prezentuje ilość osób bezrobotnych w tym kobiety 

i stopę bezrobocia w latach 2008-2010 na terenie gminy Cmolas. 

W 2010 roku liczba bezrobotnych kobiet wynosiła  271 osób i stanowiło to 50% 

ogółu bezrobotnych zarejestrowanych na terenie gminy Cmolas. W stosunku do lat 

ubiegłych odsetek bezrobotnych kobiet zmniejszył się o około 7% (w roku 2008 

odsetek ten wynosił 57%).  
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Tabela 10. Informacje dotyczące bezrobocia na terenie gminy Cmolas 

Na dzień 
Liczba osób 

bezrobotnych 
W tym kobiety Stopa bezrobocia 

31.12.2008 484 276 13,93% 

31.12.2009 562 282 13,61% 

31.12.2010 542 271 13,70% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Kolbuszowej 

 

Z doświadczeń pracowników socjalnych działających na terenie gminy Cmolas 

wynika, że bezpośrednim i najbardziej widocznym skutkiem pozostawania bez pracy 

jest obniżenie standardu materialnego rodziny.  

Mniej widoczne, lecz nie mniej zagrażające spójności rodziny są skutki 

psychologiczne bezrobocia. Bezrobocie powoduje bowiem zmianę sytuacji społecznej 

i emocjonalnej całej rodziny, zarówno dorosłych jak i dzieci. Częstym zjawiskiem jest 

izolacja społeczna - ograniczone zostają kontakty interpersonalne wszystkich 

członków rodziny bezrobotnego zarówno ze znajomymi, jak i z dalszą rodziną. 

Bezrobocie wpływa także niekorzystnie na układ stosunków wewnątrzrodzinnych, 

przy czym okazuje się, że bezrobocie mężczyzn ma znacznie bardziej negatywne 

skutki dla rodziny niż bezrobocie kobiet. Bezrobotny mężczyzna doświadcza 

obniżenia swojej pozycji w rodzinie, utraty autorytetu i silnej frustracji, które bardzo 

często powodują sięganie po alkohol, co wśród bezrobotnych staje się zjawiskiem 

częstym. 

Z danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że w latach 2008-

2010 jest prawie stała liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej Ośrodka, 

której okolicznością przyznania było bezrobocie (ilustruje to rysunek 7). W 2010 roku 

z tego tytułu udzielono wsparcia 161 rodzinom pozostającym bez pracy o liczbie osób 

w tych rodzinach 1 649 osób.  Główną przyczyną wzrostu liczby rodzin objętych 

pomocą z powodu bezrobocia jest brak pracy dla ludzi młodych, którzy coraz częściej 

stają się klientami pomocy  społecznej. W stosunku do lat ubiegłych można zauważyć 

spadek osób korzystających z pomocy finansowej Ośrodka z powodu bezrobocia. 
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Rysunek 7.  Liczba rodzin korzystających z pomocy GOPS z powodu bezrobocia   

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie 

Najbardziej istotne cechy bezrobocia w Gminie Cmolas to: 

- nadal utrzymująca się wysoka stopa bezrobocia, 

- znaczny poziom bezrobocia wśród kobiet, 

- zwiększający się udział wśród bezrobotnych ludzi młodych, 

- niski poziom kwalifikacji osób bezrobotnych, 

- zwiększająca się grupa osób długotrwale bezrobotnych 

- migracja osób młodych do państw zachodnich w poszukiwaniu zatrudnienia. 

 

5.4. Niepełnosprawność i długotrwała choroba 

 

Społeczeństwo składa się z ludzi o różnej sprawności fizycznej, w różnym 

wieku, z różnymi potrzebami i możliwościami poruszania się i wykonywania 

potrzebnych im czynności w otaczającym środowisku. Znaczną grupę stanowią w 

tym osoby niepełnosprawne. 

W tej analizie mówiąc o osobach niepełnosprawnych, mamy na myśli osoby 

posiadające stopień niepełnosprawności orzeczony przez Zespół d/s Orzekania o 

Stopniu Niepełnosprawności, Komisję przy ZUS, KRUS, jak również inne osoby z 

dysfunkcjami fizycznymi, psychicznymi i umysłowymi. Za niepełnosprawne uznać 
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należy osoby, których stan fizyczny, psychiczny i umysłowy powoduje trwałe lub 

okresowe utrudnienia, ograniczenia bądź uniemożliwia pełnienie ról i zadań 

społecznych na poziomie powszechnie przyjętych kryteriów.  

Osoby niepełnosprawne mają duże problemy w aktywnym uczestnictwie w 

życiu swoich społeczności. Ograniczenia wynikające z niepełnosprawności 

utrudniają lub uniemożliwiają podjęcie zatrudnienia w tradycyjnym systemie 

organizacji pracy i powodują, że osoby niepełnosprawne zasilają szeregi osób 

bezrobotnych. W tabeli 11 przedstawiono osoby niepełnosprawne według 

aktywności ekonomicznej w 2002 roku. 

 

Tabela 11.  Osoby niepełnosprawne według aktywności ekonomicznej w 2002 roku 

 

Wyszczególnienie 

Osoby niepełnosprawne 

Razem Mężczyźni Kobiety 

liczba osób % liczba osób % liczba osób % 

Ogółem 1 050 100% 520 49,5% 530 50,5% 

1. Aktywni 

zawodowo: 

-pracujący 

-bezrobotni 

302 

281 

21 

29% 

27% 

2% 

164 

148 

16 

16% 

14% 

2% 

138 

133 

6 

13% 

12,5% 

0,5% 

2. Bierni zawodowo 736 70% 352 33,5% 384 36,5% 

3. Nieustalony status 
na rynku pracy 

12 1% 4 0,3% 8 0,7% 

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie, „Podstawowe Informacje Spisów Powszechnych.  
Gmina Cmolas”, 2003. 

 

Osoby niepełnosprawne aktywne zawodowo stanowią 29% ogółu, w tym 13% 

to kobiety a 16% mężczyźni. Pracujący zawodowo stanowią 27% ogółu 

niepełnosprawnych, pozostałe zaś 2 % to osoby bezrobotne poszukujące pracy lub 

gotowi podjąć pracę.   

Niepełnosprawność jest powodem korzystania z pomocy społecznej. 

Niepełnosprawność należy rozumieć jako wszelkie ograniczenia lub wynikający  

z tych ograniczeń brak zdolności wykonywania jakiejś czynności w sposób lub  
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w zakresie uważanym za normalny dla człowieka. Z danych Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej wynika, że w 2010 roku różnymi formami pomocy objętych było 

111 rodzin osób niepełnosprawnych. Wśród wszystkich rodzin, które korzystały z 

zasiłków GOPS w 2010 roku około 14 % stanowiły rodziny, w których przynajmniej 

jedna osoba była niepełnosprawna. Analizując dane można iż liczba rodzin 

korzystającej z pomocy ośrodka z powodu niepełnosprawności sukcesywnie 

corocznie spada. Liczbę rodzin objętych pomocą społeczną z powodu 

niepełnosprawności w latach 2008-2010 prezentuje poniższy rysunek. 

 

Rysunek 8.  Liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu niepełnosprawności  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie 

 

Kolejnym ważnym powodem przyznawania pomocy przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Cmolasie jest długotrwała lub ciężka choroba. W 2010 roku 

liczba rodzin objętych wsparciem społecznym z tego powodu wyniosła 58 i stanowiła 

prawie 7% wszystkich rodzin, którym udzielono pomocy. W 2010 roku odsetek tych 

rodzin wzrósł o około 1% w porównaniu do lat poprzednich. Należy stwierdzić, że 

około 1% wszystkich mieszkańców gminy jest dotkniętych ciężką lub długotrwałą 

chorobą i odsetek ten cały czas wzrasta.  
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Rysunek 9. Liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu długotrwałej choroby  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie 

 

Najczęstszymi problemami, z jakimi spotykają się w swojej codziennej 

egzystencji osoby niepełnosprawne oraz dotknięte długotrwałą chorobą, są: 

   -   brak podstawowej wiedzy o stanie swojego zdrowia i możliwościach leczenia, 

diagnozy; 

   -   utrudniony dostęp do leczenia i rehabilitacji; 

   -   utrudnienia architektoniczne i komunikacyjne; 

   -   ograniczenie kontaktów towarzyskich; 

   -   pogorszenie sytuacji materialnej; 

   -   zaniedbywanie gospodarstwa domowego; 

   -   bariery psychologiczne. 

 Formułując kierunki polityki społecznej gminy Cmolas trzeba zatem pamiętać 

o prowadzeniu szeroko zakrojonych działań, mających przeciwdziałać społecznemu 

wykluczeniu osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych (np. likwidacja barier 

architektonicznych, profilaktyka społeczna) oraz prowadzących do zwiększenia ich 

aktywności zawodowej i społecznej. 
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We współczesnym świecie niepełnosprawność i długotrwała choroba 

człowieka uważana jest za szczególnie istotny problem społeczny, a za taki zwykło 

się przyjmować zjawiska, których rozmiary są duże i powszechne. 

