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WPROWADZENIE

Kształtowanie procesu rozwoju lokalnego to stałe dążenie do godzenia działań
prorozwojowych, zorientowanych na pomnażanie siły ekonomicznej wsi, z
działaniami zmierzającymi do usuwania nierównowag destabilizujących sytuację
społeczną. Transformacja gospodarcza – zarówno Wierzbicy, jak również całej
gospodarki regionu – doprowadziła do daleko idącego przekształcenia lokalnej
struktury ekonomicznej, ale równocześnie pociągnęła za sobą szereg
negatywnych konsekwencji odbijających się na poziomie i jakości życia
mieszkańców. Pogorszeniu sytuacji na rynku pracy towarzyszą negatywne
zmiany w modelu życia i destrukcyjne wzorce zachowań prowadzące do
osłabiania kapitału ludzkiego i społecznego miasta.
Ponadto, w każdej społeczności ze względów socjopsychologicznych,
materialnych, a także z uwagi na kształtowanie się pewnych ogólnych zjawisk
związanych, na przykład, z czynnikami losowymi występują mniejsze lub
większe grupy osób niepotrafiących samodzielnie zadbać o swoją teraźniejszość
i przyszłość. Zjawiska te bezpośrednio oddziałują tylko na pewną część
mieszkańców, ale muszą być traktowane jako problem całej wspólnoty lokalnej.
Założenie takie wynika z istoty demokracji i samorządności. Elementarna
solidarność społeczna nakłada na władze lokalne i mieszkańców etyczny, ale
także prawny obowiązek poszukiwania rozwiązań problemów społecznych.
Należy także podkreślić, że polityka społeczna nie powinna być utożsamiana
wyłącznie z wydatkami z budżetu lokalnego. Na politykę społeczną należy
patrzeć jak na długofalową inwestycję, a rozwiązywanie problemów społecznych
stanowi warunek dynamizowania rozwoju regionu oraz podnoszenia jakości
życia mieszkańców.
Konsekwencją nagromadzenia problemów społecznych może być pogorszenie
wizerunku gminy, co z kolei przekładać się będzie na odpływ mieszkańców i
trudności w przyciąganiu do gminy inwestorów. Dysfunkcje społeczne
redukować mogą szanse rozwoju jednostek i grup, czego negatywnym efektem
staje się niepełne wykorzystywanie potencjału ludzkiego gminy, deficyty
wykwalifikowanych
pracowników, z których korzystać może lokalna
gospodarka, marnowanie talentów i szans mieszkańców.
Różnego
rodzaju
patologie
skutkować
mogą
obniżeniem
poczucia
bezpieczeństwa na terenie gminy, podniesieniem wskaźników przestępczości,
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dewastacją mienia i przestrzeni publicznych. Rozwiązywanie problemów
społecznych leży więc w interesie całej społeczności lokalnej. Stąd też, w
działania na rzecz poprawy sytuacji społecznej powinny zostać włączone
różnorodne podmioty lokalne reprezentujące sektor samorządowy, obywatelski i
biznesowy. Każdy z tych sektorów dysponuje odmiennymi potencjałami i
kompetencjami; może więc wpływać na rozwiązywanie różnych problemów
społecznych. Jednak sednem lokalnej polityki społecznej jest skupienie
podmiotów lokalnych wokół wspólnej wizji i celów strategicznych oraz
podejmowanie partnerskich aktywności ukierunkowanych na pomoc grupom
zagrożonym problemami społecznymi.
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WSTĘP
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020
jest długookresowym dokumentem
programowym , który ma istotne
znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa społecznego mieszkańców Gminy
Wierzbica, ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Termin strategii funkcjonuje w obszarze polityki społecznej już od
kilkunastu lat. Zgodnie z definicją socjologiczną:
Strategia to zaplanowany i często realizowany w praktyce sposób
osiągania jakiegoś wyznaczonego celu (…) teoria, a także metody i
techniki rozwiązywania określonych problemów badawczych.
„Słownik socjologiczny”, Olechnicki K., Załęski P.(red)

