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Wstęp 

Politykę społeczną zazwyczaj definiuje się, jako "działalność państwa, podmiotów 

samorządowych i pozarządowych organizacji zmierzająca do kształtowania odpowiednich 

warunków pracy i bytu, pożądanych struktur społecznych oraz stosunków  

społeczno-kulturowych, w których przy aktywności ludzi będzie możliwe zaspokojenie potrzeb 

społeczeństwa na poziomie możliwym w danym okresie"1. Definicja ta wskazuje na główny 

cel polityki społecznej państwa - utrzymywanie rozwoju społecznego i gospodarczego.  

Podstawowym dokumentem planistycznym w sferze polityki społecznej na poziomie 

lokalnym jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.  Strategia ta jest 

dokumentem określającym najważniejsze kierunki interwencji w stosunku do 

zdiagnozowanych problemów społecznych występujących na terenie gminy i wskazuje 

priorytetowe kierunki działań oraz wytyczne dla ich realizacji.  Opracowanie Strategii jest 

punktem wyjścia do opracowania szczegółowych programów, których realizacja ma 

przyczyniać się do rozwiązywania problemów społecznych oraz wyrównania szans 

społecznych mieszkańców gminy.  

Artykuł 17 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej nakłada  

na gminę obowiązek opracowania i realizacji 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. Z kolei art. 16b wyżej wymienionej Ustawy określa 

kluczowe elementy, które powinna zawierać strategia rozwiązywania problemów społecznych 

w gminie. Dokument ten powinien składać się w szczególności z:  

1. diagnozy sytuacji społecznej gminy,  

2. prognozy zmian w zakresie objętym strategią, 

3. określenia: 

a) celów strategicznych projektowanych zmian, 

b) kierunków niezbędnych działań, 

c) sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, 

wskaźników realizacji działań. 

Niniejsza Strategia została opracowana dla Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2023-2032. Ośrodek 

koordynuje również realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

 
1 K. Loranty, Bezpieczeństwo społeczne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004, s. 98. 
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ROZDZIAŁ I 

MERYTORYCZNE OPRACOWANIE 

STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

1.1. Podstawa prawna Strategii 

 Opracowanie i realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika 

wprost z artykułu 17 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,  

który nakłada na gminę ten obowiązek. Poza tym, Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 2023-2032 jest zgodna z dokumentami 

strategicznymi z zakresu polityki społecznej opracowanymi na poziomie europejskim, 

krajowym, regionalnym i lokalnym. Poniżej zaprezentowano spis podstawowych dokumentów 

strategicznych stanowiących podstawę i punkt odniesienia do powstania niniejszej Strategii.  

1.1.1. Dokumenty krajowe 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ustrzyki Dolne na lata  

2023-2032 uwzględnia zapisy dokumentów krajowych, w szczególności: 

• Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030,  

• Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, 

• Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu, 

• Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, 

• Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego. 
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1.1.2. Dokumenty regionalne i lokalne 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 2023-

2032 uwzględnia zapisy dokumentów regionalnych i lokalnych, między innymi takich jak: 

• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ustrzyki Dolne; 

• Gminny Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Ustrzyki Dolne. 



 

7 

 

RODZIAŁ II 

 DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE 

2.1. Charakterystyka gminy 

2.1.1. Położenie 

 

Gmina Ustrzyki Dolne to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa 

podkarpackiego, powiatu bieszczadzkiego. Gmina Ustrzyki Dolne ma 16 870 mieszkańców, 

czyli zamieszkuje ją 76,9% ludności powiatu. Gmina stanowi 42,0% powierzchni powiatu. 

Siedzibą gminy jest miasto Ustrzyki Dolne2. 

2.1.2. Ludność 

Gmina Ustrzyki Dolne ma 16 870 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety,  

a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 4,5%. Średni wiek 

mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców 

województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej 

Polski. 

Liczba mieszkańców Gminy (31.12.2021): 

w tym kobiet 8 626 

w tym mężczyzn 8 244 

razem 16 870 

 

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (31.12.2021): 

w tym kobiet 1 533 

w tym mężczyzn 1 588 

razem 3 121 

 

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (31.12.2021): 

w tym kobiet 4 812 

w tym mężczyzn 5 527 

razem 10 339 

 
2 https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Ustrzyki_Dolne 

https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Ustrzyki_Dolne


 

8 

 

 

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (31.12.2021): 

w tym kobiet 2 281 

w tym mężczyzn 1 129 

razem 3 410 

 

Liczba małżeństw zawartych przez mieszkańców Gminy (31.12.2021): 

2019 92 

2020 77 

2021 104 

 

Liczba orzeczonych rozwodów mieszkańców Gminy (31.12.2021): 

2019 27 

2020 10 

2021 27 

 

Liczba mieszkańców Gminy (31.12.2021): 

stanu wolnego (kawaler/panna): 6 859 

stanu wolnego (wdowiec/wdowa): 1 198 

stanu wolnego (po rozwodzie): 996 

w związku małżeńskim: 7 817 
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Liczba urodzeń żywych w roku: 

 2021 2020 2019 

w tym chłopcy 59 75 80 

w tym dziewczynki 41 67 66 

 

Liczba zgonów w roku: 

 2021 2020 2019 

w tym mężczyźni 127 126 92 

w tym kobiety 109 92 90 

 

2.1.3. Mieszkalnictwo  

 

Mieszkalnictwo 2019 2021 2022 

Liczba mieszkań ogółem 369 367 369 

W tym komunalnych 136 134 132 

W tym socjalnych  88 86 86 

Oczkujących na mieszkanie komunalne 25 26 27 

Oczkujących na mieszkanie socjalne  25 26 27 

 

2.1.4. Oświata  

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego odpowiada za utrzymanie i rozwój bazy 

materialnej szkół i placówek oświatowych. Odpowiedzialność ta dotyczy wymiaru 

ekonomicznego oraz rozciąga się również na sferę zobowiązań wobec społeczności Gminy  

w zakresie tworzenia systemu edukacyjnego, który młodzieży stworzy szanse osobistego 

rozwoju, a środowisku zapewni cywilizacyjny awans.  
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Gmina Ustrzyki Dolne dąży do tworzenia takich warunków funkcjonowania szkół  

i placówek oświatowo–wychowawczych, które zapewniają powszechność, celowość oraz 

wysoka jakość systemu edukacyjnego.  

Aktualnie z placówek edukacyjnych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne znajdują się: 

1. Przedszkole nr 1 w Ustrzykach Dolnych. 

2. Przedszkole Nr 2 w Ustrzykach Dolnych. 

3. Żłobek Miejski w Ustrzykach Dolnych 

4. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Narciarska Szkoła Sportowa. 

5. Zespół Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych 

6. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika. 

7. Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Ustrzykach Dolnych 

8. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Ustianowej Górnej. 

9. Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Ropience. 

10. Szkoła Podstawowa w Wojtkowej. 

11. Szkoła Podstawowa w Hoszowie.  

12. Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych. 

13. Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych. 

14. SSPP - Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż 

jedną niepełnosprawnością w Ustrzykach Dolnych. 

15. Policealne Studium w Ustrzykach Dolnych ZDZ w Rzeszowie. 
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2.1.5. Kultura i sport 

 

Liczba domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic w 2021 roku w gminie Ustrzyki 

Dolne: 

• 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), co istotne Dom Kultury jest dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

 W gminie Ustrzyki Dolne 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje 

się 189 standardowych miejsc dla widzów. W 2021 roku odbyły się 93 seanse, na które przyszło 

3 015 widzów, w tym 22 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 484 widzów. 

 

Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników: 

• imprezy ogółem: 41 (uczestnicy: 7 790)  

• wystawy: 1 (uczestnicy: 50)  

• festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 550)  

• koncerty: 10 (uczestnicy: 3 500)  

• prelekcje, spotkania, wykłady: 9 (uczestnicy: 600)  

• imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 2 500)  

• konkursy: 4 (uczestnicy: 60)  

• pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 350)  

• warsztaty: 3 (uczestnicy: 180) 

 

Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:  

• ogółem: 4 (członkowie: 50)  

• plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 50) 

 

Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:  

• filmowe: 1  

• plastyczne: 1  

• muzyczne: 1 

 

Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:  

• ogółem: 3 (członkowie: 44)  

• teatralne: 1 (członkowie: 10)  
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• muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 22)  

• wokalne i chóry: 1 (członkowie: 12) 

 

Według danych z 2021 w gminie Ustrzyki Dolne działa 1 Biblioteka Publiczna i 5 filii, 

posiadających księgozbiór liczący 72 742 wolumeny. We wszystkich placówkach 

zatrudnionych było 16 pracowników. 

 

Według danych z 2021 w gminie Ustrzyki Dolne działała 1 biblioteka/filia naukowa 

posiadająca księgozbiór liczący 17 913 wolumenów w tym zbiory specjalne: 194. Odnotowano 

473 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich 

placówkach zatrudnionych jest 1 pracownik. 

 

W Ustrzykach Dolnych funkcjonuje wiele klubów sportowych rozwijających szeroką 

gamę dyscyplin sportowych. 

Najwyższy poziom sportowy prezentują  kluby narciarstwa biegowego (MKS Halicz 

Ustrzyki Dolne), narciarstwa alpejskiego (UKN Laworta Ustrzyki Dolne) oraz lekkiej atletyki 

(sekcja LA MKS Halicz). 

Bardzo popularnym jest klub piłkarski - MKS Bieszczady Ustrzyki Dolne. 

W Ustrzykach funkcjonują również dwa bardzo ważne związki sportowe, tj. Podkarpacki 

Okręgowy Związek Narciarski (zasięg województwo podkarpackie) oraz Bieszczadzki Szkolny 

Związek Sportowy (zasięg powiat bieszczadzki). 

1. Międzyszkolny Klub Sportowy "Halicz", sekcje: 

• narciarstwo biegowe 

• lekkoatletyka 

2. Uczniowski Klub Narciarski "Laworta". 

3. Miejski Klub Sportowy Bieszczady 

4. UKS „Delfinek:, ZB „Delfin” 

5. Bieszczadzki Klub Nordic Walking 

6. Ludowy Klub Sportowy „Mechanizator” 

7. Ustrzycki Klub Kyokushin Karate 

8. Ludowy Klub Sportowy „Krokus” w Ropience 

9. Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów 

10. UKS "Orlik" (ZSL w Ustrzykach Dolnych) 

http://www.sport.ustrzyki-dolne.pl/strona-1798-zwiazki_i_kluby.html#Kluby
http://www.sport.ustrzyki-dolne.pl/strona-1798-zwiazki_i_kluby.html#Zwi
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11. Ustrzycki Klub Jeździecki 

12. Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych 

13. UKS Juvenia w Hoszowie  

14. UKS w Ustjanowej  

15. UKS „Krzemień” 

16. LUKS Ustjanowa  

17. UKS „Jedynka” w Ustrzykach Dolnych 

18. UKS „Wiar” w Wojtkówce  

 

2.1.6. Pomoc społeczna 

W Gminie Ustrzyki Dolne w zakresie pomocy społecznej działa Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych. Celem pomocy społecznej realizowanym 

przez Ośrodek jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji 

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

i możliwości. Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje działania zmierzające do życiowego 

usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych wykonuje:  

• zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami 

Burmistrza Ustrzyk Dolnych  

• zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami przekazanymi 

przez wojewodę;  

• działania ośrodka mają na względzie utrzymanie spójności rodziny, społeczności 

lokalnej i są ukierunkowane na wzmacnianie samodzielności i aktywności tak rodzin 

jak i społeczności celem zapobiegania wykluczeniu społecznemu.  