 

5.5. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i potrzeba 
ochrony macierzyństwa 
 

Pewną część klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowią 

rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Najczęściej niezaradność 

rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci łączy się z innymi dysfunkcjami 

takimi jak: uzależnienie od środków psychoaktywnych, przemoc domowa, 

zaburzenia równowagi systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, problemy w 

pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich, zawodowych wyrażające się m. in. w 

postaci niedojrzałości emocjonalnej, problemach we współżyciu z ludźmi, 

trudnościach adaptacyjnych, niezaradności w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, problemy wychowawcze w środowisku rodzinnym, szkolnym 

ujawniające się w postaci zachowań buntowniczych, agresywnych, konfliktowych, 

łamania przez dzieci i młodzież panujących obyczajów, norm, wartości.  

W rodzinach tych rodzicom brakuje umiejętności tworzenia właściwego 

klimatu życia rodzinnego, rozładowywania napięć powstałych poza domem, 

właściwych wzorców komunikacji i dawania rodzinie poczucia bezpieczeństwa, 

obdarzania dzieci uwagą. Rodziny te często żyją w takich społecznościach, które nie 

chcą ingerować w życie innych lub nie potrafią pomóc gdyż same nie posiadają 

właściwych wzorców. W wielu sytuacjach dzieci pochodzące z tych rodzin 

pozostawione są same sobie, większość wolnego czasu spędzają wśród rówieśników 

na podwórku, częściej pojawiają się u nich problemy w szkole ( mniej czasu 

poświęcają przygotowywaniu się do lekcji, przeżywają więcej porażek szkolnych w 

efekcie czego rezygnują z podejmowania wysiłku w zdobywaniu wiedzy), w takiej 

sytuacji rodzice nie pomagają lecz podwyższają wymagania w stosunku do ocen i 
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zachowania dziecka lub też w ogóle przestają się nim interesować. Dzieci odrzucane 

przez środowisko rodzinne szukają akceptacji wśród rówieśników, łączą się w grupy 

subkulturowe, zaczynają wagarować, uciekać z domu i popadać w konflikt z 

prawem. 

Problemy opiekuńczo – wychowawcze, przemoc w rodzinie oraz konflikty 

międzypokoleniowe wielokrotnie są przyczyną umieszczania dzieci i młodzieży w 

placówkach opiekuńczo –wychowawczych lub resocjalizacyjnych, a dla dorosłych 

ofiar rodzinnej przemocy są powodem szukania schronienia i porad w organizacjach 

pomocowych. 

W 2010 roku bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i 

wielodzietnych, stwierdzono w 8 rodzinach objętych pomocą społeczną. Jak wynika z 

danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej problem ten w ciągu ostatnich lat 

utrzymuje się na przybliżonym poziomie z niewielką tendencją wzrostową. 

Dysfunkcja ta występuje najczęściej w połączeniu z innymi niekorzystnymi 

zjawiskami takimi jak: bezrobocie, nadużywanie alkoholu, kryzysy małżeńskie, 

przemoc w rodzinie. 

Rysunek 10.  Liczba rodzin objętych wsparciem z tytułu bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie 
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Analizując kwestie opiekuńczo-wychowawcze nie sposób pominąć spraw 

związanych z ochroną macierzyństwa i rodziny. Już Platon pisał, że rodzina jest 

podstawową komórką życia społecznego oraz główną instytucją wychowawczą. 

August Comte twierdząc, że rodzina pełni podstawową rolę w społeczeństwie, 

nazwał ją pomostem między jednostką a społeczeństwem. Małżeństwo, 

macierzyństwo i rodzina uznawane są za bardzo ważne instytucje społeczne i jako 

takie znajdują się pod opieką i ochroną Rzeczpospolitej Polskiej. Unia Europejska 

uznaje i szanuje uprawnienie do świadczeń zabezpieczenia społecznego oraz do usług 

społecznych, zapewniających ochronę m.in. w takich przypadkach, jak macierzyństwo 

 i wychowywanie dziecka (art. 34 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej). 

Potrzeba ochrony macierzyństwa jest kolejnym powodem udzielania wsparcia 

społecznego osobom i rodzinom. Wśród klientów Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej znajdują się kobiety korzystające z zasiłków z tytułu ciąży  

i wychowywania dziecka, będące w trudnej sytuacji materialnej. Liczbę rodzin 

korzystających z tej formy pomocy w latach 2008 – 2010 przedstawia rysunek 11. 

 
 
Rysunek 11. Liczba rodzin objętych wsparciem ze względu na ochronę 

macierzyństwa 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie 
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5.6. Alkoholizm i przemoc w rodzinie  
 

Jedną z grup dysfunkcyjnych, która objęta jest pomocą Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej stanowią osoby uzależnione od alkoholu. Nadużywanie napojów 

alkoholowych stanowi dziś bezsprzecznie jeden z najpoważniejszych problemów. 

Zjawisko to w naszej gminie stwarza problem złożony i trudny do przezwyciężenia. 

Szerzące się zjawisko alkoholizmu dotyka wielu mieszkańców miasta i nie respektuje 

płci, wieku ani statusu intelektualnego. Jego rozmiar i niszczycielskie działanie daje 

się zaobserwować wśród klientów pomocy społecznej. Z problemem nadużywania 

alkoholu pracownicy socjalni spotykają się od wielu lat, niepokojącym jest jednak fakt 

wzrastania liczby osób uzależnionych od alkoholu i obniżania wieku pierwszego 

 z nim kontaktu. 

W rodzinach, które objęte są wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Cmolasie pracownicy dość często obserwują stwarzanie sytuacji 

sprzyjających piciu alkoholu, stosowanie zachęty do jego spożywania 

 i przedstawianie łatwości jego zdobywania. Szczególnego znaczenia w tych 

rodzinach nabiera wzorzec picia alkoholu i niekorzystny wpływ rozbieżności między 

zachowaniem rodziców a wymaganiami stawianymi wobec dziecka co do 

spożywania alkoholu, brak kontroli ze strony rodziców i stosowanie niewłaściwych 

metod wychowawczych. W wielu środowiskach daje się zauważyć zjawisko 

„dziedziczenia” alkoholizmu. Problem nadużywania alkoholu przez podopiecznych 

pomocy społecznej jest bardzo skomplikowany ponieważ obok alkoholizmu 

występują zaburzenia komunikacji między członkami rodziny, bieda, problemy 

wychowawcze i zdrowotne. Praca z takimi klientami GOPS jest bardzo trudna, 

długotrwała i często skazana na niepowodzenie. Z pomocą w pracy z alkoholikami 

pracownikom socjalnym przychodzi Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  

Szczególne znaczenie w udzielaniu pomocy osobom uzależnionym  

i współuzależnionym oraz prowadzeniu działań profilaktycznych i szkoleniowych 
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ma Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 W ramach programu prowadzona jest działalność informacyjna i edukacyjna  

w zakresie promocji zdrowia i trzeźwości oraz upowszechniania wiedzy  

o uzależnieniach. Każdego roku realizowane są także różnorodne programy 

profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspierana jest działalność 

instytucji, stowarzyszeń i osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych.  

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu na terenie gminy 

Cmolas prowadzony jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, do którego 

zadań należy m.in. informowanie o najbliższych placówkach zajmujących się 

leczeniem osób uzależnionych oraz wstępne motywowanie do terapii. Oprócz tego 

rodzinom dotkniętym problemem uzależnienia od alkoholu udzielana jest pomoc 

finansowa. W 2008 roku GOPS udzielił wsparcia 39 rodzinom z problemem 

alkoholowym, w kolejnym roku – 42 rodzinom, a w 2010 roku ich liczba wzrosła do 

47 rodzin.  

Alkoholizm jest powodem przyznawania ponad 5% wszystkich form pomocy 

społecznej i widać wyraźnie, że skala tego zjawiska w ostatnim czasie znacznie 

wzrosła. Problem uzależnienia od alkoholu często jest przyczyną i towarzyszy innym 

problemom kwalifikującym rodzinę do udzielenia pomocy. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej podejmuje pracę z rodzinami, w których nadmiernie pije się 

alkohol, w ramach programów pozwalających uświadomić członkom rodziny 

przyczyny ich problemów życiowych i możliwości ich rozwiązywania.  
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Rysunek 12.  Liczba rodzin objętych wsparciem z powodu alkoholizmu 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie 

 

 

Na terenie Gminy Cmolas przemoc występuje   przeważnie  w rodzinach  

gdzie występuje problem nadużywania alkoholu  jak również trudna sytuacja 

ekonomiczna. 

Trzeba podkreślić fakt, że  przemoc zdarza się  w domach rodzinnych   - 

zamkniętym  kręgu  osób, gdzie świadkami są jedynie członkowie  rodziny.  

Działania  informacyjne  powodują  zmiany  świadomości  społecznej   z jednej  

strony przejawia się to   w większej  gotowości  ofiar  przemocy do  ujawniania takich 

spraw  a z drugiej strony  w  większym profesjonalizmie przedstawicieli służb  

zobowiązanych  do podejmowania  interwencji  i udzielania pomocy.  Mimo to  

jedynie  zdeterminowane  ofiary  przemocy decydują się na jej  przerwanie 

 i zgłoszenie  tego faktu odpowiednim służbom. 