Obowiązek opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych wynika
z art. 17 ust 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku:
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych,
których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
Integracja i rozwiązywanie problemów społecznych jest obok rozwoju
infrastruktury jednym z najważniejszych zadań gminy. Samorząd oraz
instytucje pomocowe opierały dotąd swoje zadania o opracowany w 2005 roku
dokument strategiczny – Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2008 - 2013.
Zmieniająca się w ostatnich latach rzeczywistość społeczna przyniosła ze sobą
nowe problemy i wyzwania. Jednocześnie był to czas na wzmocnienie zasobów
ludzkich i infrastruktury, między innymi dzięki kolejnemu okresowi
funkcjonowania funduszy europejskich. W latach 2008-2013 pojawiły się nowe
pomysły, projekty i usługi społeczne. Stwierdzono więc, że dane diagnostyczne i
cele strategiczne zawarte w dokumencie na lata 2008-2013 wymagają
aktualizacji oraz opracowania ich według standardów partycypacji społecznej
wraz z instytucjami reprezentującymi lokalną społeczność. Takie działania
zapewnić mogą bowiem najszersze poznanie potrzeb społecznych oraz trybu i
sposobu ich zaspakajania.
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Społeczna filozofia rozwoju gminy opiera się na pojęciu dobra wspólnego i
wspólnoty, co oznacza, że samorząd jest stworzony po to, by realizować
potrzeby społeczeństwa obywatelskiego. Główne miejsce w tej koncepcji
zajmuje realizacja zasady subsydiarności, czyli uznania znaczenia jednostki
(obywatela) i rodziny. Strategia rozwiązywania problemów społecznych
nastawiona jest na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę
z instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą
społeczną w gminie.
Problemy społeczne nie są cechą pojedynczych osób ale rodzin, grup
społecznych oraz całej społeczności lokalnej. Systemowe rozwiązania i
współpraca instytucji pomocowych daje szansę na skuteczne przywracanie osób
wykluczonych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Powołując
się na raport Analiza Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Instytutu
Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie należy dodać, iż:
Zasadniczym celem każdej strategii jest doprowadzenie do zmiany
określonego niekorzystnego zjawiska np. w strukturze społecznej,
ekonomii, gospodarce, polityce społecznej itp. Ważną częścią strategii
społecznej jest opracowanie projektów wykorzystujących europejskie
fundusze. Wzmacniają one system instytucjonalnej pomocy o nowe formy
aktywności oraz dają szansę na skuteczniejsze działania w sferze
łagodzenia problemów społecznych w Gminie.
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I. PROCEDURA TWORZENIA STRATEGII
1.1 Rys metodyczny analizy
Dane wykorzystywane w niniejszej analizie pochodzą, między innymi, z Urzędu
Gminy w Wierzbicy, Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy, Starostwa
Powiatowego w Radomiu, Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, Posterunku Policji w Wierzbicy oraz
danych Urzędu Statystycznego w Warszawie i Głównego Urzędu Statystycznego
(Bank Danych Regionalnych –źródło internetowe). Dane dotyczące lat 2008 –
2013 to statystyki podstaw analizy dynamicznej, określającej tendencje
zachodzące w gminie Wierzbica na przestrzeni pięciu lat.
Niezwykle cennym źródłem danych była też Diagnoza Lokalnych Zagrożeń
Społecznych dla Gminy Wierzbica. Badanie to, przeprowadzone na terenie
Wierzbicy w kwietniu 2013 r. na reprezentatywnej próbie 153 mieszkańców
Gminy, a także pośród blisko 270 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
oraz wśród 15 sprzedawców napojów alkoholowych, objęło swoim zasięgiem
takie zagadnienia, jak: ważność problemów społecznych na terenie gminy,
bezrobocie, wykluczenie społeczne, spożywanie alkoholu, rynek alkoholowy,
działania władz lokalnych, przemoc w rodzinie, dostępność narkotyków w
środowisku lokalnym, zagrożenia płynące z użytkowania (cyberprzemoc) oraz
gry hazardowe.
Dodatkowo, w niniejszej pracy dokonano analizy porównawczej (analiza układu
lokalnego) gminy Wierzbica z dwoma wybranymi gminami sąsiednimi o
podobnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych (gmina Gózd i gmina
Kowala). Uzyskane dla gminy Wierzbica wyniki porównano także ze średnimi
wartościami wyliczonymi dla powiatu radomskiego, regionu mazowieckiego oraz
całej Polski. Do opracowania wykorzystano, najbardziej aktualne w momencie
tworzenia niniejszej analizy, dane z radomskiego oddziału GUS za rok 2012 oraz
dane z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku.