Ośrodek koordynuje również realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych. Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należy w szczególności:  

• przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;  

• praca socjalna;  

• prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;  

• analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej; 

• realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;  
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• rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb;  

• prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych;  

• prowadzenie postępowań w sprawach z funduszu alimentacyjnego;  

• prowadzenie postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego;  

• prowadzenie postępowań w sprawie świadczenia „Dobry Start”; 

• prowadzenie postępowań w sprawie Karty Dużej Rodziny; 

• prowadzenie postępowań w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym; 

• realizacja programów systemowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskie 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach powyższych zadań Ośrodek wykonuje :  

1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, do których należą:  

• 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;  

• sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;  

• udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym; 

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych  

w wyniku zdarzenia losowego; 

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków  

na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym 

dochodu i możliwości uzyskania świadczenia na podstawie przepisów  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;  

• przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; 

• opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje  

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki 

nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie 

niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;  

• praca socjalna; 



 

15 

 

• sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 

• organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych  

w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

 dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  

• prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych; 

• sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 

społecznej i demograficznej;  

• dożywianie dzieci;  

• kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w tym domu; 

• pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu  

z zakładu karnego; 

• sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie 

również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego; 

• utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej w tym zapewnienie środków 

na wynagrodzenia pracowników; 

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 

• opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

2. Zadania własne gminy do których należą:  

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 

• przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 

zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze; 

• prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia 

o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 

• podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających  

z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;  

• współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz 

informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach 

poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.  

3. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, do których należą:  



 

16 

 

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku 

i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

• przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych  

z klęską żywiołową lub ekologiczną; 

• organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

• realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 

na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia; 

• prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi;  

4. Zadania zlecone gminie, wynikające z innych ustaw, mające na celu ochronę poziomu 

życia osób i rodzin, po zapewnieniu odpowiednich środków.  

5. Inne zadania określone uchwałami Rady Gminy Ustrzyki Dolne oraz zarządzeniami 

Burmistrza Ustrzyk Dolnych.  

2.1.7. Opieka zdrowotna 

Na terenie Gminy Ustrzyki Dolne znajduje się Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej. 

Funkcjonuje również Fundacja Zdrowia na Rzecz Szpitala Miejskiego w Ustrzykach 

Dolnych. Celem fundacji jest: materialne i finansowe wspomaganie Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych, propagowanie zasad 

humanitaryzmu,  w tym zwłaszcza pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, które 

znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, propagowanie kultury zdrowotnej  

w społeczeństwie, szerzenie idei honorowego krwiodawstwa w celu zapewnienia szpitalowi 

dostatecznej ilości krwi3. 

 

 
3 http://www.spzoz-ustrzyki.pl/index.php?p=1_18_fundacja-zdrowia 
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2.1.8. Bezpieczeństwo publiczne  

Bezpieczeństwo publiczne to ogół instrumentów służących ochronie ludności przed 

incydentami zakłócającymi funkcjonowanie obywateli w społeczeństwie zgodne z przyjętymi 

normami prawno-obyczajowymi.  

Poniższe tabele przedstawiają dane pozyskane od Policji dotyczące problemów 

społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu. 

Przestępstwa/wykroczenia popełnione pod wpływem alkoholu  

 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Prowadzenie pojazdów na drodze publicznej w 

stanie nietrzeźwości 
34 24 31 

Prowadzenie pojazdów na drodze publicznej po 

użyciu alkoholu 
21 14 19 

Zakłócanie porządku publicznego 45 52 40 

Liczba wypadków pod wpływem alkoholu 1 0 0 

Osoby zatrzymane do wytrzeźwienia ogółem - - 180 

 

Przestępstwa na terenie Gminy Ustrzyki Dolne 

 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Kradzież z włamaniem 9 8 8 

Fizyczne i psychiczne 

znęcanie się nad rodziną 
20 11 11 

Pobicie 0 0 1 

Uszkodzenie mienia 11 3 11 

Kradzież 22 17 11 
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Artykuł KK Kwalifikacja prawna wszczętych / stwierdzonych / zakończonych 

2019 r. 

 Wszczęte Stwierdzone Zakończone 

Znęcanie się na rodziną 26 20 28 

Groźby karalne 9 7 8 

Rozpijanie małoletniego 0 0 0 

Uchylanie się od płacenia 

alimentów 
14 6 11 

2020 r. 

 Wszczęte Stwierdzone Zakończone 

Znęcanie się nad rodziną 18 11 19 

Groźby karalne 5 4 6 

Rozpijanie małoletniego  0 0 0 

Uchylanie się od płacenia 

alimentów 
10 9 2 

2021 r. 

 Wszczęte Stwierdzone Zakończone 

Znęcanie się na rodziną 17 11 11 

Groźby karalne 13 8 8 

Rozpijanie małoletniego  0 0 0 

Uchylanie się od płacenia 

alimentów 
3 2 2 
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Liczba zdarzeń związanych z przemocą domową 

 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Liczba interwencji  425 307 263 

Dotyczące przemocy w rodzinie 54 59 55 

Liczba ofiar przemocy w rodzinie 

ogółem, w tym: 
60 59 55 

• Kobiety 
45 52 43 

• Mężczyźni 
7 3 6 

• Dzieci (do 18 r.ż.) 
8 4 6 

Liczba sprawców przemocy domowej 

ogółem, w tym: 
59 59 53 

• Kobiety 
7 6 1 

• Mężczyźni 
52 53 51 

• Nieletni 
0 0 1 

Liczba sprawców przemocy domowej 

pod wpływem alkoholu ogółem,  

w tym: 

23 25 21 

• Kobiety 1 3 1 

• Mężczyźni 22 22 20 
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2.2. Diagnoza problemów społecznych w ujęciu działania instytucji pomocy 

społecznej 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Zadania pomocy 

społecznej są określone Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Zgodnie z jej 

postanowieniem, głównym celem pomocy społecznej ma być umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężenie takich sytuacji życiowych, którym nie są w stanie podołać przy użyciu 

własnych środków, możliwości i uprawnień. Realizacja zadań została podzielona tutaj 

pomiędzy organy administracji publicznej. Ogólne zadania (strategiczne) związane  

z realizacją polityki społecznej wykonuje województwo. Powiat odpowiada za zadania  

o charakterze specjalistycznym. Z kolei gmina realizuje tzw. usługi podstawowe, czyli np. 

pomoc rzeczowa, zasiłki stałe, okresowe, zasiłki celowe przyznawane na zaspokojenie 

podstawowych potrzeb, udzielanie schronienia i posiłku, zasiłki na pokrycie wydatków 

powstałych w skutek zdarzeń losowych itd. 

Na terenie Gminy Ustrzyki Dolne zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane  

są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych. Na podstawie 

art. 7 ustawy o pomocy społecznej osobom i rodzinom udziela się świadczeń społecznych  

w szczególności z powodu:  

• ubóstwa,  

• sieroctwa,  

• bezdomności,  

• bezrobocia,  

• niepełnosprawności,  

• długotrwałej lub ciężkiej choroby,  

• przemocy w rodzinie,  

• potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,  

• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,  

• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,  

• trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,  

• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,  

• alkoholizmu lub narkomani,  

• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej  

• klęski żywiołowej lub ekologicznej.  
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2.2.1. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Miejsko - Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń, zasady i tryb ich udzielania 

oraz organizację pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej oraz akty wykonawcze do tej ustawy.  

Gmina realizuje zadania pomocy społecznej poprzez jednostkę organizacyjną – MGOPS. 

W ramach zadań własnych i zleconych udzielane są świadczenia pieniężne  

(m.in.  przyznawanie i wypłacanie zasiłków) i świadczenia niepieniężne (m.in. organizowanie  

i świadczenie usług opiekuńczych, kierowanie do domu pomocy społecznej). 

Świadczenia pieniężne: 

1. Zasiłek stały - świadczenie o charakterze obowiązkowym (a więc przysługujące każdemu, 

kto spełnia określone ustawą warunki i w ustawowo określonej wysokości). Udzielany osobom 

pełnoletnim, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy 

(nieposiadającym uprawnień emerytalno–rentowych) i spełniającym kryteria dochodowe. 

Świadczenie jest zróżnicowane pod względem wysokości, zależnie od dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, jego wysokość stanowi, bowiem różnicę 

między owym kryterium a dochodem osoby samotnie gospodarującej lub dochodem na osobę 

w rodzinie.  

2. Zasiłek okresowy - przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń  

z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Przyznanie zasiłku okresowego,  

podobnie jak zasiłku stałego, uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Jego 

beneficjentem może być osoba samotnie gospodarująca jak i rodzina. Zasiłek nie może być 

jednak niższy niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej 

a dochodem tej osoby oraz między kryterium dochodowym rodziny a jej dochodem.  

3. Zasiłek celowy - jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie  

art. 39-41 ustawy o pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.  

W ramach tej formy pomocy ośrodek przyznaje pomoc w formie zasiłków celowych i celowych 

specjalnych. Świadczenie ma charakter jednorazowy. Pomoc w formie zasiłków celowych 

przeznaczona była głównie na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków  

i leczenia, ogrzewania – w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, 

drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także pogrzebu. 
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Świadczenia niepieniężne 

1. Praca socjalna - to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom  

we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez 

pełnienie odpowiednich ról społecznych. Ułatwia jednostkom, grupom, środowiskom adaptację 

w zmieniających się warunkach życia. Celem ostatecznym jest umożliwienie osobom  

i rodzinom kierowania własnym postępowaniem oraz zdobycie niezależności w zabezpieczeniu 

warunków niezbędnych dla prawidłowej egzystencji godnej człowieka. 

Pracownicy MGOPS wykonując pracę socjalną wspomagają osoby i rodziny wymagające 

pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej i życiowej, współuczestniczą  

w organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, pomagają sporządzić pozwy do Sądu  

o przyznanie alimentów, rozwód czy separację, pomagają w wypełnianiu wniosków  

o ustalenia niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności, biorą udział w procesie 

zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia, przeprowadzają rozmowy 

wspierające, udzielają informacji, gdzie osoby lub rodziny mogą uzyskać pomoc, która nie leży 

w kompetencji Ośrodka, pomagają podopiecznym w uzyskaniu prawa do emerytury lub renty, 

przeprowadzają wywiady u dłużników alimentacyjnych oraz podejmują działania związane  

z ich aktywizacją zawodową, przeprowadzają wywiady alimentacyjne u osób zobowiązanych 

do alimentacji, podejmują działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie itp.  

Należy mieć również na uwadze, że przy zachodzącym obecnie procesie starzenia  

się społeczeństwa wzrasta problem dotyczący zapewnienia opieki osobom starszym. 

Niekorzystnym zjawiskiem jest również liczba osób całkowicie samotnych. Osobom takim 

należy zapewnić dostęp do usług bytowych, urzędowych, mieszkaniowych, intelektualnych 

oraz zdrowotnych. Ludzie starsi i samotni potrzebują szczególnego rodzaju wsparcia - jak 

najdłuższego utrzymania ich we własnym środowisku. Należy podejmować działania, które 

ułatwią im życie, a także wydłużą okres ich samodzielności. Warto podkreślić również 

konieczność dbałości o kondycję psychiczną osób starszych i schorowanych. Brak 

towarzystwa, odpowiedniej opieki oddziałuje na samopoczucie takich osób, dlatego też należy 

zapewnić im dostęp do instytucji świadczących pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz 

wykwalifikowanych pracowników, udzielających wszelkich porad w każdej sytuacji. 

2. Składka zdrowotna - opłacana za osoby korzystające z pomocy w formie zasiłku stałego  

niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. 

3. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – przyznawane osobom, które zrezygnują  

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 
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długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, 

ojcem lub rodzeństwem. 

4. Sprawienie pogrzebu – zgodnie z art. 44 ustawy o pomocy społecznej sprawienie pogrzebu 

odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie 

pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i jest realizowane  

na podstawie Uchwały Nr XL//575/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.  

5. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - udzielane osobom, które z powodu wieku, 

choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują 

pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez 

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

Usługi te są odpłatne w części lub całości, jeżeli dochód osoby zainteresowanej przekracza 

kryterium dochodowe. 