Oszacowania  zjawiska przemocy można dokonać dzięki  danym  z Komendy 

Powiatowej Policji  w Kolbuszowej , Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

 w Cmolasie, Gminnej Komisji ds. Problemów Rozwiązywania  Alkoholowych  

w Cmolasie. 
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 Tabela 12. Dane  Komendy Powiatowej  Policji  w Kolbuszowej: 

Lp. 
Liczba  pokrzywdzonych   w wyniku 

przemocy 
2008 2009 2010 

1 Kobiet 32 35 23 

2 Mężczyźni 8 6 11 

3 Dzieci do lat 18 44 18 22 

 Razem 84 59 56 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie i Komendy 

Policji w Kolbuszowej 

Jak wynika z danych przedstawionych  w tabeli powyżej  pokrzywdzonymi  

w wyniku przemocy domowej są głównie kobiety oraz dzieci, natomiast liczba  

mężczyzn  jest znacznie mniejsza  chociaż w 2010 roku nieznacznie wzrosła. 

 

Liczba sprawców przemocy domowej  ogółem  w  latach;  

 2008 r. 31 osób,  

 2009 r. 30 osób,  

 2010 r. 26 osób 

Lp. Procedura Niebieska Karta 2008 2009 2010 

1 

Liczba interwencji w wyniku  których 

wprowadzono procedurę „Niebieskiej 

Karty” 

31 30 26 

Lp. Sprawcy przemocy domowej 2008 2009 2010 

1 Pod wpływem alkoholu 23 25 20 

2 Przewiezionych  do izby wytrzeźwień 1 5 6 

3 
Przewiezionych  do pomieszczeń  dla 

osób zatrzymanych  do wytrzeźwienia 
12 16 6 
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Z danych  dotyczących sprawców  wynika, że  do przemocy domowej dochodzi  

głównie z powodu  nadużywania alkoholu. W porównaniu do sprawców przemocy 

ogółem  sprawcy  nietrzeźwi stanowią około 80%. Dlatego też analizując zjawisko 

przemocy w rodzinie należy zwrócić uwagę na  problem  alkoholizmu 

występującego równocześnie. 

 

Tabela 12. Dane  Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Cmolasie  ukazujące  

                 zjawisko przemocy 

 

Klienci GOPS  w Cmolasie 

 

 

2008 

rok 

 

2009 

rok 

 

2010 

rok 

 

Ogólna liczba rodzin korzystających z pomocy OPS 

 

 

374 

 

370 

 

350 

 

Liczba rodzin z problemem przemocy w rodzinie 

 

 

16 

 

21 

 

6 

 

Liczba rodzin z problemem alkoholowym 

 

 

39 

 

42 

 

47 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie 

Na podstawie danych  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie 

należy stwierdzić, że problem przemocy domowej stanowi :  w 2008 r.  4,3%,  w 2009 

r.  to 5,7%, natomiast w 2010 r. jest to 1,7  % w stosunku do korzystających ogółem  z 

pomocy społecznej. 

Przedstawione  powyżej dane  nie obrazują faktycznej skali zjawiska przemocy 

fizycznej i psychicznej  w rodzinach, a jedynie  w pewnym stopniu sygnalizują 

ważność tego problemu. Problem każdej  z rodzin  wymaga indywidualnego 

rozważenia  i podjęcia  określonych  środków  zaradczych.  



Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 - 2020   

 42 

Szczególnej  pomocy  wymagają  dzieci wychowywane w tych rodzinach  co wymaga  

powiększania się kręgu osób troszczących się o ich dobro.  Wiąże się to  z 

koniecznością współpracy  pomiędzy instytucjami  tj. pomocą społeczną, policją, 

służbą zdrowia , komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorami, 

pedagogami i  in. 

Analizując trzeba podkreślić fakt, że  problem przemocy domowej to niewielka część 

problematyki  osób korzystających z pomocy społecznej. Jednakże zjawisko 

przemocy społecznej uwidacznia się, dlatego też problemu tego nie należy pomijać  

ale dokładnie analizować i przeciwdziałać jego powstawaniu. 

 

5.7. Problem ludzi starszych 

Obecnie obserwujemy pogłębiającą się tendencję starzenia się społeczeństw. 

Dotyczy to również naszego kraju. Mówiąc „osoby starsze” mamy na myśli osoby  

w wieku poprodukcyjnym. Liczba ludności w tym wieku oraz jej procentowy udział 

w całości populacji naszego państwa wciąż rośnie.  

Sytuacja ludzi starszych w okresie szybkich zmian gospodarczych jest złożona 

i uwarunkowana takimi czynnikami jak: pogorszenie stanu zdrowia, opieka 

zdrowotna, zanik tradycji międzypokoleniowych, przemiany kulturowe, 

niekorzystne warunki życia i pogorszenie sytuacji materialnej. Towarzyszy temu 

brak aktywności społecznej, osamotnienie, izolacja, nieporadność życiowa. 

Występuje stopniowe obniżenie procesów poznawczych, sztywność schematów 

myślowych, mniejsza zdolność przystosowawcza do nowych sytuacji, osłabienie 

pamięci. W sferze uczuć pojawia się osłabienie zainteresowania innymi osobami, 

niestabilność emocjonalna, zmienność nastrojów, płaczliwość, skłonność do depresji, 

egoizm, wzrost podejrzliwości i poczucie zagrożenia, postawa roszczeniowa, 

domaganie się pomocy. 

Ludzie starsi objęci systemem pomocy społecznej w Cmolasie, korzystają z 

wielu form pomocy  (m.in. usługi opiekuńcze). Przy realizacji tych zadań GOPS 
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współpracuje z instytucjami i organizacjami pozarządowymi z terenu  powiatu 

kolbuszowskiego. 

Jedną z najczęściej przyznawanych form pomocy dla osób starszych są usługi 

opiekuńcze. W myśl  ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze przysługują 

osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn 

wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub też ich rodzina nie może tej 

pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych 

potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w 

miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze 

mogą być świadczone także osobom przewlekle chorym lub niepełnosprawnym w 

wieku produkcyjnym. 

 

Tabela 13. Świadczenia dla osób starszych w latach  2008 - 2011 

 
Rodzaj świadczenia 

2008 r. 2009 r. 2010 r. 

Liczba 
osób  

Liczba 
świadczeń 

Liczba 
osób  

Liczba 
świadczeń 

Liczba 
osób   

Liczba 
świadczeń 

Usługi opiekuńcze 7 3 200 9 3 644 13 5 076 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie 

W pomocy społecznej dąży się do tego, aby usługi opiekuńcze zapewnione 

były w miarę możliwości w miejscu zamieszkania. Ma to zapobiec ewentualnej 

utracie kontaktu ze swoim środowiskiem przez osobę korzystającą z tej formy 

pomocy – stałaby się ona wówczas w pełni zależna od systemu pomocy społecznej. 

Czasem jednak realizacja usług opiekuńczych nie jest możliwa do zapewnienia w 

miejscu zamieszkania danej osoby i wtedy osoba wymagająca stałej opieki może 

ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej. 

Domy Pomocy Społecznej (DPS) zapewniają swoim podopiecznym 

całodobową opiekę oraz zaspokajają ich niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, 

społeczne i religijne.  



Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 - 2020   

 44 

Skierowanie i przyznanie miejsca w domu pomocy społecznej odbywa się na 

podstawie analizy dokumentów osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS. 

Kwalifikując osobę do skierowania do DPS uwzględnia się stan zdrowia, wiek, 

sytuację życiową, warunki rodzinne, mieszkaniowe  i materialne. Następnie sprawą 

zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, który decyduje o umieszczeniu 

osoby w DPS. W ostatnim etapie Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję o 

odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.  

5.8. Bezdomność 

Osobą bezdomną jest osoba, która zamieszkuje w lokalu nie posiadającym  

przynajmniej  statusu  lokalu socjalnego  albo nie ma żadnego  miejsca zamieszkania, 

nie jest  nigdzie  zameldowania na pobyt stały. Osobą bezdomną jest także  osoba, 

która nie zamieszkuje  w lokalu mieszkalnym, ale  jest zameldowana  na pobyt stały 

w lokalu, w którym nie ma  możliwości zamieszkania  z przyczyn  niezależnych  od 

woli danej  osoby. W analizowanym okresie 2008-2010 zjawisko bezdomności  nie 

wystąpiło  jako  przyczyna objęcia  pomocą.  

Ośrodki pomocy społecznej   realizują  zadania własne  o charakterze  

obowiązkowym; jednym z tych zadań  jest  udzielenie  schronienia, posiłku  i 

niezbędnego  ubrania  osobie tego  pozbawionej. Na terenie Gminy Cmolas   nie 

funkcjonują  schroniska  i noclegownie dla bezdomnych  z uwagi  na brak  

występowania zjawiska bezdomności. 