1.2 Wykaz instytucji współpracujących przy tworzeniu strategii





Główny Urząd Statystyczny
PUP W Radomiu
Urząd Gminy Wierzbica
GOPS w Wierzbicy
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GKRPA w Wierzbicy
ROPS w Radomiu
PCPR w Radomiu
Posterunek Policji w Wierzbicy
Ośrodek zdrowia w Wierzbicy
Szkoły publiczne z obszaru gminy Wierzbica
Kościół Katolicki
Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy
Świetlica środowiskowa Betania
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rudy Wielkiej i Okolic Nasza Ruda
Klub sportowy MLUKS Orlik Wierzbica
Biblioteka Publiczna w Wierzbicy

1.3 Realizacja i koordynacja projektu
Dokument Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Wierzbica na lata 2014-2020 został przygotowany w styczniu 2014 r. na
zlecenie Urzędu Gminy Wierzbica przez Centrum Działań Profilaktycznych z
siedzibą w Gdowie. Wykorzystane w nim dane i założenia zostały wypracowane
na przestrzeni 10 miesięcy, poczynając od kwietnia 2013 r., kiedy to na terenie
Gminy zostało przeprowadzone badanie sondażowe mające charakter
konsultacji społecznych (raport Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych,
Wierzbica 2013).
W celu sprawniejszego gromadzenia oraz przepływu danych, a także w związku
z zaleceniami Raportu OIC Poland Urząd Gminy Wierzbica wyznaczył panią
Edytę Sodel jako koordynatora procesu tworzenia Strategii. Koordynator
aktywnie uczestniczył w budowaniu Strategii poprzez stały kontakt i wymianę
informacji zarówno z osobami zaangażowanymi w jej realizację, jak i
jednostkami udostępniającymi potrzebne dane.

10

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Wierzbica 2014

II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA
NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM STRATEGII

2.1 Położenie, charakterystyka i liczba ludności

Mapa 1 Wierzbica w układzie powiatowym

2.1.1 Informacje podstawowe o Gminie
Wierzbica –wieś (właściwie osiedle przemysłowe) w Polsce położona w
województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Wierzbica. W
latach 1469-1870 miasto. W latach 1975-1998 miejscowość należała
administracyjnie do województwa radomskiego. Gmina składa się z 16 sołectw:
Błędów, Ruda Wielka, Dąbrówka Warszawska, Rzeczków, Łączany, Stanisławów,
Podgórki, Suliszka, Polany, Wierzbica, Polany Kolonia, Wierzbica Kolonia,
Pomorzany, Zalesice, Pomorzany Kolonia i Zalesice Kolonia.
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Wierzbica znajduje się w południowej części województwa mazowieckiego w
powiecie radomskim, ok. 20 kilometrów od Radomia. Obecnie gmina zajmuje
obszar 93,07 km2. Przez Wierzbicę przechodzą szlaki komunikacyjne łączące
gminę z trzema miastami: Radomiem, Starachowicami i Szydłowcem. Od
północy Gmina Wierzbica sąsiaduje z gminą Kowala, od północnego wschodu z
gminą Skaryszewem, od południowego wschodu z gminą Iłżą, od południa z
gminą Mirzec, od południowego zachodu z gmina Mirów Stary, od strony
zachodniej z gminą Jastrząb a od północnego zachodu z gminą Orońsko.

2.1.2 Gospodarka
W latach 1952–1955 powstała tu Cementownia „Przyjaźń” w oparciu o
miejscowe kopalnie wapienia i radziecką technologię. Po 1989 nazwa została
zmieniona na Cementownia "Wierzbica". W 1996 właścicielem cementowni
został koncern Lafarge, który 12 października 1997 wygasił piece.
Francuska firma zaoferowała najwyższą cenę za akcje, ale zarazem najgorsze
warunki inwestycyjne. Umowa przedwstępna pomiędzy XI Narodowym
Funduszem Inwestycyjnym a grupą Lafarge została podpisana 30 czerwca 1996,
a wygasała 30 listopada 1996. Jeśli do tego czasu nie zostałaby podpisana
umowa wstępna, przetarg byłby nieważny. Prezes cementowni Jacek Kuna,
zarząd oraz związki zawodowe walczyły o unieważnienie przetargu, którego
finalizacja oznaczała szybki koniec zakładu.
W owym okresie spółka zatrudniała ponad 1000 osób, a drugie tyle było
zatrudniane w mniejszych lokalnych firmach współpracujących z cementownią.
W latach 1992–1995 zakład był rentowny i nie przynosił strat. 17 września 1996
Jacek Kuna zginął w wypadku samochodowym, kilkanaście dni po jego śmierci
nowe władze podpisały umowę wstępną, która zapoczątkowała upadek i
całkowitą rozbiórkę cementowni Wierzbica.
W 2008 powstał plan ponownego uruchomienia cementowni, a miejscowe złoża
margla szacowane są jako jedne z największych w Polsce. Po wojnie działały tu
też Zakłady Azbestowe zamknięte z uwagi na szkodliwość dla ludzi i środowiska.
Wobec odkrycia kopalni krzemienia pasiastego z okresu mezolitu istnieją plany
otwarcia rezerwatu geologicznego.
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2.1.3 Zabytki
W rejestrze zabytków nieruchomych KOBiDZ wymienione są następujące
obiekty:




kościół par. pw. św. Stanisława Biskupa
cmentarz rzymsko-katolicki
cmentarz epidemiczny, przy drodze do Kolonii Zalesice

Ponadto w Wierzbicy zachowało się kilka drewnianych domów mieszkalnych z
XIX w., ustawionych szczytowo do ulicy. Dawny wiatrak drewniany z końca XIX
w., stojący niegdyś w południowej części wsi przy drodze do Mirca, przeniesiono
do Muzeum Wsi Radomskiej.
W budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy działa również muzeum
regionalne. Znajduje się w nim wiele ciekawych eksponatów, takich jak stare
sprzęty domowe i gospodarcze czy zabytkowe meble. Odbywają się w nim
również różnego typu spotkania, konkursy i warsztaty. Muzeum jest jednak
niedostatecznie wyeksponowane i wypromowane, co przekłada się na relatywnie
niewielką ilość odwiedzających.

2.2. Demografia
2.2.1 Liczba ludności
Poniższa tabela przedstawia zmiany w liczbie ludności na przestrzeni lat 20082012 w gminie Wierzbica w stosunku do ludności gmin Gózd i Kowala, a także
całego powiatu radomskiego.
Ludność, stan w dniu: 31.XII
Jednostka terytorialna
2008
2009
2010
2011
2012
osoba osoba osoba osoba osoba
Powiat radomski
146481 147212 149615 150018 150668
Gózd
8198
8275
8295
8348
8406
Kowala
10985 11134 11448 11554 11679
Wierzbica
10043 10061 10133 10093 10086
Tab.1 Ludność w wybranych jednostkach terytorialnych w powiecie radomskim
Źródło: opracowanie własne na bazie Banku Danych Regionalnych GUS
13
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2008

2009

2010

2011

2012

Ludność faktycznie zamieszkała:
Ogółem
10043
10061
10133
10093
10086
Kobiety
4935
4953
4973
4948
4949
Mężczyźni
5108
5108
5160
5145
5137
Ludność na 1 km2 (gęstość
zaludnienia)
107
107
108
107
107
Kobiety na 100 mężczyzn
97
97
96
96
96
Tab. 2 ludność gminy Wierzbica w latach: 2008 – 2012
Źródło: opracowanie własne na bazie Banku Danych Regionalnych GUS

Na przestrzeni pięciu ostatnich lat, gęstość zaludnienia w Gminie Wierzbica
utrzymywała się na zrównoważonym poziomie, na przestrzeni lat 2008- 2012
zwiększając się zaledwie o 43 osoby. Dla porównania wzrost ten w Gminie
Kowala wynosił 694 osoby, a w gminie Gózd
208 osób. Współczynnik
feminizacji jest stosunkowo niski, w porównaniu z innymi regionami kraju. Na
terenie Gminy Wierzbica w latach 2008 – 2009 na 100 mężczyzn przypadało 97
kobiet.
Kolejne trzy lata ukazują nam współczynnik niższy o 1% - 96 kobiet na 100
mężczyzn. Dla porównania, na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat współczynnik
feminizacji w Polsce zwiększył się nieznacznie (o niespełna 1 punkt) – na 100
mężczyzn przypada
107 kobiet. Wśród ludności miejskiej współczynnik
feminizacji wynosi 111 (o 1 pkt. więcej niż w 2002 r.), na wsi 101 – podobnie
jak w 2002 r.
Tak mała ilość kobiet w Gminie Wierzbica może mieć związek ze specyfiką rynku
pracy w poprzednich latach, kiedy na terenie gminy funkcjonowała
cementownia. Potwierdzeniem argumentu rynku pracy przekładającego się na
feminizację danego regionu w Polsce
jest Łódź, gdzie na 100 mężczyzn
przypada 118 kobiet. Jak wiadomo Łódź znana jest z przemysłu włókienniczego.
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Poniższa tabela prezentuje strukturę wiekową ludności. W Gminie Wierzbica, tak
jak i na terenie całego kraju, obserwuje się powolny proces starzenia się
ludności.
2008