Zgodnie z art. 50 Ustawy o pomocy społecznej, osobie samotnej, która z powodu wieku, 

choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje 

pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.  

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, 

która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, 

wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie 

kontaktów z otoczeniem. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb 

wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby  

ze specjalistycznym przygotowaniem. 

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin  

i miejsce świadczenia. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób świadczących  

te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi świadczone 

osobom z zaburzeniami psychicznymi określa w drodze rozporządzenia minister właściwy  

ds. zabezpieczenia społecznego. 
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6. Ośrodki wsparcia – osobom, które ze względu na wiek, chorobę, lub niepełnosprawność 

wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą 

być przyznane usługi opiekuńcze świadczone w ośrodkach wsparcia, o których mowa w art. 51 

ustawy. Ośrodki wsparcia są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej dziennego 

pobytu. Mogą być w nich prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu. Ośrodkiem 

wsparcia jest środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny 

dom pomocy społecznej. Placówki wsparcia dziennego tj. Dzienny Dom „Senior+” oraz 

Dzienny Dom Pomocy „Akademia Bieszczadzkiego Seniora”, które funkcjonują w ramach 

struktury MGOPS w Ustrzykach Dolnych.  

Uchwałą Nr XVII/228/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2 grudnia 2019 

r. została utworzona jednostka organizacyjna pomocy społecznej ośrodek wsparcia – Dzienny 

Dom „Senior+” w Ustrzykach Dolnych.  

Dzienny Dom „Senior+” w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ul. 29 Listopada 22 

rozpoczął swoją działalność od 31 stycznia 2020 r. może do niego uczestniczyć do 15 

mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, zarówno kobiet 

jak i mężczyzn. Działania zrealizowane w ośrodku wsparcia Dzienny Dom „Senior+” 

odbywają się na wielu płaszczyznach życia m.in.: socjalnej, zdrowotnej, kulturalno-

oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, terapii zajęciowej. 

Uchwałą Nr XIII/154/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 sierpnia  

 2019 r. zatwierdzony został do realizacji projekt pod nazwą „Akademia Bieszczadzkiego 

Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020. Czas realizacji projektu to okres od 1 lipca 2019 roku do 29 czerwca 2022 roku. 

Zgodnie z wymogami w zawartymi w  umowie o dofinansowanie projektu placówka będzie 

funkcjonować co najmniej przez okres trzech lat. 

Ośrodek wsparcia – Dzienny Dom Pomocy „Akademia Bieszczadzkiego Seniora”  

z siedzibą przy ul. 29 Listopada 22  adresowany jest przede wszystkim do osób zamieszkałych 

na terenie gminy Ustrzyki Dolne, kobiet w wieku powyżej 60 roku życia i mężczyzn w wieku 

powyżej 65 roku życia. Osób niesamodzielnych, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 

wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Uczestnicy 

Dziennego Domu Pomocy „Akademia Bieszczadzkiego Senior” mogą korzystać z licznych 

ciekawych zajęć, spotkań, mają organizowane wycieczki piesze i wyjazdowe itp. 
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7. Domy pomocy społecznej - osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, 

choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym 

życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, 

przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.  

Na terenie gminy funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  

dla osób przewlekle psychicznie chorych. Świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające 

i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających  

z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej „mieszkańcami domu”. 

Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom 

uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa 

mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Dom Pomocy 

Społecznej podlega Staroście Bieszczadzkiemu. 

9. Schronienie, posiłek, niezbędne ubranie – udzielane osobom tego pozbawionym. 

Pomoc Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Liczba rodzin ogółem  452 394 294 

Rodziny korzystające ze świadczeń  

z powodu problemów uzależnień 
4 7 8 
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Struktura odbiorców pomocy społecznej ze względu na aktywność zawodową  

(liczba osób) 

 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Pracuje 310 236 186 

Pracuje dorywczo 51 36 54 

Nie pracuje 71 41 32 

Studiuje 6 6 6 

Na rencie i na emeryturze 208 172 187 

Na zasiłku dla bezrobotnych 129 98 90 

Bezrobotni bez prawa do zasiłku 51 40 38 

Inne 494 486 427 
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2.2.2. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia w Gminie Ustrzyki Dolne.  

Przyczyny kwalifikujące do świadczeń z pomocy społecznej 

 Najczęstszymi przyczynami kwalifikującymi do świadczeń z pomocy społecznej  

w Gminie Ustrzyki Dolne są od kilku lat: ubóstwo, bezrobocie, osoby dotknięte długotrwałą 

chorobą.  

Powody przyznawania pomocy społecznej  

 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Niepełnosprawność 173 143 120 

Bezrobocie 232 207 199 

Osoby dotknięte klęską żywiołową  0 1 0 

Ubóstwo 298 247 218 

Bezradność opiekuńczo- 

wychowawcza 

42 32 32 

Osoby dotknięte długotrwałą chorobą 260 220 181 

Alkoholizm 4 7 8 

Inne 88 78 72 

 

. 
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2.2.2.1. Ubóstwo 

Ubóstwo określa się, jako stan warunków bytowych uniemożliwiający zaspokajanie 

podstawowych potrzeb, funkcji życiowych. Przyczyny i konsekwencje ubóstwa często trudno 

od siebie oddzielić. Zarówno skutkiem jak i czynnikiem mogą być np. dezintegracja rodziny, 

rozwój przestępczości, marginalizacja, nierówny start dzieci i młodzieży, patologie społeczne 

czy niepełnosprawność.  

Dodatkowo, nieodpowiednia działalność organów państwowych może zniechęcać  

do poprawy swojej sytuacji materialnej (np. płaca minimalna) czy też prowadzić do bierności  

i niezaradności życiowej (system zasiłków i świadczeń) całych grup społecznych.  

Zagrożenie ubóstwem dotyczy zwłaszcza rodzin wielodzietnych i niepełnych, kręgów patologii 

społecznej, osoby niepełnosprawne, grupy mniejszościowe, ludzi posiadających niskie 

kwalifikacje zawodowe, migrantów, ludzi starych. 

 

 

Dane MGOPS w Ustrzykach Dolnych wskazują, że w okresie ostatnich trzech lat 

obserwuje się spadek liczby rodzin korzystających w gminie z pomocy socjalnej z powodu 

ubóstwa. W 2019 roku z pomocy socjalnej z powodu ubóstwa korzystało 298 rodzin z terenu 

gminy, w 2020 roku było to 247 rodzin, natomiast w 2021 liczba ta zmniejszyła się do 218 

rodzin. 

Skala problemu ubóstwa w Gminie Ustrzyki Dolne w ostatnich latach uległa 

zmniejszeniu, niemniej jednak jest to nadal jeden z najważniejszych i najczęstszych powodów 
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udzielania świadczeń socjalnych w gminie. Nie można też zapomnieć faktu, że na całym 

świecie była pandemia COVID-19. 

2.2.2.2. Niepełnosprawność 

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

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych definiuje osoby niepełnosprawne, jako osoby, 

których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza  

lub uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania 

pracy zawodowej. Osoby niepełnosprawne to również te, które uzyskały orzeczenie  

o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów  

oraz dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności przed ukończeniem 16 roku życia. 

Dane MGOPS w Ustrzykach Dolnych wskazują, że w latach 2019-2021 obserwuje się 

spadek liczby rodzin korzystających w gminie z pomocy społecznej z powodu 

niepełnosprawności. W 2019 roku wśród ubiegających się o pomoc z powodu 

niepełnosprawności było 173 rodziny, a w roku 2020 liczba ta spadła do 143 rodzin. Natomiast 

w roku 2021 liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zmalała do 120 

rodzin. 

 

Niepełnosprawnej osobie pełnoletniej, niezdolnej do pracy z powodu wieku  

lub całkowicie niezdolnej do pracy zgodnie z orzeczeniem ZUS lub legitymującej  

się orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje 

zasiłek stały. Wysokość zasiłku stałego uzależniona jest od dochodów rodziny lub osoby 
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samotnie gospodarującej i przysługuje w wysokości różnicy między kryterium dochodowym  

a dochodem osoby/rodziny. 

2.2.2.3. Długotrwała lub ciężka choroba 

Problem długotrwałej choroby dotyczy osób, które z powodu posiadanego schorzenia 

pozostają przez długi czas pod opieką lekarską, a choroba, na którą cierpią, często nie jest 

możliwa do całkowitego wyleczenia, a jedynie minimalizowane są jej objawy.  

Ciężka choroba natomiast to taka, która zagraża życiu człowieka. 

 Otrzymanie pomocy społecznej z powodu długotrwałej choroby jest uzależnione 

również od tego, w jakim stopniu posiadane schorzenie utrudnia życie wnioskodawcy. 

Uwzględniane są takie okoliczności jak: wydatki ponoszone w związku z zakupem leków, 

wydatki związane z wyjazdami do specjalistów, utrudnienie w podjęciu zatrudnienia. 

Dzienny Dom Pomocy „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” -  

 

W 2019 roku w Gminie Ustrzyki Dolne wśród ubiegających się o pomoc z powodu 

długotrwałej lub ciężkiej choroby było 260 rodzin. W roku 2020 liczba rodzin zmalała 

do 220 rodzin, a w roku 2021 zmalała do 181 rodzin. 

2.2.2.4. Bezrobocie 

Bezrobociem określa się stan, w którym część zasobów pracy w wieku produkcyjnym 

jest zdolna do pracy, poszukuje jej, ale nie znajduje zatrudnienia. Innymi słowy, to efekt 

nierównowagi pomiędzy podażą na pracę a jej popytem. Na bezrobocie mają wpływ dwa 

rodzaje czynników: płacowe i pozapłacowe. Pierwsze są mechanizmem regulacji rozmiaru 
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bezrobocia płacą realną. Czynniki pozapłacowe natomiast ograniczają popyt na pracę  

lub zwiększają jej podaż. 

Ten rodzaj zagrożenia społecznego niesie za sobą nie tylko negatywne konsekwencje  

dla osoby bezrobotnej pogarszając sytuację materialną, czy niekorzystnie wpływając na jej 

kapitał społeczny, ale także dla gospodarki kraju. Bezrobocie prowadzi do utraty produkcji, 

państwo zostaje obciążone finansowo, ponieważ następuje wzrost wydatków na świadczenia 

socjalne, a także słabnie kapitał ludzki. 

Bezrobocie rejestrowane w gminie Ustrzyki Dolne wynosiło w 2020 roku 5,2% (6,4% 

wśród kobiet i 4,3% wśród mężczyzn). 

 

 

Dane MGOPS w Ustrzykach Dolnych wskazują, że w latach 2019-2021 obserwuje się 

spadek liczby rodzin korzystających w gminie z pomocy społecznej z powodu bezrobocia.  

W 2021 roku udzielono pomocy i wsparcia z powodu bezrobocia 199 rodzinom  

w gminie.   

2.2.2.5. Bezradność opiekuńczo - wychowawcza 

Rolą rodziny jest zapewnienie dziecku opieki oraz jego wychowanie w celu 

przygotowania dziecka do życia w społeczeństwie. Środowisko rodzinne jest pierwszym 

środowiskiem wychowawczym w życiu dziecka, w którym uczy się nawiązywać kontakty  

z innymi ludźmi i zdobywa pierwsze doświadczenia z dziedziny współżycia społecznego.  

Na środowisko rodzinne składają się: struktura rodziny, atmosfera wychowawcza w domu, 

warunki materialne i zdrowotne, stopień wykształcenia rodziców i ogólna struktura środowiska. 
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 Rodzina jednak nie zawsze prawidłowo wykonuje powyższe zadania.  

Bezradność występować może w kwestii prowadzenia gospodarstwa domowego–  

problem z zapewnieniem żywności, odzieży, mieszkania itp. Bezradności tej nie należy jednak 

mylić z problemem posiadania przez rodzinę niewystarczających środków finansowych  

na zabezpieczenie tych potrzeb, gdyż w tym wypadku niezaspokojenie ich nie musi 

występować w parze z nieprawidłowym pełnieniem funkcji opiekuńczo-wychowawczych.  

O bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego powinno mówić się w odniesieniu  

do rodzin, które posiadają wystarczające środki finansowe na zabezpieczenie podstawowych 

potrzeb, lecz środkami tymi dysponują w nieodpowiedni sposób.  

Nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny jest częstym powodem zaniedbywania przez 

dzieci nauki, nierealizowania obowiązku szkolnego, demoralizacji oraz niskiej samooceny. 

Brak specjalistycznego wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu opieki 

nad dziećmi i ich wychowaniu powoduje potencjalne zagrożenie związane z koniecznością 

umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. 

 

 W 2019 roku bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych w Gminie  

Ustrzyki Dolne stwierdzono wśród 42 rodzin. W roku 2020 liczba rodzin zmalała   

do 32 rodzin jak i w 2021 liczba ta wynosiła 32. 

Gmina zapewnia wsparcie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych poprzez działania wspomagające rodziców, mających problemy 

w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich, tak, aby zapobiec doprowadzeniu do sytuacji,  

w której dziecko, ze względu na jego dobro, zostałoby umieszczone w opiece w pieczy 

zastępczej. 
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2.2.2.6. Uzależnienia 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), uzależnienie to psychiczny i fizyczny 

stan wynikający z interakcji między żywym organizmem a substancją chemiczną  

(do których należą: alkohol, narkotyki, nikotyna, leki) charakteryzujący się zmianami i innymi 

reakcjami takimi jak: konieczność przyjmowania danej substancji w sposób ciągły  

lub okresowy w celu doświadczania jej wpływu na psychikę lub by uniknąć objawów 

towarzyszących odstawieniu substancji. 

Alkoholizm jest chorobą spowodowaną nadużywaniem napojów alkoholowych,  

z którą wiążą się  zarówno konsekwencje zdrowotne dla uzależnionej osoby, jak również 

stanowi ona problem socjalny i przyczynia się do występowania patologii społecznych.  

Zjawisko alkoholizmu jest ściśle powiązane z występowaniem przestępczości, wypadkami  

w pracy, wypadkami drogowymi. Nadużywanie alkoholu przez któregoś z rodziców osłabia 

więzi rodzinne i skutkuje występowaniem dysfunkcji w pełnieniu ról rodzicielskich,  

a także często jest przyczyną stosowania przemocy domowej.  

Pomoc Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Liczba rodzin ogółem  452 394 294 

Rodziny korzystające ze świadczeń  

z powodu problemów uzależnień 
4 7 8 

 

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

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

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii. Na podstawie art. 4 ust. 1, ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w każdym roku uchwalany jest Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program ten 

jest realizowany zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia, o którym mowa  

w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym uwzględniając cele 

operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dotyczące 

przeciwdziałaniu narkomanii.  
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii określa sposób realizacji przez Gminę Ustrzyki Dolne zadań 

określonych w art. 41 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zadań określonych w ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 

r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Natomiast do zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy  

w szczególności: 

• inicjowanie, monitorowanie i ocena działań w zakresie określonym  

w art. 4 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

• motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia 

odwykowego lub w przypadku odmowy – podejmowanie czynności zmierzających 

do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu 

w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

• prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania  

w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne, oraz 

kontroli oświadczeń przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, 

• wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z zasadami usytuowania  

na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych  

w stosownej uchwale Rady Gminy Ustrzyki Dolne, a także zgodności z zasadami 

określonymi w przepisach art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 

• współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 

• udział jej członków w szkoleniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, 

• inicjowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności 

dla młodzieży, 

• podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  

w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
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Komisja pracuje w następujących zespołach: 

1. Zespół d/a lecznictwa: 

• pierwszy kontakt z osobą uzależnioną, rozmowa z rodziną, 

• opiniowanie w sprawie kierowania wniosków na leczenie, 

• opracowywanie wniosków do Sądu Rejonowego, 

• dokumentowanie podejmowanych działań. 

2. Zespół ds. kontroli obrotu napojami alkoholowymi: 

• przygotowywanie opinii wniosków w sprawie wydawania i cofania wniosków  

na alkohol, 

• kontrola punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, realizacja uchwał 

dotyczących rynku alkoholowego. 

2.2.2.7. Przemoc w rodzinie 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc 

w rodzinie (zwana także potocznie przemocą domową), to jednorazowe  

albo cyklicznie powtarzające się, umyślne działanie lub zaniechanie działań koniecznych  

do ochrony zdrowia i życia, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych  

(małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba 

pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, osoba pozostająca we wspólnym 

pożyciu),  a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących narażające  

te osoby  w szczególności na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, 

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

lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych 

przemocą.  

Wyróżnia się przemoc fizyczną (naruszenie nietykalności fizycznej), przemoc 

psychiczną (naruszenie godności osobistej), przemoc seksualną (naruszenie intymności), 

przemoc ekonomiczną (naruszenie własności) oraz zaniedbanie (naruszenie obowiązku  

do opieki ze strony osób bliskich).  

Jednym z nadrzędnych i długofalowych celów polityki prorodzinnej państwa jest 

tworzenie warunków do pełnego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz 

zapobieganie występowaniu postaw i zachowań aspołecznych, grożących patologiami,  

w tym przemocą domową. W tym celu, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie opracowano Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ustrzyki Dolne. 
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Zespół Interdyscyplinarny w Ustrzykach Dolnych działa na mocy ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa 

miejscowego. Podstawowym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest realizacja działań 

określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poza tym, do zadań 

Zespołu Interdyscyplinarnego należy między innymi: 

• kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy; 

• podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej oraz podejmowanie 

procedur mających na celu jej powstrzymanie; 

• monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy,  

a w szczególności organizowanie współpracy służb; 

• zbieranie i przekazywanie informacji na temat miejsc, osób i możliwości udzielania 

pomocy w środowisku lokalnym. 

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się 

w oparciu o procedurę „Niebieska Karta” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą  

w rodzinie. 

Procedura „Niebieska Karta” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych 

przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, GKRPA, Policji, Oświaty 

i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. 

W związku z procedurą Niebieskiej Karty założono: 

 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Ogółem NK 49 36 42 

Ośrodek Pomocy Społecznej 8 1 8 

Placówki szklono-wychowawcze 5 0 1 

Policja 36 35 32 

Placówki służby zdrowia  0 0 1 
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2.3. Diagnoza problemów społecznych w ujęciu badań ankietowych 

mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne 

Jednym z głównych założeń niniejszej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2023 - 2032 jest przedstawienie problemów występujących  

w społeczności lokalnej gminy oraz wskazanie kierunków ich rozwiązywania.  

Zdiagnozowanie problemów społecznych było możliwe między innymi poprzez 

przeprowadzenie badań wśród mieszkańców gminy. 

Diagnozę problemów społecznych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne rozpoczęto  

od przeprowadzenia badań wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców.  

Badania obejmowały mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne, którzy ukończyli osiemnasty 

rok życia, metoda zastosowana w badaniu to CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview – 

wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW – wykorzystane narzędzie 

badawcze to Program CORIGO rekomendowane przez ORE) – technika zbierania informacji 

w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, w której respondent jest proszony  

o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej. Respondenci byli informowani o anonimowym 

charakterze ankiety oraz możliwości rezygnacji z badania w dowolnym momencie. 
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2.3.1. Problemy społeczne występujące na terenie Gminy Ustrzyki Dolne w opinii 

dorosłych mieszkańców 

Poniższe dane pochodzą z Diagnozy Problemów Społecznych Gminy Ustrzyki Dolne. 

Jest istotne, aby przy tworzeniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wziąć pod 

uwagę badania przeprowadzone w Gminie Ustrzyki Dolne.  

W ankiecie przeprowadzonej wśród mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne zbadano 

zagadnienia związane z: 

• postawami społecznymi dotyczącymi problemów istotnych w środowisku 

lokalnym, 

• zagadnieniami związanymi z uzależnieniami, 

• społecznym zaangażowaniem mieszkańców Gminy, 

• zagadnieniami związanymi z przemocą w rodzinie, w tym przekonaniami 

dotyczącymi modelu wychowania dzieci i młodzieży w kontekście stosowania kar 

fizycznych, 

• zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem osób starszych w środowisku 

lokalnym, 

• zagadnieniami związanymi z zaangażowaniem władz lokalnych w rozwiązywanie 

problemów, 

• zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych  

w środowisku lokalnym,  

• wpływem pandemii Covid-19 na kondycję psychiczną. 

W badaniu diagnozującym problemy społeczne w Gminie Ustrzyki Dolne wzięło udział 

70% kobiet oraz 30% mężczyzn. Średnia wieku respondentów wyniosła 43 lata.  
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W pierwszej części badania poprosiliśmy o ocenę ważności różnych problemów 

społecznych w środowisku lokalnym. Przyjętą w tych badaniach miarą ważności różnych 

problemów społecznych jest odsetek respondentów, którzy wskazują dany problem jako bardzo 

ważny. Poniższa tabela przedstawia rozkład odpowiedzi uzyskanych w badaniu mieszkańców 

Gminy Ustrzyki Dolne. 

Ocena ważności lokalnych problemów społecznych przez badanych mieszkańców 

Problem 
Bardzo 

istotny 

Raczej  

istotny 

Raczej  

nieistotny 

Zdecydowanie 

nieistotny 

Uzależnienie od alkoholu 25% 42% 15% 18% 

Uzależnienie od narkotyków 12% 16% 40% 32% 

Przemoc domowa 26% 27% 26% 21% 

Bezrobocie 33% 33% 25% 9% 

Bieda, ubóstwo 23% 39% 26% 12% 

Bezdomność 12% 18% 35% 35% 

Niepełnosprawność 21% 28% 33% 18% 

Zaniedbanie rozwoju dzieci i 

młodzieży 
30% 19% 35% 16% 

Problemy opiekuńczo-wychowawcze 

(rodziców z dziećmi) 
35% 26% 25% 14% 

Bezradność osób w sprawach 

prowadzenia gosp. domowego 
18% 35% 28% 19% 

Uzależnienie rodzin od różnych 

form pomocy społecznej 
21% 47% 23% 9% 

Izolacja społeczna osób starszych 26% 37% 23% 14% 

Brak poczucia bezpieczeństwa u 

mieszkańców gminy 
16% 26% 44% 14% 

Długotrwałe choroby 23% 44% 21% 12% 

Uzależnienia behawioralne 12% 32% 42% 14% 
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Z powyższej tabeli wynika, że dla mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne najistotniejszymi 

problemami społecznymi są: uzależnienie rodzin od form pomocy społecznej (68%), 

długotrwałe choroby (67%) oraz uzależnienie od alkoholu (67%). 

2.3.2. Potrzeba realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień na terenie 

Gminy Ustrzyki Dolne – dorośli mieszkańcy 

 

Mieszkańcy Gminy Ustrzyki Dolne zostali zapytani o to czy widzą potrzebę realizacji 

działań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz o to, jakie działania w tym obszarze są w ich 

opinii najbardziej potrzebne. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań 91% mieszkańców dostrzega potrzebę realizacji 

działań z zakresu profilaktyki uzależnień. Świadczy to o wysokim poziomie wiedzy 

mieszkańców na temat tego, jak istotne jest ograniczanie rozmiarów używania lub nadużywania 

substancji psychoaktywnych (alkohol, nikotyna, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne, 

leki) oraz zapobieganie różnorodnym szkodom zdrowotnym i społecznym, które są z tym 

związane, takim jak: groźne choroby i infekcje, wypadki drogowe, zatrucia i przedawkowania, 

uzależnienia, niepełnosprawność, marginalizacja, konflikty z prawem, problemy młodych ludzi 

w uzyskaniu zatrudnienia, akty agresji, problemy w relacjach z innymi, problemy w nauce  

i inne destrukcyjne lub szkodliwe czyny popełniane pod wpływem substancji psychoaktywnych 

oraz w związku z nimi. 