 

 

 

 

 

 

 



Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 - 2020   

 45 

5.9. Mapa intensywności problemów społecznych na terenie Gminy 
Cmolas 

 

 

Rysunek 13.  Mapa intensywności problemów społecznych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie 
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Procentowy udział mieszkańców poszczególnych miejscowości Gminy Cmolas 

w korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej w latach 2008-2010 

  

Rysunek 14.  Podział % osób, którym przyznano świadczeni z powodu ubóstwa. 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie 

 

Rysunek 15.  Podział % osób, którym przyznano świadczeni z powodu potrzeby 
ochrony macierzyństwa, wielodzietność. 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie 
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Rysunek 16.  Podział % osób, którym przyznano świadczeni z powodu bezrobocia. 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie 

 

 

Rysunek 17.  Podział % osób, którym przyznano świadczeni z powodu 
niepełnosprawność  i długotrwałej choroby. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie 
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Rysunek 18.  Podział % osób, którym przyznano świadczeni z powodu alkoholizmu i  
przemoc w rodzinie. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie 

W każdej miejscowości jest rodzina, osoby korzystające z pomocy społecznej  

z powodu każdego typu problemu społecznego.  

 Rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są rozmieszczone   

na terenie gminy wprost proporcjonalnie do liczby mieszkańców danej miejscowości, 

nie zaobserwowano znaczący odchyleń. 
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6. Infrastruktura polityki społecznej w gminie Cmolas 
 
6.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

36-105 Cmolas, Cmolas 237b, tel/fax 17/ 744 44 40 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, 

jako zadania własne gminy, zadania zlecone realizowane  na podstawie ustawy o 

pomocy społecznej ,ustawy o świadczeniach rodzinnych i  ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym  do  alimentów. 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą  na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 

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

uprawnienia. Tak więc celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych 

potrzeb życiowych jednostki i rodziny oraz umożliwienie im bytowania w 

warunkach odpowiadających godności człowieka. Powinna w miarę możliwości 

doprowadzać do usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze 

środowiskiem. 

 

6.2. Dom Pomocy Społecznej Caritas im. ks. W. Borowiusza 
36-105 Cmolas, tel/fax 17/ 28 37 751 
 
Dom Pomocy Społecznej jest placówką stacjonarną pomocy społecznej 

przeznaczoną dla osób starszych, które nie są w stanie samodzielnie zaradzić swoim 

potrzebom życiowym i których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego .  

Placówka zapewnia mieszkańcom całododobową opiekę oraz zaspokaja ich 

niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne. Umożliwia dostęp do 

usług medycznych i sprzętu rehabilitacyjnego. Stymuluje nawiązywanie kontaktów z 

rodziną i środowiskiem a także wspiera działania na rzecz środowiska lokalnego.  
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6.3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
36-105 Cmolas, Cmolas 237b, tel/fax 17/ 28 37 702 

 
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest organem 

administracji samorządu terytorialnego powołaną na mocy ustawy. 

 Celem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zapobieganie powstawaniu nowych 

problemów, zmniejszanie rozmiarów aktualnie występujących oraz zwiększanie 

zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. 

Zadania, które realizuje Gminna Komisja są ustalane w corocznym Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 
6.4. Szkoły 

 
Szkoła Podstawowa w Cmolasie 
36-105 Cmolas, Cmolas 269, tel. 17/ 28 37 908 
 

Gimnazjum Publiczne w Cmolasie,  
36-105 Cmolas, Cmolas 269A , tel. 17/ 28 37 708 
 

Szkoła Podstawowa w Jagodniku 
36-105 Cmolas, Jagodnik , tel. 17/ 28 37 711 
 

Szkoła Podstawowa w Ostrowach Baranowskich 
36-106 Trzęsówka, Ostrowy Baranowskie , tel. 17/ 28 37 703  
 

Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich 
36-106 Trzęsówka, Ostrowy Tuszowskie, tel. 17/ 74 41 547 
 

Szkoła Podstawowa w Hadykówce 
36-105 Cmolas, Hadykówka,  tel. 17/ 28 37 705 
 

Zespół Szkół w Trzęsówce 
36-106 Trzęsówka, Trzęsówka 231, tel. 17/ 28 37 391 
 

Szkoła Podstawowa w Porębach Dymarskich 
36-105 Cmolas, Poręby Dymarskie 157b, tel. 17/ 28 37 187 
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Szkoły są jednostkami publicznymi, ich cele i zadania określone są w ustawie o 

systemie oświaty. Zapewniają możliwość bezpłatnej nauki wszystkim uczniom 

zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 

predyspozycjami. Organizują bezpłatne i odpłatne zajęcia pozalekcyjne. Sprawują 

opiekę nad uczniami oraz współdziałają z rodzicami. Realizują optymalne warunki 

rozwoju ucznia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony 

zdrowia.  Ponadto umożliwiają uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, 

językowej i religijnej.  

 

6.5. Placówki służby zdrowia na terenie Gminy Cmolas 
 

 Gminny Ośrodek Zdrowia w Cmolasie 

36-105 Cmolas, Cmolas ..., tel/ 17/ 28 37 720 

 Wiejski Ośrodek Zdrowia  w Ostrowach Tuszowskich  

36-106 Trzęsówka ,Ostrowy Tuszowskie tel.17/2837 709 

 
6.6. Gminne Centrum Informacji 

36-105 Cmolas, Cmolas 269A, tel/fax 17/ 744 54 54 
 
Gminne Centrum Informacji jest instytucją działającą w strukturze Ośrodka 

Wspierania Przedsiębiorczości w Cmolasie. 

Zadaniem GCI jest zapewnienie dostępu do najnowszej techniki i wyrobienie 

odpowiednich umiejętności u ludzi, którzy odczuwają brak takich możliwości, 

poprzez przybliżenie społeczności lokalnej szerokiego wachlarza usług 

teleinformatycznych oraz praktycznego ich wykorzystywania w życiu codziennym. 

 

 

 

 



Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 - 2020   

 52 

6.7. Samorządowy Ośrodek Kultury  
36-105 Cmolas , tel. 17/ 28 37 295 

 
Samorządowy  Ośrodek Kultury jest instytucją, która została założona  w 2004 

roku  i jest powołana  do upowszechniania   kultury na terenie Gminy Cmolas 

poprzez różne formy. 

Statutowym celem działania  jest szerokie włączenie społeczności gminy w 

aktywne uczestniczenie w życiu kulturalnym oraz pomnażanie właściwie 

pojmowanych wartości kultury  i podejmowanie różnorodnych  form edukacji  

kulturalnej jak również sprawowanie patronatu nad innymi  placówkami kultury 

działąjącymi  i utworzonymi  na terenie gminy oraz koordynacja przedsięwzięć 

kulturalnych  tych placówek. 
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7. Analiza SWOT 

 

Rozwój Gminy Cmolas uwarunkowany jest przez szereg czynników wewnętrznych 

i zewnętrznych, które mogą być oceniane w perspektywie przyszłości jako 

pozytywne bądź negatywne. Na potrzeby niniejszej strategii nie wykonywano 

dodatkowych badań tych czynników, lecz wykorzystano istniejące opracowania i na 

ich podstawie przystąpiono do sporządzenia analizy SWOT. 

Analiza SWOT oparta jest na prostym schemacie klasyfikacyjnym, w którym 

rozróżniamy następujące czynniki wpływające: 

 Wewnętrzne pozytywne – mocne strony (Strenghts) – baza umożliwiająca 

budowanie strategii 

 Wewnętrzne negatywne – słabe strony (Weeknesses) – problemy  

o ograniczenia do pokonania 

 Zewnętrzne pozytywne – szanse (Opportunities) – wsparcie i inspiracje dla 

lokalnej polityki społecznej 

 Zewnętrzne negatywne – zagrożenia (Threats) – ostrzeżenie przed 

niepożądanym rozwojem warunków zewnętrznych 

Patrząc na poniższą listę można stwierdzić, że poza wymienionymi, istnieje jeszcze 

wiele czynników związanych w sposób pośredni z sytuacją społeczną na terenie 

gminy Cmolas. Należeć do nich będą czynniki w sposób oczywisty gospodarcze czy 

polityczne, które z pewnością przekładać się mogą na intensywność problemów 

społecznych. 
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MOCNE STRONY SZANSE 

1. Kadra  pomocy społecznej  
posiadająca  długoletnie 
doświadczenie. 

2. Znajomość środowisk wymagających 
pomocy i problematyki 
podopiecznych. 

3. Dobra współpraca z       
      GKRPA, policją, służba zdrowi 
4. Tendencje i ambicje młodzieży do 

podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych 

5. Pełnienie przez szkoły funkcji 
kulturotwórczych 

6. Aktywność organizacji 
pozarządowych w realizacji zadań z 
zakresu pomocy społecznej 

 