2009

2010

Ludność w wieku:
przedprodukcyjnym
2233
2175
produkcyjnym
6371
6449
poprodukcyjnym
1439
1437
Tab. 3 Struktura ludności w Gminie Wierzbica
Źródło: opracowanie własne na bazie Banku Danych

2158
6511
1464

2011

2012

2103
6495
1495

2051
6509
1526

Regionalnych GUS

Wskaźnik obciążenia demograficznego przedstawia poniższa tabela.
2008

2009

2010

2011

2012

Wskaźniki obciążenia demograficznego
ludność w wieku
nieprodukcyjnym na
100 osób w wieku produkcyjnym 57,6
56,0
55,6
55,4
55,0
ludność w wieku
poprodukcyjnym na
100 osób w wieku
przedprodukcyjnym
64,4
66,1
67,8
71,1
74,4
ludność w wieku
poprodukcyjnym na
100 osób w wieku produkcyjnym 22,6
22,3
22,5
23,0
23,4
Tab. 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Gminie Wierzbica
Źródło: opracowanie własne na bazie Banku Danych Regionalnych GUS

Analizując powyższe dane, obserwuje się stały wzrost wskaźnika proporcji
ludności w wieku
poprodukcyjnym w stosunku do osób w wieku
przedprodukcyjnym. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym, przypadającą na
osoby w wieku produkcyjnym na przestrzeni ostatnich pięciu lat wzrosła, lecz
nieznacznie o 0,8 pkt. Systematycznie zmniejsza się liczba ludności w wieku
nieprodukcyjnym, która przypada na ludność w wieku produkcyjnym. Jest to
informacja korzystna dla rozwoju gospodarki w gminie, lecz nie należy pomijać
faktu starzenia się społeczeństwa.
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2.2.2 Ruch naturalny ludzi: urodzenia i zgony
Na przestrzeni ostatnich pięciu lat, notowano dodatni przyrost naturalny w
gminie Wierzbica. Wyjątkiem są ostatnie dwa lata, kiedy zanotowano ubytek
naturalny.

lata
2009

Urodzenia
130

Zgony
103

2010

147

103

2011

116

102

2012

96

97

2013

102

111

Tab. 5 Ruch naturalny ludzi w Gminie Wierzbica
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urz. Gminy Wierzbica

2.2.3 Zameldowania i wymeldowania
Na zmiany liczby ludności, poza przyrostem naturalnym, mają również wpływ
migracje zewnętrzne. Analizując statystyki dotyczące migracji ludności na
terenie gminy Wierzbica łatwo zauważyć niepokojące wyniki wskazujące na
ujemne saldo migracji społeczeństwa. W czasie ostatnich pięciu lat, liczba
zameldowań jest mniejsza od liczby wymeldowań. Spowodowane jest to w
dużej mierze przemieszczaniem się mieszkańców Gminy do większych ośrodków
w poszukiwaniu pracy oraz wyjazdami zarobkowymi za granicę.

Lata
2009

Zameldowania Wymeldowania
156
198

2010

142

169

2011

165

145

2012

159

208

2013

198

289

Tab. 6 Zameldowania i wymeldowania: Gmina Wierzbica
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Wierzbica
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2.2.4 Dodatki mieszkaniowe
W ostatnich latach widać wyraźny wzrost zarówno w ilości wypłaconych
dodatków mieszkaniowych, jak też ich wysokości. Może to świadczyć pośrednio
o pogarszającej się sytuacji materialnej mieszkańców Gminy, jak i ogólnym
wzroście wydatków na utrzymanie gospodarstwa domowego.