Respondenci, którzy dostrzegają potrzebę realizacji działań z zakresu profilaktyki 

uzależnień zostali poproszeni o wskazanie, które z owych działań są w ich opinii najbardziej 

potrzebne. Badani wskazali głownie na potrzebę organizacji wsparcia psychologicznego  

dla rodzin (30%), otwartych konsultacji z terapeutą uzależnień (23%), warsztatów 

profilaktycznych dla uczniów (18%). 

 



 

41 

 

2.3.3. Wpływ pandemii COVID-19 na kondycję psychiczną mieszkańców – dorośli 

mieszkańcy 

 

Łącznie 40% respondentów zaobserwowało zmiany w swoim nastroju, z czego wszyscy 

wskazują na jego pogorszenie. 

Następnie zapytano mieszkańców czy zaobserwowali jakieś zmiany w zachowaniu 

swoich dzieci, odkąd wybuchła pandemia COVID-19. Wyniki wskazują, że część 

respondentów zaobserwowała negatywne zmiany w ich zachowaniu- 23% wskazało, że ich 

dziecko stało się bardziej apatyczne i wycofane, a 6% zaznaczyło, że ich dziecko stało  

się bardziej agresywne. Poza tym, 33% nie zaobserwowało żadnych zmian w zachowaniu 

swojego dziecka. Pozostałe 36% respondentów nie posiada dzieci. 
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2.3.4. Zjawisko przemocy w rodzinie w subiektywnej opinii mieszkańców  

Gminy Ustrzyki Dolne 

Respondenci otrzymali propozycje sześciu stwierdzeń dotyczących wychowania dzieci, 

z którymi mogli się zgodzić bądź też nie. Poniższe wartości pozwalają sądzić,  

że większość badanych nie przejawia postaw wychowawczych, które są charakterystyczne dla 

tradycyjnego, tj. konserwatywnego wychowania. 

Stwierdzenie „Aby prawidłowo wychować dziecko, należy od czasu do czasu dawać 

klapsa” w większości spotkało się z odrzuceniem – 84% mieszkańców nie zgadza się z takim 

stwierdzeniem. Dodatkowo, łącznie 91% badanych zdecydowanie lub raczej nie zgadza się  

ze stwierdzeniem, że stosowanie kar fizycznych hartuje dziecko i pozwala sobie lepiej radzić 

w przyszłości. Co istotne, 68% badanych zgadza się, aby kary fizyczne były zakazane prawem.  

Kolejne twierdzenie: „Dziecko powinno bać się rodziców, wtedy łatwiej o posłuszeństwo  

i szacunek” spotkało się z negacją łącznie 94% respondentów. Łącznie 83% badanych 

mieszkańców zgadza się ze stwierdzeniem, że bicie dziecka jest oznaką bezradności rodziców. 
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23% badanych wskazała, że ma w swoim otoczeniu osoby doświadczające przemocy  

w rodzinie a 23% nie jest pewna, lecz ma podejrzenia, że do tego dochodzi. Należy pamiętać, 

że tego rodzaju przemoc jest w dużej mierze zjawiskiem ukrytym i wiele osób jej doznających 

nie zgłasza się po pomoc, ani też nie sygnalizuje, że jej doświadcza.  

 

32% badanych mieszkańców deklaruje, że wie, gdzie osoby doświadczające przemocy 

mogą szukać pomocy w najbliższym otoczeni. Wskazywano na: policję i ośrodek pomocy 

społecznej czy PCPR. 

 

W dalszej części ankiety badane były przekonania dotyczące przemocy oraz funkcjonu-

jące w społeczności lokalnej mity. 

Większość 89% badanych zdecydowanie lub raczej zgadza się ze stwierdzeniem,  

że przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol. Warto pamiętać, że spożywanie alkoholu 

nasila tendencję do stosowania przemocy, ale nie jest jej bezpośrednią przyczyną.  

W społeczeństwie jest obecne przekonanie, że przemoc zdarza się tylko w tzw. „złych 

domach” – 13% respondentów myśli w ten sposób o przemocy w rodzinie.  
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97% respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że ofiarą przemocy w rodzinie może stać 

się zarówno kobieta, jak i mężczyzna. 

Poniższe wartości dotyczą łącznych odpowiedzi: zdecydowanie nieprawdziwe i raczej 

nieprawdziwe:  

• „Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa, nikt nie powinien się wtrącać” – 96%; 

• „Przemoc jest tylko wtedy, gdy są widoczne ślady na ciele ofiary” – 97%; 

• „Policja nie powinna interweniować w sprawach rodzinnych” – 94%. 

Powyższe wyniki świadczą relatywnie o wysokim poziomie wiedzy mieszkańców na te-

mat mechanizmów przemocy w rodzinie. Szczegółowy rozkład odpowiedzi przedstawia poniż-

sza tabela. 

Twierdzenie 
Zdecydowanie 

prawdziwe 

Raczej 

prawdziwe 

Raczej 

nieprawdziwe 

Zdecydowanie 

nieprawdziwe 

Przyczyną przemocy w rodzinie 

jest alkohol. 
48% 41% 8% 3% 

Przemoc zdarza się tylko w 

rodzinach z marginesu 

społecznego. 

4% 9% 28% 59% 

Ofiarą przemocy w rodzinie może 

stać się zarówno kobieta, jak i 

mężczyzna. 

78% 19% 1% 2% 

Przemoc w rodzinie to prywatna 

sprawa, nikt nie powinien się 

wtrącać. 

2% 2% 19% 77% 

Przemoc jest tylko wtedy, gdy są 

widoczne ślady na ciele ofiary. 
2% 1% 9% 88% 

Policja nie powinna interweniować 

w sprawach rodzinnych. 
3% 3% 9% 85% 
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2.3.5. Osoby starsze w subiektywnej opinii mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne 

W subiektywnej ocenie 44% badanych sytuacja osób starszych ta jest dobra, 14% uważa, 

że jest zła, a 42% nie ma zdania w tej kwestii. 

Według 84% badanych mieszkańców oferta działań skierowanych do seniorów  

na terenie Gminy jest według nich wystarczająca. Jednakże 16% badanych uważa, że oferta 

ta jest niewystarczająca i brakuje m.in. miejsc spotkań dla seniorów – klubu seniora, działań 

aktywizujących czy pomocy w codziennym funkcjonowaniu osobom samotnym. 

 

 

2.3.6. Niepełnosprawność w subiektywnej opinii mieszkańców Gminy Ustrzyki 

Dolne 

Zdaniem 72% badanych osoby niepełnosprawne nie są wykluczone społecznie w środo-

wisku lokalnym. Natomiast 2% mieszkańców wskazało, że takie osoby nie są akceptowane. 

Pozostałe 26% nie ma zdania na ten temat. 

Kolejno badani mieli wskazać, czy ich zdaniem osoba niepełnosprawna może uzyskać  

na terenie Gminy zatrudnienie. Tylko 18% mieszkańców wskazało odpowiedź twierdzącą.  

38% z badanych zaznaczyło odpowiedź przeczącą, z czego 28% odpowiedziało, że nie ma ofert 

pracy dla osób niepełnosprawnych, a 9%, że pracodawcy nie chcą zatrudniać takich osób. Po-

zostałe 45% nie ma zdania na ten temat. 
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2.3.7. Diagnoza problemów społecznych w ujęciu badań ankietowych pracowników 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Niewątpliwie ważną grupą, która może zarysować szczególny obraz problemów 

społecznych występujących w mieście są sami pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, spotykający się codziennie w swojej pracy z osobami potrzebującymi.  

W badaniu diagnozującym problemy społeczne w Gminie Ustrzyki Dolne udział wzięło 

20 pracowników, w tym 100% stanowiły kobiety. 

W pierwszej kolejności badani pracownicy MGOPS zostali poproszeni o ocenę istotności 

problemów występujących w ich środowisku lokalnym. Najistotniejszymi ich zdaniem 

problemami są uzależnienie od alkoholu (95%), bezrobocie (95%), izolacja społeczna osób 

starszych (95%), długotrwałe choroby (95%) oraz bieda i ubóstwo (90%).  

Szczegółowy rozkład deklaracji przedstawia poniższa tabela. 

Problem Bardzo istotny 
Raczej 

istotny 

Raczej 

nieistotny 

Zdecydowanie 

nieistotny 

Uzależnienie od alkoholu 60% 35% 0% 5% 

Uzależnienie od narkotyków 20% 35% 25% 20% 

Przemoc domowa 50% 30% 15% 5% 

Bezrobocie 65% 30% 5% 0% 

Bieda, ubóstwo 50% 40% 5% 5% 
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Bezdomność 15% 40% 30% 15% 

Niepełnosprawność 45% 40% 15% 0% 

Zaniedbanie rozwoju dzieci i 

młodzieży 
20% 55% 20% 5% 

Problemy opiekuńczo-

wychowawcze (rodziców z 

dziećmi) 

25% 60% 10% 5% 

Bezradność osób w sprawach 

prowadzenia gosp. domowego 
20% 65% 10% 5% 

Uzależnienie rodzin od różnych 

form pomocy społecznej 
40% 40% 15% 5% 

Izolacja społeczna osób 

starszych 
45% 50% 0% 5% 

Brak poczucia bezpieczeństwa u 

mieszkańców gminy 
35% 45% 10% 10% 

Długotrwałe choroby 40% 55% 0% 5% 

Pogorszenie kondycji 

psychicznej w związku z 

izolacją w czasie pandemii 

Covid -19 

35% 30% 30% 5% 

Trudności w przystosowaniu do 

życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego 

25% 50% 20% 5% 

 

Następnie pracownicy MGOPS zostali zapytani o to, jakie wsparcie jest ich zdaniem 

najbardziej potrzebne dla mieszkańców gminy. Respondenci wskazywali na różnorodne formy 

wsparcia: finansowe, mieszkania socjalne, pomoc psychologiczna i terapeutyczna, miejsca 

pracy czy też pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym.  
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Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

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

Zapytano zatem pracowników pomocy społecznej czy ich zdaniem instytucja, w której 

pracują pomaga w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. 55% respondentów 

odpowiedziało, że zgadza się z tym częściowo a 25% zgadza się w pełni. Pozostałe 15% raczej 

nie zgadza się a 5% całkowicie nie zgadza się, że pomoc społeczna pomaga w przezwyciężaniu 

trudnych sytuacji życiowych. Ta część badanych może nie widzieć efektywności i skuteczności 

swojej pracy, a tym samym nie odczuwać z niej satysfakcji. 

Wypalenie zawodowe to w uproszczeniu wynik chronicznego stresu związanego z pracą, 

który powoduje, że czujemy się wyczerpani fizycznie i emocjonalnie. Pandemia mocno nasiliła 

stres i narzuciła nadzwyczajne warunki pracy, stawiając pracowników w bardzo wymagającej 

sytuacji.  

58% z badanych pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Ustrzykach Dolnych wskazała, że odczuwa symptomy wypalenia zawodowego. 

 

 

Łącznie 60% respondentów zgadza się, że władze gminy są dobrze poinformowane  

o potrzebach pomocy społecznej. 35% wyraża zdanie przeciwne. 25% badanych uważa,  

że władze Gminy wychodzą naprzeciw zgłaszanym przez MGOPS problemom. 

Dodatkowo, ponad połowa badanych (53%) uważa, że większość potrzeb w sektorze 

życia społecznego nie jest w mieście zaspokajana. Przeciwnego zdania jest 47% respondentów. 

Zdaniem pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej większej 

uwagi wymagają następujące usługi społeczne: opieka zdrowotna (74%), opieka społeczna 

(57%) oraz mieszkalnictwo (47%).   
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Badani zostali poproszeni o wskazanie, które z działań w zakresie profilaktyki uzależnień 

są w ich opinii najbardziej potrzebne. Pracownicy MGOPS wskazywali najczęściej na potrzebę 

udzielania wparcia psychologicznego dla rodzin (53%), prowadzenia ogólnopolskich kampanii 

profilaktycznych (16%) oraz otwartych konsultacji z terapeutą uzależnień (16%). 