1. Tworzenie dziennych form opieki 
2. Powstanie systemu przygotowania 

profesjonalnych pracowników 
socjalnych 

3. Możliwość pozyskiwania środków 
4. Powstawanie społecznych grup 

wsparcia 
5. Komercyjne ośrodki opieki 
6. Aktywizacja bezrobotnych 
7. Możliwość kształcenia, podnoszenia                 

i zmiany kwalifikacji 
8. Dostęp do środków unijnych na 

inwestycje 
9. Dostosowanie poziomu kształcenia do 

potrzeb lokalnego rynku pracy 
7. 10. Rozwinięte poradnictwo zawodowe 

SŁABE STRONY ZAGROŻENIA 

1. Wzrost patologii społecznych 
2. Bierność rodzin w rozwiązywaniu 

własnych problemów 
3. Przyzwyczajenie niektórych 

środowisk do korzystania z pomocy 
społecznej 

4. Nieudolność wychowawcza rodzin 
5. Zbyt wolne powstawanie rodzinnych 

form opieki 
6. Roszczeniowe postawy osób 

zagrożonych marginalizacją 
7. Za małe środki dla organizacji 

pozarządowych na dofinansowanie 
realizowanych zadań 

8. Brak środków na wspomaganie 
działań profilaktycznych 

9. Słabość systemu pośrednictwa pracy 
10. Silna identyfikacja długotrwale 

bezrobotnych z „rolą” bezrobotnego 
11. Występująca strefa ubóstwa 
12. Niedostosowanie szkolnictwa 

zawodowego do potrzeb lokalnego 
rynku pracy 

1. Upadek wartości moralnych i 
autorytetów 

2. Brak zrozumienia dla problemów ludzi 
starych 

3. Niedostateczne środki finansowe z 
budżetu państwa na rozwój 
i modernizację bazy materialnej 
pomocy 

4. Brak dostatecznych środków na 
realizację 
programów opiekuńczych 

5. Brak tolerancji i dyskryminacja 
środowisk wymagających opieki 

8. Mała aktywność organizacji 

pozarządowych 
9. Odpływ wykształconej i 

przedsiębiorczej młodzieży do pracy za 
granicę 

10. Postępująca degradacja społeczna 
bezrobotnych 

11. Utrudniony dostęp do kształcenia 
młodzieży ze zmarginalizowanych 
środowisk 
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8. Misja  

 

Misja samorządu, sformułowana w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2011-2020, jest następująca: 

 

Cmolas gminą silnych rodzin i aktywnej społeczności lokalnej, 

podnoszącą jakość życia mieszkańców, stwarzającą im możliwości 

rozwoju i przeciwdziałającą marginalizacji i wykluczeniu 

społecznemu 

 

Wypełnienie przyjętej misji jest uwarunkowane realizacją przedstawionych na 

kolejnych stronach celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań. 
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9.Cele strategiczne, operacyjne i  kierunki działań 

 

Cel strategiczny 1.:  

Przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu oraz zapobieganie ich skutkom.  

Cele operacyjne:  

1. Wsparcie bezrobotnych i poszukujących pracy.  

2. Zapewnienie ubogim bezpieczeństwa socjalnego.  

 

Kierunki działań do celu operacyjnego 1.:  

1. Podejmowanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie 

upowszechniania ofert pracy, informacji o wolnych miejscach pracy, usługach 

poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych i 

stażach oraz organizacji robót publicznych, prac interwencyjnych i zatrudnienia 

socjalnego.  

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

kontrakt socjalny.  

3. Zmniejszanie skutków bezrobocia poprzez pomoc finansową udzielaną przez 

GOPS.  

4. Opracowywanie i realizowanie projektów służących aktywizacji osób 

bezrobotnych, w tym współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, np. z 

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.  

5. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi o zasięgu 

ponadgminnym działającymi na rzecz osób bezrobotnych 
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Kierunki działań do celu operacyjnego 2.:  

1. Monitorowanie bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców gminy.  

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

socjalnych.  

3. Promowanie wśród zagrożonych utratą bezpieczeństwa socjalnego aktywnych 

postaw oraz samopomocy, np. pomocy sąsiedzkiej.  

4. Udzielanie przez GOPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom znajdującym się 

w trudnej sytuacji materialnej.  

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

organizowanie dla nich dożywiania w szkołach, wypoczynku letniego i 

zimowego, wyposażenie ich w podręczniki i pomoce szkolne oraz odzież, 

przyznawanie im stypendiów szkolnych, a także zapewnienie im dostępu do 

alternatywnych form spędzania czasu wolnego.  

6. Opracowanie, realizacja lub współudział w realizacji programów na rzecz 

zagrożonych i dotkniętych ubóstwem.  

7. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi o zasięgu 

ponadgminnym działającymi na rzecz ubogich oraz z kościołem.  

 

Czas realizacji działań:  

Działania ciągłe w latach 2011-2020.  

 

Podmioty odpowiedzialne za realizację działań:  

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

oświatowe szczebla podstawowego i gimnazjalnego.  

 

Partnerzy w realizacji działań:  

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej, inwestorzy, lokalni przedsiębiorcy, 

organizacje pozarządowe, kościół, społeczność lokalna.  
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Źródła finansowania działań:  

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

fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje pozarządowe, 

sponsorzy indywidualni (krajowi i zagraniczni).  

 

Wskaźniki monitoringowe:  

 wielkość stopy bezrobocia,  

 liczba osób bezrobotnych w gminie,  

 liczba osób objętych przez Powiatowy Urząd Pracy różnymi formami wsparcia,  

 liczba osób bezrobotnych, ubogich objętych pracą socjalną oraz liczba osób 

objętych kontraktami socjalnymi,  

 liczba beneficjentów systemu pomocy społecznej objętych wsparciem z powodu 

bezrobocia, ubóstwa,  

 liczba nowych podmiotów gospodarczych, w tym liczba nowych małych i 

średnich przedsiębiorstw,  

 liczba opracowanych i realizowanych projektów oraz liczba osób nimi objętych,  

 liczba przedsięwzięć realizowanych przy współpracy z organizacjami 

pozarządowymi,  

 liczba dzieci z rodzin ubogich objętych wsparciem,  

 liczba programów wsparcia zagrożonych i dotkniętych ubóstwem oraz liczba 

osób nimi objętych,  
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Cel strategiczny 2.:  

Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.  

 

Cele operacyjne:  

1. Wzmacnianie rodzin, podnoszenie poziomu ich funkcjonowania.  

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

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

 

Kierunki działań do celów operacyjnych 1-3.:  

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

zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich, m.in. przez pracowników 

GOPS-u i placówek oświatowych.  

2. Zintensyfikowanie pracy socjalnej z rodzinami, w szczególności dotkniętymi 

bezradnością opiekuńczo-wychowawczą.  

3. Udzielanie przez GOPS pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej z systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i 

alimentacyjnych.  

4. Zwiększenie dostępności poradnictwa specjalistycznego dla rodzin oraz osób 

samotnie wychowujących dzieci, w tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

terapeutycznej i prawnej.  

5. Podnoszenie jakości i warunków kształcenia w placówkach oświatowych, 

6. Rozszerzenie dożywiania dzieci uczęszczających do placówek oświatowych 

działających w gminie.  

7. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.  

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

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

w tym sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych, organizowanie wypoczynku, 

remontowanie i rozbudowę obiektów sportowych, budowę nowych ścieżek 

rowerowych.  



Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 - 2020   

 60 

9. Rozwijanie oferty świetlic w gminie, w tym środowiskowej i szkolnych.  

10. Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem 

i rodziną.  

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

współpracę placówek oświatowych i kulturalnych, jednostek pomocy społecznej i 

służby zdrowia, sądu rejonowego i kuratorów sądowych, policji, organizacji 

pozarządowych i kościoła.  

 

Czas realizacji działań:  

Działania ciągłe w latach 2011-2020.  

 

Podmioty odpowiedzialne za realizację działań:  

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

oświatowe szczebla podstawowego i gimnazjalnego, Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, placówki kulturalne, jednostki sportowo-rekreacyjne.  

 

Partnerzy w realizacji działań:  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej, Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Kolbuszowej, specjaliści, placówki służby zdrowia, sąd rejonowy, 

kuratorzy sądowi, policja, organizacje pozarządowe, kościół, społeczność lokalna.  

 

Źródła finansowania działań:  

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

fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje pozarządowe, 

sponsorzy indywidualni (krajowi i zagraniczni).  
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Wskaźniki monitoringowe:  

 liczba rodzin objętych pracą socjalną,  

 liczba rodzin objętych wsparciem z systemu pomocy społecznej, świadczeń 

rodzinnych i alimentacyjnych,  

 liczba osób korzystających z poradnictwa specjalistycznego,  

 liczba zmodernizowanych i doposażonych placówek oświatowych,  

 liczba dzieci objętych dożywianiem,  

 liczba przedsięwzięć służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i 

młodzieży,  

 liczba alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz 

liczba osób z nich korzystających,  

 liczba świetlic oraz liczba dzieci z nich korzystających,  

 liczba wspólnych przedsięwzięć różnych podmiotów działających na rzecz 

rodziny i dziecka.  
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Cel strategiczny 3.:  

Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz 

umożliwienie im udziału w życiu społecznym.  

 

Cele operacyjne:  

1. Usprawnianie osób starszych i zapewnienie im właściwej opieki.  

2. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz aktywizacja społeczna i 

zawodowa osób niepełnosprawnych.  