 

2.3.8. Problemy dzieci i młodzieży na terenie Gminy Ustrzyki Dolne 

W niniejszym badaniu problemów społecznych młodzieży w Gminie Ustrzyki Dolne 

wzięli udział uczniowie klas Szkół Podstawowych Gminy Ustrzyki Dolne w przedziale 

wiekowym: klas 4-6 oraz 7-8.  

Liczebność grup badanych 

Szkoły Podstawowe - uczniowie klas 4-6 (SP 4-6) 113 

Szkoły Podstawowe - uczniowie klas 7-8 (SP 7-8) 79 

ŁĄCZNIE 192 
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Podstawowym celem przeprowadzonych badań była analiza postaw i przekonań wobec 

substancji psychoaktywnych: 

• alkoholu, 

• narkotyków, 

• dopalaczy, 

• zagadnienia związane z uzależnieniami behawioralnymi.  

 

Alkohol: 

Wyniki badania wskazują, że inicjację alkoholową ma za sobą 8% uczniów klas SP 4-6 

oraz 11% uczniów klas 7-8 szkół podstawowych Gminy Ustrzyki Dolne. 

 

Najczęściej deklarowaną okolicznością inicjacji alkoholowej uczniów jest towarzystwo 

rodziny, dyskoteka, spotkanie ze znajomymi. Uczniowie generalnie najczęściej sięgają po piwo 

oraz wódkę.  

55% uczniów klas SP 4-6 oraz 42% uczniów klas SP 7-8 nie wie, czy da się kupić alkohol, 

gdy nie ma się ukończonego 18 r.ż. Może to sugerować, że ta część uczniów nigdy nie 

podejmowała próby nabycia alkoholu. Z kolei łącznie 6 % uczniów klas młodszych oraz 24% 

starszych uczniów wskazuje, że jest przeciwnie, co oznacza, że oni lub ich rówieśnicy mogą 

być klientami w punktach ze sprzedażą alkoholu.  
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Papierosy: 

Inicjację nikotynową ma za sobą 4% uczniów klas SP 4-6 oraz 14% klas SP 7-8. 

Najczęściej wskazywaną przez uczniów okolicznością zapalenia pierwszego papierosa było 

spotkanie ze znajomymi (SP 4-6: 40%; SP 7-8: 72%). 

 

Większość uczniów z Gminy Ustrzyki Dolne, którzy mają za sobą inicjację nikotynową, 

aktualnie nie pali papierosów (SP 4-6: 83%, SP 7-8 - 63%).  

Większość badanych uczniów szkół podstawowych w Gminie Ustrzyki Dolne deklaruje, 

że zakup wyrobów tytoniowych jest bardzo trudny a nawet niemal niemożliwy.  
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Narkotyki i dopalacze: 

Ankietowani uczniowie szkół podstawowych Gminy Ustrzyki Dolne nie przejawiają 

problemów związanych z próbami przyjmowania narkotyków lub dopalaczy (SP 4-6 - 100%, 

SP 7-8 – 100%). Zdecydowana większość uczniów przyznaje, że nie wie czy łatwo jest kupić 

narkotyki i dopalacze w ich środowisku (SP 4-6: 66%, SP 7-8: 59%). 

 

Uzależnienie od Internetu i cyberprzemoc 

Wraz z wiekiem wzrasta dzienna liczba godzin przeznaczona na korzystanie z komputera 

(poza wykorzystaniem komputera do nauki). Większość uczniów spędza przed komputerem od 

2 do 3 godzin dziennie (SP 4-6 – 31%; SP 7-8 – 30%).  Niepokojące jest to, że część uczniów 

spędza przed komputerem więcej niż 5 godzin dziennie (SP 4-6 – 4%; SP 7-8 –10%). 

W przypadku korzystania z telefonu uczniowie deklarują czas: 2-3 godziny (SP 4-6 – 

34%; SP 7-8 – 40%) oraz 4-5 godzin (SP 4-6 – 14%; SP 7-8 – 26%). W praktyce może to 

oznaczać, że po zakończeniu lekcji korzystanie z komputera i telefonu jest dla nich jedyną 

formą spędzania czasu. 

Zapytaliśmy uczniów, w jaki sposób najczęściej wykorzystują komputer, kiedy spędzają 

przy nim czas. Najbardziej popularnymi formami okazują się być gry komputerowe, portale 

społecznościowe oraz nauka. Natomiast podczas korzystania z telefonu na pierwszym miejscu 

znajdują się portale społecznościowe (SP 4-6 - 24%; SP 7-8 – 36%). 

39% uczniów SP 4-6 oraz 36% uczniów klas SP 7-8 doświadczyło w przestrzeni 

internetowej zjawiska hatingu, nazywanego potocznie przez uczniów „hejtowaniem”. 

Uczniowie dość często otrzymywali wiadomości z obelgami (SP 4-6 -30%; SP 7-8- 29%) 

oraz często ich prywatna wiadomość była udostępniania inne osobie (SP 4-6 -28%;  

SP 7-8 - 25%). 
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Hazard: 

Większość uczniów nie korzystało nigdy z formy „rozrywki” jaką jest gra na automatach 

(SP 4-6: 79%; SP 7-8: 67%). Aczkolwiek, ogólny odsetek uczniów, którzy mieli kontakt z grą 

na automatach jest również zauważalny. 

 

W porównaniu do gier na automatach, internetowe gry „na pieniądze” są mniej popularne 

wśród dzieci i młodzieży z Gminy Ustrzyki Dolne. 96% młodszych i 82% starszych uczniów 

szkoły podstawowej nie ma doświadczenia z taką formą rozrywki.  

Uczniowie z Gminy Ustrzyki Dolne w sporej większości (SP 4-6: 87%, SP 7-8: 71%)  

nie mają doświadczenia z grami na pieniądze. Jednakże 13% uczniów młodszych oraz 29% 

uczniów starszych miało już do czynienia z taką formą hazardu, a 7% uczniów klas 7-8 grało 

więcej niż 10 razy.  

Wśród przyczyn podejmowania się przez uczniów gry na pieniądze, na jakie wskazują 

badani dominują motywy finansowe oraz rozrywkowe. Dla uczniów szkół Gminy Ustrzyki 

Dolne te gry są sposobem na nudę (SP 4-6: 67%, SP 7-8: 75%), a 50% starszych uczniów lubi 

towarzyszące grze emocje. Pojawiły się również wskazania mówiące, że: uczniowie grają,  

bo mają chęć posiadania większej ilości pieniędzy na codzienne wydatki (SP 4-6: 17%, SP 7-

8: 25%). 

Inne uzależnienia behawioralne: 

Uczniowie z Gminy Ustrzyki Dolne zostali także poproszeni o ocenę powszechności 

występowania niektórych uzależnień behawioralnych w ich otoczeniu. Na uwagę zasługuje 

fakt, że uczniowie w obydwu grupach wiekowych wskazywali, że w ich środowisku zauważają 

częste występowanie uzależnienia od Internetu oraz mediów społecznościowych. Szczegółowy 

rozkład deklaracji przedstawia poniższy wykres. 
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2.4. Analiza SWOT 

 To jedna z najbardziej popularnych i rozpowszechnionych metod analitycznych.  

Jej nazwa wywodzi się od pierwszych liter angielskich słów: Strengths- Mocne (silne) strony; 

Weakneeses- Słabe strony; Opportunities- Szanse; Threats- Zagrożenia. 

Analiza SWOT przeważnie wykorzystywana jest do oceny wewnętrznych i zewnętrznych 

uwarunkowań rozwojowych. Diagnoza i ocena szans oraz zagrożeń, wynikających z otoczenia, 

oraz potencjału wewnętrznego stanowi zbiór informacji na podstawie, których możliwe jest 

wytyczanie celów strategicznych. 

Analiza SWOT została oparta na informacjach zawartych w kompleksowej diagnozie 

sytuacji społecznej w Gminie. Stanowi ona podstawę do identyfikacji i określenia kierunków 

działań. Analizę SWOT dla Gminy Ustrzyki Dolne przedstawia poniższa tabela. 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• zdecydowana większość (89%) miesz-

kańców Gminy Ustrzyki Dolne czuje się 

bezpiecznie w swoim miejscu zamiesz-

kania, 

• 42% mieszkańców utrzymuje bardzo  

dobre relacje z najbliższymi sąsiadami,  

a 56% oceniło je jako poprawne.  

• istnienie Miejsko - Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Ustrzykach 

Dolnych, 

• działalność Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

• działalność Punktu Konsultacyjnego  

dla osób i rodzin zagrożonych 

problemami społecznymi i 

uzależnieniami; 

• działalność Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (pomoc rodzinom  

z problemem alkoholowym; wsparcie 

dzieci); 

• baza instytucji wspierających rodzinę; 

• dobrze przygotowana i stale doskonaląca 

umiejętności kadra działająca na rzecz 

rodziny, 

• brak motywacji do podjęcia pracy przez 

mieszkańców ze względu na m.in. 

uzależnienie rodzin od form pomocy 

społecznej - 68% badanych 

mieszkańców tak uważa, a także że jest 

zbyt mała ilość miejsc pracy w gminie, 

oraz to, że potrafią poradzić sobie bez 

pracy, 

• występujące zjawisko przemocy  

w rodzinie (23% badanych wskazało,  

że mają w swoim otoczeniu osoby 

doświadczające przemocy w rodzinie. 

Ponadto, 23% podejrzewa, że osoby, 

które znają mogą być ofiarami przemocy 

w rodzinie), 

• pogorszenie zmian w nastroju wśród 

mieszkańców związana z izolacją 

społeczną spowodowanej pandemią 

COVID-19, 

• niedostateczna wiedza mieszkańców  

na temat instytucji, do których mogą się 

zgłosić osoby z problemem przemocy, 

(32% badanych posiada wiedzę na temat 

instytucji, do których należy się zwrócić, 

by pomóc osobie, która jest ofiarą 

przemocy w rodzinie),  
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• wykwalifikowana kadra pedagogiczna  

w placówkach edukacyjnych, 

• działania profilaktyczne prowadzone  

w placówkach oświatowych 

zlokalizowanych na terenie gminy 

Ustrzyki Dolne, 

• współpraca instytucji oświatowych, 

kulturalnych oraz stowarzyszeń  

z instytucjami samorządu gminnego, 

• realizacja programu finansującego 

dożywianie dzieci w szkołach, 

przedszkolach i innych placówkach 

oświatowo – wychowawczych 

• rozwój infrastruktury gminy, 

• dobre rozpoznanie przez władze  

i instytucje lokalne istniejących 

problemów społecznych w gminie, 

• regularna organizacja wydarzeń 

kulturalnych i sportowych, 

• promowanie zdrowego stylu życia wśród 

dzieci i młodzieży, 

SZANSE ZAGROŻENIA 

• wzrost świadomości społecznej 

dotyczącej problemów zdrowotnych  

i zagrożeń społecznych, 

• zapobieganie patologiom społecznym  

i ubożeniu ludności 

• możliwość korzystania z programów  

z zakresu pomocy społecznej 

współfinansowanych ze środków 

rządowych i unijnych, 

• promocja gminy, działania wspierające, 

• rozwój współpracy pracowników 

pomocy społecznej z instytucjami 

sektora publicznego, organizacjami 

społecznymi oraz lokalną społecznością, 

• edukowanie dzieci i młodzieży szkolnej 

z zakresu bezpieczeństwa, uzależnień  

i potencjalnych zagrożeń, 

• wykluczenie społeczne osób 

niepełnosprawnych, 

• rosnące zapotrzebowanie na usługi 

społeczne wynikające ze starzenia się 

społeczeństwa (problem o charakterze 

globalnym) i wzrostu liczby osób 

niepełnosprawnych i wymagających 

opieki, 

• zagrożenia funkcjonowania rodziny  

w związku z problemem bezradności 

opiekuńczo – wychowawczej, 

uzależnień, bezrobocia, długotrwałego 

ubóstwa i przemocy, 

• pojawianie się nowych rodzajów 

uzależnień, 

• występowanie zjawiska wyuczonej 

bezradności i uzależnienia od pomocy 

społecznej, 

• zjawisko przemocy w rodzinie, 

• zjawisko przemocy rówieśniczej  

w szkołach, 
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  RODZIAŁ III 

 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  

W GMINIE USTRZYKI DOLNE NA LATA 2023-2032 

3.1. Misja i prognoza zmian w zakresie objętym Strategią 

Celem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ustrzyki Dolne 

jest wyznaczenie priorytetowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania określonych 

problemów społecznych oraz poprawa sytuacji mieszkańców.  

Punktem wyjścia dla opracowania strategii jest diagnoza stanu faktycznego, analiza 

danych wynikających ze specyfiki gminy. Zebrany materiał źródłowy oraz wyniki badań 

przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne pozwoliły wskazać grupę 

najważniejszych problemów społecznych w gminie. Realizacja zadań zawartych w strategii 

planowana jest na lata 2023 – 2032, co powinno zapewnić możliwość długofalowych działań. 

 W Strategii wyróżniono: 

• misję gminy - stanowi cel nadrzędny przy planowaniu działań rozwojowych w gminie; 

• cele strategiczne - wskazują najważniejsze obszary, których wsparcie jest niezbędne  

dla rozwiązywania problemów społecznych w gminie; 

• cele operacyjne - są celami szczegółowymi dla celów strategicznych, zawierają 

propozycje kierunków działań niezbędnych do osiągnięcia poszczególnych  

celów operacyjnych. 

Misja Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2023-2032 brzmi: 

Zapewnienie mieszkańcom odpowiednich warunków do życia i rozwoju poprzez 

przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz wykluczeniu społecznemu. 

Na podstawie dostępnych danych sformułowano prognozę rozwoju sytuacji społecznej  

w Gminie Ustrzyki Dolne. W układzie celów strategicznych przedstawia się ona następująco: 

1. Tworzenie kompleksowego systemu pomocy i wsparcia dla osób niepełnosprawnych 

oraz dotkniętych długotrwałą chorobą 

Prognozuje się:  

• utrzymywanie zakresu usług socjalnych i opiekuńczych w stosunku do osób  

z niepełnosprawnością, a także ich rodzin;  

• zapewnienie zaspokajania potrzeby pomocy względem osób przewlekle chorych oraz 

ich rodzin;  
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• poprawienie stanu zdrowia i sprawności fizycznej (w tym szczególnie osób 

niepełnosprawnych); 

• zapewnienie większego dostępu do usług specjalistycznych i opiekuńczych  

w środowisku zamieszkania oraz w formach instytucjonalnych – domu pomocy 

społecznej, ośrodkach wsparcia; 

• promowanie pomocy sąsiedzkiej; 

• promowanie wolontariatu; 

2. Wzmacnianie roli i funkcji rodziny oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  

i ochrona ofiar przemocy w rodzinie 

Prognozuje się:  

• zapewnienie zaspokajanie potrzeb rodzin niewydolnych wychowawczo w zakresie 

usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez instytucje pomocy społecznej; 

• utrzymanie odpowiedniego poziomu życia mieszkańców, który umożliwi zaspokajanie 

najpilniejszych potrzeb, w tym potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży; 

• potrzebę wsparcia rodzin przez asystenta rodziny; 

• występowanie zjawiska przemocy w rodzinie i potrzebę jego minimalizacji; 

• potrzebę specjalistycznej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie; 

• potrzebę podnoszenia świadomości społecznej w zakresie występowania zjawiska 

przemocy i sposobów jego przeciwdziałania; 

• stałe zapotrzebowanie na usługi edukacyjne dotyczące problemu przemocy  

oraz przeciwdziałania uzależnieniom; 

• brak integracji społecznej rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu 

ubóstwa, bezradności opiekuńczo-wychowawczej, bezrobocia, uzależnień i przemocy; 

• potrzebę zapewnienia dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków życia i rozwoju; 

• popularyzację rodzin wspierających;  

• wzmacnianie ról i kompetencji wszystkich członków rodziny 

3. Zapobieganie marginalizacji społecznej spowodowanej ubóstwem, uzależnieniami  

i bezrobociem oraz ich negatywnym następstwom 

Prognozuje się:  

• utrzymywanie się potrzeby niesienia pomocy osobom długotrwale pozostającym  

bez pracy oraz osobom z wyuczoną bezradnością; 

• zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego najuboższych mieszkańców Gminy, 

• wzmocnienie kompetencji i potencjału osób, które ubiegają się o zatrudnienie, 
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• utrzymywanie się potrzeby udzielania pomocy i wsparcia osobom i rodzinom 

znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, zagrożonych wykluczeniem 

społecznym,  

• wzrost potrzeby zapewnienia pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych  

i ich rodzin,  

• konieczność podniesienia poziomu profilaktyki w zakresie rozwiązywania problemów 

przemocy oraz przeciwdziałania uzależnieniom. 

 Przedstawione powyżej prognozy pozwalają zdefiniować system działań,  

a zatem strategię, która powinna być zrealizowana, aby ograniczyć skutki zagrożeń 

społecznych w środowisku lokalnym gminy.  

Wprowadzanie zmian społecznych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne poprzez realizację 

celów i zadań strategicznych, zaowocuje ograniczeniem skutków rozpoznanych problemów 

społecznych, intensyfikacją rozwoju społecznego w gminie oraz poprawą jakości życia 

mieszkańców. Prognozuje się, że realizowane działania zaktywizują i zachęcą mieszkańców do 

udziału w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych.  

Wdrożenie strategii ma na celu:  

• poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych w gminie,  

• wzmocnienie pozycji rodziny w społeczności lokalnej,  

• zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie,  

• zmniejszenie rozmiaru problemu uzależnień w gminie,  

 Osiągnięcie prognozowanych zmian będzie możliwe przy zaangażowaniu wszystkich 

instytucji działających na terenie gminy, podmiotów społecznych i gospodarczych oraz 

przedstawicieli społeczności lokalnej. 
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3.2. Realizacja strategii 

3.2.1. Cele i kierunki działań  

Wdrażanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ustrzyki Dolne 

na lata 2023 - 2032 opierać się będzie na realizacji poniższych celów: 

Tworzenie kompleksowego systemu pomocy, wsparcia dla osób starszych, 

niepełnosprawnych i dotkniętych długotrwałą chorobą 

Cel szczegółowy Kierunki działań Wskaźniki 

Poprawienie jakości 

życia  

 

• Zwiększanie dostępności usług opiekuńczych; 

• Udzielanie wsparcia osobom spełniającym 

kryteria ustawowe do pobytu  

w mieszkaniach chronionych;  

• Działalność wolontariatu, 

• Organizacja wydarzeń oraz podejmowanie 

działań promujących integrację wewnątrz  

i międzypokoleniową; 

• Wsparcie i promocja aktywności kulturalnej, 

fizycznej i rekreacyjnej, w tym organizowanie 

cyklicznych imprez i spotkań integracyjnych, 

wycieczek, zajęć  

i warsztatów; 

• Propagowanie działań skierowanych do osób 

starszych pozwalających na jak najdłuższe 

zachowanie sprawności, samodzielności  

i aktywności w życiu społecznym zawodowym; 

• Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej 

osobom niepełnosprawnym, dotkniętych 

długotrwałą chorobą, a także ich rodzinom; 

• Praca socjalna.  

• liczba organizacji 

pozarządowych 

działających  

w obszarze pomocy; 

• liczba inicjatyw 

skierowanych do osób 

niepełnosprawnych, 

dotkniętych 

długotrwałą chorobą; 

• liczba mieszkańców 

angażująca się  

w wolontariat; 

• liczba działań 

podjętych wspólnie  

z organizacjami 

pozarządowymi. 

Zapobieganie 

wykluczeniu 

społecznemu osób 

• Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla 

osób niepełnosprawnych oraz dotkniętych 

długotrwałą chorobą; 

• liczba działań 

podjętych wspólnie  
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niepełnosprawnych 

oraz dotkniętych 

długotrwałą chorobą 

 

• Pomoc finansowa i rzeczowa dla osób 

niepełnosprawnych oraz dotkniętych długotrwałą 

chorobą, a także ich rodzinom i opiekunom  

(a w tym m.in. pomoc w zakupie opału dla 

najuboższych); 

• Zintegrowane działania instytucji i organizacji 

pozarządowych na rzecz profilaktyki  

i rozwiązywania problemów osób dotkniętych 

długotrwałą chorobą oraz osób 

niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami 

psychicznymi; 

• Organizacja środowiskowych form wsparcia  

i integracji; 

• Działalność wolontariatu na rzecz osób 

niepełnosprawnych i dotkniętych długotrwałą 

chorobą; 

• Umożliwianie osobom niepełnosprawnym oraz 

dotkniętym długotrwałą chorobą aktywnego 

udziału w działalności sportowej i kulturalnej 

gminy; 

• Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych; 

• Likwidacja barier m.in. architektonicznych, 

komunikacyjnych i społecznych, utrudniających 

osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo  

w życiu społecznym przy współpracy z innymi 

instytucjami. 

 

z organizacjami 

pozarządowymi;  

• liczba mieszkańców 

angażująca się  

w wolontariat; 

• liczba rodzin 

korzystających  

z pomocy społecznej  

z powodu 

niepełnosprawności; 

• liczba rodzin 

korzystających  

z pomocy społecznej  

z powodu z powodu 

długotrwałej choroby; 

• liczba osób 

niepełnosprawnych, 

którym udzielono 

wsparcia;  

• liczba osób 

długotrwale chorych, 

którym udzielono 

wsparcia; 

• liczba organizacji 

pozarządowych 

działających  

w obszarze pomocy 

niepełnosprawnym  

i przewlekle chorym; 

• liczba zlikwidowanych 

barier 

architektonicznych, 

• ilość stworzonych 

nowych miejsc pracy, 

w tym dla osób 

niepełnosprawnych, 
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• liczba inicjatyw 

skierowanych do osób 

niepełnosprawnych  

i przewlekle chorych. 

Wzmacnianie roli i funkcji rodziny oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrona 

ofiar przemocy w rodzinie 

Wspieranie rodzin w 

rozwoju 

kompetencji 

wychowawczych i 

pełnieniu ról 

rodzicielskich 

 

• Realizacja działań z zakresu wspierania rodziny  

i systemu pieczy zastępczej; 

• Inicjowanie i rozwój różnych form integracji 

rodzin ze społecznością lokalną; 

• Wspieranie wypoczynku rodzinnego, 

organizowanie imprez integracyjnych  

i kulturalnych, festynów, pikników rodzinnych, 

spektakli, wycieczek i innych działań mających 

na celu integrację rodzin; 

• Systematyczna współpraca Miejsko -  Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej z placówkami 

oświatowymi w celu bieżącej analizy sytuacji 

dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół oraz 

rozwijania współpracy z rodzicami; 

• Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży 

poprzez rozwijanie oferty sportowej i kulturalnej; 

• Tworzenie placówek wsparcia dziennego dla 

dzieci i młodzieży działających w formie 

opiekuńczej, specjalistycznej lub pracy 

podwórkowej (np. koła zainteresowań, świetlice, 

kluby, ogniska wychowawcze,  

lub specjalistycznej lub pracy podwórkowej 

realizowanej przez wychowawcę); 

• Wspieranie rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, w tym niewydolnych 

wychowawczo. 