 

Kierunki działań do celów operacyjnych 1-2.:  

1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.  

2. Podnoszenie jakości usług opiekuńczych, obejmujących pomoc w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza 

pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.  

3. Rozwijanie aktywnych i zdrowych form spędzania czasu wolnego przez osoby 

starsze i niepełnosprawne – zaspokajanie ich potrzeb kulturalno-społecznych, 

rekreacyjnych i edukacyjnych 

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

rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,  

5. Rozwijanie współpracy z podmiotami wspierającymi osoby z zaburzeniami 

psychicznymi.  

6. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi o zasięgu 

ponadgminnym działającymi na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych oraz z 

kościołem.  

7. Pozyskiwanie wolontariuszy mogących wspierać osoby starsze i niepełnosprawne 

w codziennym życiu.  

 

Czas realizacji działań:  

Działania ciągłe w latach 2011-2020.  
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Podmioty odpowiedzialne za realizację działań:  

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

oświatowe szczebla podstawowego i gimnazjalnego, placówki kulturalne.  

 

Partnerzy w realizacji działań:  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej, Powiatowy Urząd Pracy w 

Kolbuszowej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakłady 

opiekuńczo-lecznicze, organizacje pozarządowe, kościół, społeczność lokalna.  

 

Źródła finansowania działań:  

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

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, fundusze zewnętrzne, m.in. fundusze 

strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje pozarządowe, sponsorzy 

indywidualni (krajowi i zagraniczni).  

 

Wskaźniki monitoringowe:  

 liczba osób dotkniętych niepełnosprawnością,  

 liczba osób starszych i niepełnosprawnych beneficjentów objętych wsparciem z 

systemu pomocy społecznej,  

 liczba osób objętych usługami opiekuńczymi oraz liczba opiekunek,  

 liczba przedsięwzięć organizowanych dla osób starszych i niepełnosprawnych 

oraz liczba osób nimi objętych,  

 liczba osób z zaburzeniami psychicznymi objętych wsparciem,  

 liczba przedsięwzięć realizowanych przy współpracy z organizacjami 

pozarządowymi,  

 liczba wolontariuszy.  
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Cel strategiczny 4.:  

Zapewnienie mieszkańcom równego dostępu do służby zdrowia oraz wspieranie 

rodzin i osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie 

 

Cele operacyjne 1-2.:  

1. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia.  

2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii oraz 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.  

 

Kierunki działań do celu operacyjnego 1.:  

1. Promowanie zdrowia i prowadzenie profilaktyki zdrowotnej.  

2. Zabezpieczanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,  

3. Podejmowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu 

zdrowia mieszkańców,  

4. Inicjowanie przedsięwzięć lokalnych mających na celu zaznajomienie 

mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.  

 

Kierunki działań do celu operacyjnego 2.:  

1. Diagnozowanie problemów uzależnień i przemocy w rodzinie w gminie.  

2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniami.  

3. Zapewnienie rodzinom dotkniętym problemami alkoholowymi, narkomanii i 

przemocy w rodzinie szerszego dostępu do wsparcia psychologicznego, 

prawnego i społecznego.  

4. Zintensyfikowanie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i 

przemocy w rodzinie, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży.  

5. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie.  
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6. Powołanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie.  

7. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 

wsparcia.  

8. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  

9. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi o zasięgu 

ponadgminnym, działającymi na rzecz dotkniętych problemami alkoholowymi, 

narkomanii i przemocy w rodzinie.  

 

Szczegółowe działania w zakresie przeciwdziałania przemocy zawiera stanowiący załącznik do 

strategii Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie  w Gminie Cmolas. 

 

Czas realizacji działań:  

Działania ciągłe w latach 2011-2020 (powołanie zespołu interdyscyplinarnego ds. 

przemocy w rodzinie – 2011 r.).  

 

Podmioty odpowiedzialne za realizację działań:  

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

oświatowe szczebla podstawowego i gimnazjalnego, placówki kulturalne, placówki 

służby zdrowia, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt 

Konsultacyjny ds. Uzależnień,   

 

Partnerzy w realizacji działań:  

Placówki służby zdrowia, specjaliści, sąd rejonowy, kuratorzy sądowi, policja, 

Centrum Profilaktyki Alkoholowej i inne ośrodki wsparcia, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej, organizacje pozarządowe, kościół, społeczność 

lokalna.  

 



Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 - 2020   

 66 

Źródła finansowania działań:  

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

fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje pozarządowe, 

sponsorzy indywidualni (krajowi i zagraniczni).  

 

Wskaźniki monitoringowe:  

 liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,  

 liczba osób objętych świadczeniami zdrowotnymi,  

 liczba osób objętych pomocą terapeutyczną i rehabilitacyjną,  

 liczba rodzin objętych wsparciem psychologicznym, prawnym oraz z systemu 

pomocy społecznej z powodu alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie,  

 liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności informacyjnej, 

edukacyjnej i szkoleniowej,  

 liczba udzielonych porad i przeprowadzonych interwencji w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

 liczba osób objętych oddziaływaniem zespołu interdyscyplinarnego,  

 liczba osób objętych pomocą w ramach ośrodków wsparcia,  

 liczba przedsięwzięć realizowanych przy współpracy z organizacjami 

pozarządowymi.  
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Cel strategiczny 5.:  

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie.  

 

Cele operacyjne:  

1. Przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich.  

2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.  

 

Kierunki działań do celów operacyjnych 1-2.:  

1. Podejmowanie w gminie przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych 

poświęconych przestępczości i jej skutkom (akcje, kampanie).  

2. Patrolowanie i wizytowanie miejsc publicznych w gminie.  

3. Podejmowanie przez jednostki gminne i jej mieszkańców współpracy z 

instytucjami o zasięgu ponadgminnym, policją, prokuraturą rejonową, sądem 

rejonowym, kuratorami sądowymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz 

przeciwdziałania przestępczości.  

4. Zapewnienie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego.  

5. Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa na drodze, m.in. poprzez remont ulic 

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

oświetlenia, organizację dowozu dzieci i młodzieży do szkół.  

 

Czas realizacji działań:  

Działania ciągłe w latach 2011-2020.  

 

Podmioty odpowiedzialne za realizację działań:  

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

oświatowe szczebla podstawowego i gimnazjalnego, placówki kulturalne, Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jednostki sportowo-rekreacyjne.  
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Partnerzy w realizacji działań:  

Policja, prokuratura rejonowa, sąd rejonowy, kuratorzy sądowi, organizacje 

pozarządowe, społeczność lokalna.  

 

Źródła finansowania działań:  

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

fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje pozarządowe, 

sponsorzy indywidualni (krajowi i zagraniczni).  

 

Wskaźniki monitoringowe:  

 liczba popełnionych i wykrytych przestępstw,  

 liczba przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych,  

 liczba wspólnych przedsięwzięć różnych podmiotów działających na rzecz 

przeciwdziałania przestępczości,  

 liczba alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz 

liczba osób z nich korzystających,  

 liczba zrealizowanych inwestycji w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze,  

 liczba dzieci i młodzieży dowożonych do szkół,  

 stopień poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.  
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Cel strategiczny 6.:  

Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego.  

 

Cele operacyjne:  

1. Wzmacnianie kadry pomocy społecznej oraz rozwijanie infrastruktury socjalnej.  

2. Wyzwalanie aktywności obywatelskiej.  

3. Wspólne diagnozowanie problemów społecznych i potrzeb mieszkańców.  

 

Kierunki działań do celów operacyjnych 1-3.  

1. Dokształcanie i zwiększanie kadry pomocy społecznej poprzez udział w 

szkoleniach i kursach oraz zatrudnianie specjalistów.  

2. Rozwijanie infrastruktury socjalnej w gminie poprzez poszerzenie oferty już 

działających jednostek oraz utworzenie, w razie potrzeby, nowych.  

3. Zachęcanie mieszkańców do udziału w rozwiązywaniu lokalnych problemów 

społecznych oraz wspieranie inicjatyw społecznych.  

4. Zwiększenie dostępu mieszkańców gminy do informacji o możliwościach 

uzyskania i dostępnych formach świadczeń pomocowych, m.in. przez sieć 

Internet.  

5. Coroczne informowanie decydentów, w tym radnych, o występujących w gminie 

problemach społecznych i istniejących potrzebach społecznych.  

6. Inicjowanie w gminie działalności organizacji pozarządowych funkcjonujących w 

obszarze polityki społecznej.  

7. Realizowanie zadań z zakresu rozwiązywania problemów społecznych przy 

współpracy jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy z placówkami 

służby zdrowia, kuratorami sądowymi, organami państwowymi (policja, wymiar 

sprawiedliwości), sektorem pozarządowym o zasięgu gminnym, ponadgminnym 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz 

kościołem.  
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8. Wspieranie lokalowe powstających w gminie organizacji pozarządowych, 

promowanie ich działalności oraz udzielanie im pomocy w nawiązaniu 

współpracy międzynarodowej oraz w pozyskiwaniu środków z innych niż budżet 

gminy źródeł finansowania.  