• liczba rodzin 

korzystających  

z pomocy społecznej  

z powodu bezradności 

w sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych; 

• liczba osób objętych 

programami wczesnej 

interwencji; 

• liczba rodzin 

korzystających  

z pomocy społecznej  

z powodu potrzeby 

ochrony 

macierzyństwa; 

• liczba rodzin 

korzystających  

z bezpłatnego 

poradnictwa 

specjalistycznego; 

• liczba dzieci 

korzystających z zajęć 

świetlicowych; 

• liczba rodzin objętych 

pracą asystenta 

rodziny; 
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• liczba imprez  

o charakterze 

kulturalnym; 

• liczba projektów 

przeprowadzonych  

w świetlicach 

wiejskich 

• liczba klubów  

i stowarzyszeń 

sportowych. 

Pomoc i ochrona 

ofiar przemocy w 

rodzinie oraz 

przeciwdziałanie 

zjawisku przemocy 

w rodzinie 

 

• Realizacja i kontynuacja Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy,  

• Rozpowszechnianie informacji o podmiotach  

i miejscach świadczących pomoc ofiarom 

przemocy domowej (np. poprzez ulotki, broszury 

informacyjne a także stałe uaktualnianie danych  

o instytucjach pomocowych na stronie m.in. 

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej oraz Urzędu Miejskiego); 

• Udzielanie kompleksowej pomocy dla ofiar 

przemocy w rodzinie, w tym realizacja procedury 

„Niebieskie Karty”,  

• Wsparcie specjalistyczne indywidualne  

i grupowe, jak i zapewnienie miejsc 

noclegowych; 

• Współpraca z innymi podmiotami działającymi 

na terenie powiatu mająca na celu realizację 

działań zmierzających do ograniczenia zjawiska 

przemocy w rodzinie oraz monitoring zjawiska; 

• Wzmacnianie potencjału instytucji i organizacji 

realizujących zadania mające na celu 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; 

• Tworzenie spójnych, opartych na aktualnej 

wiedzy i doświadczeniu praktycznym narzędzi 

• liczba założonych 

Niebieskich Kart; 

• liczba rodzin 

korzystających  

z pomocy społecznej  

z powodu przemocy  

w rodzinie; 

• liczba organizacji 

pozarządowych 

działających w obszarze 

pomocy sprawcom  

i ofiarom przemocy  

w rodzinie; 

• liczba akcji 

społecznych na temat 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 
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pracy z osobami doświadczającymi przemocy 

oraz osobami stosującymi przemoc; 

• Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie 

zjawiska przemocy i sposobów radzenia sobie  

z problemem poprzez: organizację akcji 

lokalnych lub przyłączenie się do 

ogólnokrajowych kampanii społecznych na temat 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zapobieganie marginalizacji społecznej spowodowanej ubóstwem, uzależnieniami  

i bezrobociem oraz ich negatywnym następstwom 

Zapewnienie 

pomocy oraz 

wsparcia osobom i 

rodzinom ubogim 

 

• Pomoc finansowa i rzeczowa, 

• Poradnictwo specjalistyczne dla osób i rodzin 

znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej  

i życiowej;  

• Coroczna ocena zasobów pomocy społecznej;  

• Organizacja działań mających na celu wspieranie 

kompetencji mieszkańców w zakresie zaradności, 

samodzielności oraz gospodarowania 

posiadanymi zasobami; 

• Realizowanie programów służących zaspokajaniu 

podstawowych potrzeb dzieci z rodzin ubogich 

(organizowanie i finansowanie dożywiania  

w trakcie nauki w szkole, zapewnienie odzieży, 

wyposażenia w artykuły szkolne, wypoczynku  

w czasie ferii letnich i zimowych); 

• Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków 

mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu 

chronionym,  

• Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (a w tym 

szczególnie istotne motywowanie do podjęcia 

zatrudnienia); 

• Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 

dla osób usamodzielnianych, osób 

opuszczających placówki opiekuńczo-

• liczba rodzin 

korzystających  

z pomocy społecznej  

z powodu ubóstwa, 

• liczba dzieci z osób 

ubogich, którym 

zorganizowano 

wypoczynek w czasie 

ferii letnich  

i zimowych; 

• liczba dzieci z rodzin 

ubogich, które 

dożywiano w trakcie 

nauki w szkole 
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wychowawcze i rodziny zastępcze oraz 

bezdomnych. 

Działalność 

profilaktyczna  

i rozwiązywanie 

problemów 

uzależnień  

 

• Realizacja i kontynuacja Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii;  

• Działania profilaktyczne, skierowane do dzieci  

i młodzieży mające zarówno charakter 

edukacyjny jak i dostarczające alternatywnych 

form spędzania wolnego czasu;  

• Upowszechnianie wiedzy o uzależnieniach oraz 

promowanie zdrowego stylu życia; 

• Podejmowanie działań w zakresie dostępności 

pomocy terapeutycznej osób uzależnionych oraz 

członków ich rodzin;  

• Informowanie dzieci, młodzieży, rodziców, 

społeczność lokalną o instytucjach, które 

pomagają w przeciwdziałaniu uzależnieniom  

(np. poprzez ulotki, broszury informacyjne a 

także stałe uaktualnianie danych o instytucjach 

pomocowych na stronie m.in. Miejsko - 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 

Urzędu Gminy), 

• Wspomaganie działalności instytucji, 

stowarzyszeń i osób fizycznych prowadzących 

działania z zakresu profilaktyki uzależnień; 

• Współpraca samorządu i jednostek 

samorządowych z placówkami oświatowymi oraz 

organizacjami pozarządowymi na rzecz 

prowadzenia kampanii edukacyjnych  

i profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz 

osób dorosłych; 

• Monitorowanie problematyki alkoholowej  

i narkotykowej oraz uzależnień behawioralnych 

na terenie gminy; 

• liczba realizowanych 

programów 

profilaktyki 

zdrowotnej; 

• liczba uczestników 

programów 

profilaktyki 

zdrowotnej; 

• liczba 

przeprowadzonych 

programów 

profilaktycznych, 

konkursów, akcji 

edukacyjnych;  

• liczba osób 

korzystających ze 

świadczeń pomocy 

społecznej z powodu 

uzależnień, 

• liczba uczestników 

programów 

profilaktycznych, 

konkursów, akcji 

edukacyjnych, 

• liczba osób, które 

podjęły leczenie 

odwykowe 
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• Monitorowanie punktów sprzedaży alkoholu,  

w tym przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu 

osobom nieletnim oraz osobom nietrzeźwym; 

• Podejmowanie działań edukacyjnych 

skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych mających na celu ograniczenie 

dostępności do napojów alkoholowych  

i przestrzeganie zakazu ich sprzedaży osobom 

poniżej 18 roku życia, 

Aktywizacja osób 

bezrobotnych do 

podjęcia pracy oraz 

eliminowanie 

negatywnych 

skutków bezrobocia 

 

• Stałe monitorowanie i podejmowanie działań 

aktywizujących na rzecz osób bezrobotnych  

we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy;  

• Udostępnianie ofert pracy, informacji o wolnych 

miejscach pracy, usługach poradnictwa 

zawodowego, szkoleniach, stażach, organizacji 

robót publicznych, prac interwencyjnych 

 i zatrudnienia socjalnego; 

• Pomoc materialna osobom i rodzinom dotkniętym 

długotrwałym bezrobociem; 

• Organizacja i finansowanie usług wspierających 

aktywizację zawodową; 

• Motywowanie osób bezrobotnych do podjęcia 

pracy; 

• Prowadzenie pracy socjalnej na rzecz osób 

bezrobotnych i ich rodzin, w oparciu o zawieranie 

i realizowanie kontraktów socjalnych. 

• liczba bezrobotnych, 

w tym liczba 

bezrobotnych kobiet; 

• liczba bezrobotnych 

długoterminowych; 

• liczba bezrobotnych 

bez wykształcenia 

średniego; 

• liczba bezrobotnych 

poniżej 25 r.ż.; 

• liczba bezrobotnych 

niepełnosprawnych; 

• liczba programów 

skierowanych do osób 

bezrobotnych; 

• liczba osób 

korzystających  

z pomocy społecznej  

z powodu bezrobocia; 

• liczba usług 

wspierających 

aktywizację 

zawodową; 

 

Jednostka realizująca: Gmina Ustrzyki Dolne – Rada Gminy, jako organ uchwałodawczy  

i Burmistrza Gminy, jako organ wykonawczy, MGOPS. 
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Partnerzy: Instytucje rządowe, samorządowe, organizacje społeczne, organizacje pożytku 

publicznego, PFRON, PCPR, ośrodki zdrowia. 

Źródła finansowania: Budżet gminy, dotacje budżetu państwa, środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, pozarządowych, programów celowych. 
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3.2.2. Monitoring i ewaluacja 

 W celu stworzenia całościowego obrazu realizowanych działań na rzecz poprawy 

sytuacji w Gminie niezbędne jest tworzenie, przekazywanie i analizowanie corocznie 

poniższych sprawozdań: 

1. Oceny zasobów pomocy społecznej; 

2. Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Gminie Ustrzyki Dolne, 

3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki 

Dolne; 

4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Ustrzyki Dolne; 

5. Sprawozdanie ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Raz na dwa lata sporządzany będzie skrócony raport z realizacji Strategii (na podstawie 

oceny wskaźników realizacji Strategii w ramach poszczególnych działań).  

Wskazane, aby ewaluacja końcowa została przeprowadzona w ostatnim roku realizacji 

Strategii, a jej wyniki stanowiły podstawę do jej aktualizacji na kolejne lata.  

Ewaluacja ilościowa przeprowadzana będzie na podstawie analizy danych liczbowych 

pochodzących ze sprawozdań podmiotów zaangażowanych w realizację Strategii.  

Analiza ta określi poziom realizacji poszczególnych zadań.  

Ewaluacja jakościowa polegała będzie na ocenie: 

• efektywności wdrażania Strategii (czy nakłady czasowe, ludzkie i finansowe 

zaangażowane w realizację działań są adekwatne do otrzymanych efektów), 

• skuteczności (czy kierunki działań i realizowane w ich ramach zadania w zamierzony 

sposób prowadzą do osiągnięcia celów? Czy realizowane działania w sposób optymalny 

realizują cele Strategii), 

• trafności – czy realizowane cele i kierunki działań Strategii są odpowiedzią  

na aktualne potrzeby mieszkańców Gminy?  

 Analiza jakościowa pozwoli na ocenę skuteczności strategii w zakresie stosowanych 

form, funkcjonalności opracowanych procedur oraz ilości i jakości posiadanych zasobów,  

w tym finansowych. 
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 Źródłem danych, które posłużą do ewaluacji mogą być dane statystyczne, sprawozdania 

z monitoringu, dane z badań społeczności lokalnej i inne.  

3.2.3. Źródła finansowania 

Szczegółowe określenie wysokości planowanych środków na realizację strategii nie jest 

możliwe ze względu na długi okres obowiązywania dokumentu, a także brak stałych, 

długookresowych źródeł finansowania. 

Należy założyć, że źródłami finansowania lub współfinansowania przedsięwzięć 

przewidzianych do realizacji w ramach Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 2023-2032 będą: budżet gminy,  

dotacje z budżetu państwa oraz środki pozyskane z funduszy zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, unijnych, programów celowych.  

Sformułowane w dokumencie kierunki działań będą wdrażane przez wyznaczonych 

realizatorów oraz partnerów w realizacji. 

Każdy podmiot z terenu Gminy będący realizatorem zadań w ramach strategii planuje 

środki finansowe niezbędne do ich prawidłowej realizacji. 

Ramy finansowe realizacji Strategii są jednak uzależnione od możliwości finansowych 

gminy oraz wielu zmiennych, jak aktualna sytuacja społeczna i gospodarcza, kondycja 

finansów publicznych, zmiany na rynku pracy, zmiany w programie „Rodzina 500 plus”,  

zmiany w zakresie dostępu do konkretnych świadczeń itp. 

Planowane wydatki definiowane będą corocznie w uchwale budżetowej.  

Jedną z podstaw do ich określenia będzie ocena zasobów pomocy społecznej  

(art. 16 a ustawy o pomocy społecznej). 

 