9. Propagowanie idei wolontariatu oraz pozyskiwanie wolontariuszy do udziału w 

realizacji zadań dotyczących rozwiązywania problemów społecznych.  

 

Czas realizacji działań:  

Działania ciągłe w latach 2011-2020.  

 

Podmioty odpowiedzialne za realizację działań:  

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

placówki oświatowe szczebla podstawowego i gimnazjalnego, placówki kulturalne, 

jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy. 

 

Partnerzy w realizacji działań:  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej, Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej we Rzeszowie, policja, prokuratura rejonowa, sąd rejonowy, kuratorzy 

sądowi, organizacje pozarządowe, kościół, społeczność lokalna.  

 

Źródła finansowania działań:  

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

zewnętrzne, m.in. fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, 

organizacje pozarządowe, sponsorzy indywidualni (krajowi i zagraniczni).  

 

Wskaźniki monitoringowe:  

 liczba szkoleń i kursów, w których uczestniczyła kadra pomocy społecznej,  

 liczba specjalistów zatrudnionych w GOPS-ie,  

 liczba inicjatyw społecznych,  
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 liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze polityki 

społecznej,  

 liczba wspólnych przedsięwzięć z zakresu rozwiązywania problemów 

społecznych,  

 liczba wspieranych przez samorząd gminy organizacji pozarządowych,  

 liczba wolontariuszy.  
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10. Wdrożenie strategii, monitoring jej realizacji 

 

Realizacja założeń zawartych w Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych objęta jest  monitoringiem  w  celu  weryfikacji  i  

aktualizacji  wcześniej  przyjętych  założeń  do  aktualnych warunków, potrzeb i 

możliwości finansowych gminy. 

 

Monitoring i ewaluacja zapisów strategicznych polegają na systematycznej 

ocenie realizowanych działań  oraz modyfikacji  kierunków działania  w 

przypadku istotnych  zmian  społecznych,  które mają pojawić się poprzez 

zmianę regulacji prawnych, czy też pojawiania się innych problemów 

społecznych.  

Monitorowanie strategii umożliwi : 

 

 bieżącą ocenę realizacji programów i zadań – pod względem realizacji celów 

i osiągniętych   rezultatów; 

 prognozowanie ewentualnych zmian warunków realizacji strategii; 

 

 dokonywanie bieżących korekt i poprawek; 

 

 podjęcie działań zabezpieczających i naprawczych; 

 

 informowanie społeczności lokalnej o uzyskanych rezultatach. 

 
Podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie strategii będzie Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Cmolasie . Koordynatorem strategii jest Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Strategia i wynikające z niej programy i projekty to dokumenty otwarte i „elastyczne” 

tzn. mogą podlegać okresowym weryfikacjom i niezbędnym modyfikacjom 

związanym ze zmieniającą się rzeczywistością społeczno – ekonomiczną, 

rozeznanymi potrzebami gminy oraz wymogami prawa. 



Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 - 2020   

 73 

 

11. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 

 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Zadania te określa 

ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a 

realizowane są w ramach ginnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, uchwalonego corocznie przez Radę Gminy w Cmolasie. 

W szczególności zadania te obejmują: 

 zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy  

psychospołecznej  i prawnej , a w szczególności ochrony przed przemocą w 

rodzinie, 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 

zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania  

narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym  prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć  sportowych, a  także działań na rzecz dożywiania dzieci  

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych  

i socjoterapeutycznych, 

 wspomaganie działalności instytucji,  stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

 podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  

w ustawie oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego, 

 wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie 

centrów integracji społecznej. 
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Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii podstawę do działań w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy Program Przeciwdziałania 

Narkomanii  uchwalony przez Radę Ministrów. 

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących: 

 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem; 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej; 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności 

dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 

uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w 

pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i sicjoterapeutycznych; 

 wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; 

 pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 

dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze 

środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu 

socjalnego. 

 

Wójt w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1 opracowuje projekt 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zwanego dalej „Gminnym 

Programem” uwzględniając zadania określone w art. 2 ust 1 pkt 1-3 oraz kierunki 

działań wynikające z krajowego Programu. Gminny Program stanowi  część gminnej 

strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

Nadużywanie  alkoholu rodzi szereg problemów społecznych: 

 degradację psychiczno-fizyczną osób uzależnionych  od alkoholu, 

 bezrobocie , 

 przestępczość, 
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 negatywne wzorce wychowawcze w stosunku do dzieci, 

 przemoc w rodzinie 

 

Cel programowy: zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, 

zmniejszanie tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie dostępności pomocy 

terapeutycznej, informacyjnej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, a 

także zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie już istniejącymi 

problemami. 

 

Warunki konieczne do osiągnięcia celu: 

 zmiana zachowań  i postaw obywateli i instytucji w sytuacjach związanych z 

alkoholem, 

 zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii 

i metod rozwiązywania problemów alkoholowych, 

 organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. 

 

Realizatorzy programu:  

Urząd Gminy Cmolas, Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, stowarzyszenia zaangażowane 

w problem. 

 

Monitoring i ewaluacja: 

 analiza zjawiska spożywania alkoholu i zażywania narkotyków przez młodzież 

szkolną, 

 analiza wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, 

 analiza poziomu wiedzy  i postaw społeczeństwa wobec narkotyków . 
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12. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

 

Założenia programu przeciwdziałania  przemocy w rodzinie  oraz ochrony  ofiar  

przemocy  w rodzinie. 

 

Cele  tworzenia  i rozwijania  lokalnego systemu przeciwdziałania  przemocy w 

rodzinie. 

a) podniesienie  poziomu świadomości społecznej  na temat problemu przemocy w 

rodzinie, 

b) rozwój wiedzy ,umiejętności reagowania  wobec problemu przemocy, 

c) ograniczenie  rozmiarów  zjawiska przemocy w rodzinie, 

d) podniesienie  skuteczności interwencji wobec  problemu przemocy w rodzinnie, 

e) rozwój oferty pomocowej dla osób uwikłanych  w przemoc, 

f) integracja  działań  instytucji wobec  zjawiska przemocy w rodzinie. 

 

Zasoby Gminy w zakresie przeciwdziałania  przemocy w rodzinie. 

 Gminna Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w Cmolasie, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Cmolasie, 

 Posterunek Policji w Cmolasie, 

 Placówki oświatowe, 

 Placówki  ochrony zdrowia. 

 

Kierunki działań 

1. Budowanie  lokalnego systemu przeciwdziałania  przemocy. 

2. Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego. 

3. Diagnoza zjawiska  przemocy  na terenie   Gminy Cmolas. 

4. Tworzenie strategii interwencyjnych dla osób doświadczających przemocy w  
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    rodzinie. 

5. Budowanie  systemu wsparcia dla osób doświadczających   przemocy w rodzinie. 

6. Kształtowanie postaw społeczności lokalnych wolnych od przemocy: 

a) działania  informacyjne, 

b) działania profilaktyczne, 

c) działania edukacyjne. 

7. Profesjonalizacja  kadr  związanych z pracą w obszarze przeciwdziałania  

przemocy w rodzinie 

 

Adresaci programu: 

 - rodziny i osoby  dotknięte  bezpośrednio  zjawiskiem  przemocy, 

- rodziny  i osoby  zagrożone zjawiskiem przemocy, 

- sprawcy  przemocy, 

- przedstawiciele instytucji i służb pracujący z osobami rodzinami  zagrożonymi   

   bądź dotkniętymi przemocą, 

- społeczność lokalna. 

 

Cel główny:   przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  , zwiększenie  dostępności i 

skuteczności pomocy dla osób dotkniętych przemocą  w rodzinie. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Tworzenie i realizacja lokalnego systemu  przeciwdziałania  przemocy w rodzinie, 

2. Podnoszenie  świadomości  problemu przemocy  w rodzinie poprzez  działania     

     informacyjno-edukacyjne. 

3. Zwalczanie  przemocy w rodzinie i zapewnienie  osobom  doznającym przemocy    

    bezpieczeństwa  i skutecznej pomocy. 
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Zadania programu 

Cel 1: Tworzenie i realizacja lokalnego systemu  przeciwdziałania  przemocy w 

rodzinie 

a) powołanie Interdyscyplinarnego  Zespołu do Spraw  Przeciwdziałania  Przemocy 

Rodzinie  oraz  Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie  do , którego zadań należy :  

 kompleksowa  pomoc  rodzinom dotkniętym  zjawiskiem przemocy, 

 przyjmowanie  zgłoszeń dotyczących  przemocy domowej i uruchamianie 

procedur  mających na celu  powstrzymanie przemocy, 

 kierowanie ofiar i sprawców przemocy  do odpowiednich specjalistów, 

 monitorowanie sytuacji w rodzinach  w których dochodzi do przemocy, a 

szczególności  uruchamianie współpracy między różnymi  instytucjami 

pomocowymi, 

 zbieranie materiałów dowodowych zgodnie z procedurą „Niebieskiej Karty”, 

 gromadzenie informacji na temat  instytucji udzielających pomocy rodzinom, 

w których występuje zjawisko przemocy domowej, 

 analiza wniosków o wszczęcie postępowania  w sprawie  zastosowania 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu składanych do Gminnej 

Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych pod kątem związku 

między używaniem alkohol, a stosowaniem przemocy. 

b) promowanie  i realizacja „Niebieskiej Karty” zakładanej  przez ośrodek pomocy 

społecznej  i policję, 

c) współpraca  pomiędzy  pracownikami służb, instytucji i organizacji  w zakresie  

przeciwdziałania  przemocy w rodzinie, w tym  między innymi  : wymiaru 

sprawiedliwości, służby zdrowia, policji, pomocy społecznej, oświaty, gminnej 

komisji  rozwiązywania  problemów alkoholowych , 

d) monitorowanie problematyki  przemocy  w rodzinie  i udzielanej  pomocy, 

opracowywanie  mapy skali  problemu. 
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Realizatorzy:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie, placówki 

medyczne, placówki oświatowe, policja, komisja ds. rozwiązywania  problemów  

alkoholowych, Urząd Gminy w Cmolasie. 

 

Cel 2: Podnoszenie  świadomości  problemu przemocy  w rodzinie poprzez  

działania informacyjno-edukacyjne. 

a) umieszczenie  plakatów informacyjnych   w gablotach  w Urzędzie Gminy w 

Cmolasie, szkołach  i placówkach  opieki zdrowotnej  oraz systematyczne  

aktualizowanie umieszczonych tam informacji, 

b) rozpowszechnianie broszur i ulotek dotyczących zjawiska przemocy, 

c) publikowanie w miesięczniku  Panorama  informacji  o możliwościach wsparcia 

osób uwikłanych w zjawisko przemocy domowej, 

d) rozpowszechnianie  w lokalnym środowisku  programów profilaktycznych, 

e) wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego  sprzyjających zachowaniom 

nieagresywnym. 

 

Realizatorzy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie, placówki oświatowe, 

komisja ds. rozwiązywania  problemów  alkoholowych, Urząd Gminy w Cmolasie. 

 

Cel 3: Zwalczanie  przemocy w rodzinie i zapewnienie  osobom  doznającym 

przemocy bezpieczeństwa  i skutecznej pomocy: 

a) pomoc indywidualna dla osób uwikłanych w przemoc  w szczególności praca 

socjalna, 

b) poradnictwo medyczne, psychologiczne, prawne, pomoc społeczna, udzielanie  

profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 

c) wyjazdy wakacyjne dla dzieci  i młodzieży z programem  socjoterapeutycznym i 

zagospodarowujące  czas wolny, 

d) przeprowadzanie  rozmów  profilaktycznych osobami nadużywającymi alkohol i 

stosującymi przemoc oraz doświadczającymi przemocy, 
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e) oddziaływanie na sprawców przemocy; motywowanie na terapię , 

f) tworzenie bazy danych rodzin dotkniętych przemocą 

g) udzielanie informacji  dotyczącej bezpiecznego schronienia ofiarom przemocy, 

h) zapewnienie  miejsca pobytu  dla osób starszych  wymagających pomocy osób 

drugich, zmuszonych do opuszczenia miejsca zamieszkania z powodu przemocy 

domowej , 

i) przygotowywanie materiałów informacyjnych  dla osób  doznających  przemocy  

oraz  osób  stosujących  przemoc  zawierających  informacji  o możliwej  do 

uzyskania  pomocy. 

 

Realizatorzy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie, placówki medyczne, 

placówki oświatowe, policja, komisja ds. rozwiązywania  problemów  alkoholowych, 

Urząd Gminy w Cmolasie. 

 

Przewidywane  efekty  programu . 

1. Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska  przemocy. 

2. Zwiększenie zaangażowania społeczności  w sprawy przeciwdziałania przemocy. 

3. Promowanie wartości rodzinnych. 

4. Udzielanie  profesjonalnej pomocy ofiarom  przemocy w rodzinie. 

5. Usprawnienie  systemu pomocy  rodzinom dotkniętym przemocą. 

6. Zbudowanie  systemu działań  w zakresie  pomocy rodzinom  i osobom 

dotkniętym przemocą. 

 

Finansowanie programu. 

 Źródłem finansowania zadań  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie są środki  finansowe  budżetu  gminy, ponieważ  przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie  jest zadaniem własnym  gminy . 

Dodatkowe środki finansowe: dotacje celowe  oraz  wykorzystanie  środków  

pozabudżetowych  pozyskiwanych  innych źródeł. 
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Monitoring 

Wójt Gminy Cmolas sprawuje  na bieżąco  nadzór nad  realizacją Programu i 

podejmuje niezbędne  działania zmierzające  do osiągnięcia celów wyznaczonych w 

Programie. Koordynatorem  Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Cmolasie. 

 

Zakończenie 

Na terenie  Gminy Cmolas  przemoc w rodzinie  występuje w powiązaniu  z 

problemem alkoholowym. Przypadki znęcania  najczęściej  odbywają się  domach 

rodzinnych, w zamkniętym kręgu osób, gdzie świadkami  są jedynie członkowie 

rodziny. Ofiary  przemocy  boją się , niejednokrotnie wstydzą  o tym mówić. Trudno 

jest im  w tych sprawach zeznawać w sądzie  i dlatego  przemoc często jest nie 

ujawniana przez lata.  

Z uwagi na powyższe fakty  konieczne jest podjecie  działań  zmierzających w 

kierunku  edukacji społeczeństwa, dostarczając wiedzy o zjawisku przemocy  i 

sposobach radzenia sobie z problemami jak również  zapewnienie  profesjonalnej  

pomocy. 
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13. Podsumowanie  

W skali lokalnej raczej nie należy oczekiwać, by jakiekolwiek działania i 

zaangażowane środki przyczyniły się do całkowitego wyeliminowania problemów 

życia społecznego. W strategii rozwiązywania problemów społecznych chodzi zatem 

przede wszystkim o stworzenie takiego kompleksowego systemu działań, organizacji 

i instytucji pomocowych, aby powstrzymać pojawianie się nowych obszarów 

problemowych, i by każdy mieszkaniec, który znajdzie się w trudnej sytuacji 

życiowej, miał szansę trafić w takie miejsce, gdzie udzielona mu zostanie pomoc czy 

wsparcie w rozwiązywaniu jego problemów. Podejmowane i planowane działania 

powinny być jednocześnie najbardziej skoncentrowane na rozwiązywaniu tych  

problemów, które stanowią największe zagrożenie społeczne. 

Wszystkie działania podejmowane w ramach Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych oparte są na następujących  założeniach : 

1. Realizowanie działań w oparciu o konstytucyjną zasadę pomocniczości; 

2. Preferowanie programów zmierzających do aktywizacji społecznej mieszkańców 

i sprzyjających ich samoorganizowaniu się; 

3. Preferowanie rozwiązań środowiskowych nad instytucjonalnymi; 

4. Organizowanie działań w formie programów projektów nakierowanych na 

zaspokajanie konkretnej potrzeby lub potrzeb  określonej grupy mieszkańców; 

5. Przedkładanie długofalowych działań opartych na pracy socjalnej , 

6. Kierowanie się zasadą dostępności  wszystkich obywateli do wszystkich 

obszarów życia społeczno-gospodarczego. 

Z roku na rok wzrasta w gminie Cmolas (podobnie jak w całej Polsce) 

zapotrzebowanie na świadczenia i usługi pomocy społecznej, przede wszystkim ze 

względu na pogłębianie się nierówności społecznych i poszerzanie się obszarów 

ubóstwa, co prowadzi to do pogorszenia się sytuacji życiowej coraz większej liczby 

rodzin, ale również z powodu coraz większej świadomości społecznej na temat 

możliwości korzystania z różnych form pomocy. 
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Obecna sytuacja  skłania do przyjęcia i realizacji priorytetów strategii, które powinny: 

 doprowadzić do osiągnięcia przez  społeczność zdolności radzenia sobie  z 

trudnościami życia  przy  pomocy różnych form wsparcia, 

 zredukować niepewność mieszkańców  poprzez działania zmierzające  do 

poprawy ich trudnej sytuacji. 

Sytuacja finansowa państwa i formułowane prognozy w tej kwestii na 

najbliższe lata pokazują, że źródła finansowania pomocy społecznej – zarówno 

rządowe jak i samorządowe – są ograniczone. Nie można więc liczyć, że te wciąż 

rosnące potrzeby i oczekiwania zostaną zaspokojone przy zastosowaniu 

dotychczasowych metod działania. Wskazuje to na konieczność bardziej 

intensywnego wykorzystywania w działaniach pomocowych metod pracy socjalnej 

(przede wszystkim grupowej i środowiskowej) i w znacznie większym niż 

dotychczas zakresie. 

Finansowanie zadań w zakresie  rozwiązywania problemów społecznych 

przedstawionych w strategii, odbywać się będzie na podstawie planu kosztów 

przedstawianych corocznie do budżetu gminy na rok następny. Będziemy czynili 

także starania o pozyskiwanie środków z innych instytucji  i funduszy społecznych. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 