ROK
2009

ROK
2010

ROK
2011

ROK
2012

ROK
2013

Ilość
wypłaconych
1461
1443
1410
1574
1615
dodatków
Ogólna
wartość
wypłaconych
188447
208700
215569
287446
299961
dodatków w
zł.
Średnia
wartość
129
145,00
153,00
183
186
jednego
dodatku w zł.
Tab.7 Dodatki mieszkaniowe w gminie Wierzbica w latach 2009-2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Wierzbica

2.3 Stopień wykształcenia społeczeństwa
Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku dotyczące poziomu
wykształcenia ludności na terenie powiatu radomskiego wskazują na fakt, że
tylko 10% populacji powiatu radomskiego posiada wykształcenie wyższe. Jest to
aż o 13, 5% mniej od poziomu wykształcenia na terenie całego kraju. Ponad
30% mieszkańców powiatu posiada natomiast wykształcenie średnie, co jest
wynikiem zbliżonym do średniej krajowej. 20% analizowanej populacji posiada
zaś wykształcenie zawodowe. Porównując do średniej krajowej jest to ilość
mniejsza o 8,5%

17
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Wyk. 1 Struktura wykształcenia ludności w powiecie radomskim.
Źródło: opracowanie własne na podstawie NSP 2011
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III. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ

3.1 Rynek pracy i bezrobocie
Bezrobocie jest to zjawisko społeczne, polegające na tym, że część ludzi
zdolnych do pracy oraz deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje
faktycznego zatrudnienia. W obecnych czasach jest to jeden z najtrudniejszych
problemów społecznych, gospodarczych a także politycznych.
Stopa bezrobocia jest to iloraz liczby osób bezrobotnych do liczby osób
aktywnych zawodowo w danej kategorii ludności.
Jak wynika z Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych, Wierzbica 2013,
bezrobocie stanowi, wg respondentów, najpoważniejszy problemem społeczny
na terenie gminy Wierzbica. W związku z tym postanowiono dokładnie przyjrzeć
się temu zjawisku -zarówno na płaszczyźnie gminy, jak i powiatów podregionu
radomskiego.
3.1.1 Bezrobocie w Polsce

Mapa 2 Bezrobocie w Polsce (stan na listopad 2013)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych GUS
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W listopadzie 2013 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia
zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym. Mniejsza niż przed miesiącem i
przed rokiem była liczba bezrobotnych nowozarejestrowanych, jak i
wyrejestrowanych z urzędów pracy. W końcu listopada 2013 r. do urzędów
pracy zgłoszono mniej ofert pracy niż w poprzednim miesiącu br., ale więcej niż
w analogicznym okresie ub. roku. W dalszym ciągu najwyższy stopień
bezrobocia notuje się w województwie warmińsko – mazurskim(21,1%),
zachodniopomorskim (17,4%) i kujawsko-pomorskim (17%), a najniższy w
województwie
wielkopolskim(9,5%),
mazowieckim
(11%)
oraz
śląskim(11,1%).
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu listopada
2013 r. wyniosła 2 mln 116 tys. osób i była wyższa niż w poprzednim miesiącu
o 41,8 tys. osób. W stosunku do liczby bezrobotnych zarejestrowanych przed
rokiem liczba ta była natomiast wyższa o 57,9 tys. osób.
Wybrane miesięczne wyniki (GUS 2013)
Listopad
Październik
Listopad
Stan w końcu
miesiąca
2012 r.
2013 r.
2013 r.
Bezrobotni
zarejestrowani
w tys.
2058,1
2075,2
2116
Stopa
bezrobocia
rejestrowanego
w%
12,9
13
13,2
Bezrobotni
nowo
zarejestrowani
(napływ) w tys.
252,7
245,8
229,8
Osoby
wyłączone z
ewidencji
(odpływ) w tys.
189,4
253,8
188,9
Oferty pracy w
tys.
33,2
46,8
38,5
Tab. 8 Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w
Polsce w listopadzie 2013 r.
Źródło: www.stat.gov.pl
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3.1.2 Bezrobocie w powiatach podregionu radomskiego

Biorąc pod uwagę bezrobotnych w powiatach w podregionie radomskim,
zauważamy, że największa liczba zarejestrowanych bezrobotnych lokuje się w
powiecie radomskim. Jest to bezpośrednio
związane z największą liczbą
ludności. Obraz bezrobocia w danych regionach najlepiej obrazuje nam
proporcja wielkości bezrobocia do ilości osób aktywnych zawodowo. Jak widać w
poniższej tabeli, najwyższa stopa bezrobocia występuje w powiecie
szydłowieckim – 38, 6%. Powiat ten ma najwyższy poziom bezrobocia nie
tylko na tle podregionu radomskiego, lecz na terenie całego kraju
(listopad 2013). Kolejno wysokie bezrobocie klasuje się w powiecie
radomskim – 29,7 %. Najniższe bezrobocie występuje w powiecie
białobrzeskim – 15,1%.

Podregion radomski - stopa bezrobocia
bezrobotni
zarejestrowani
(w tysiącach)

stopa bezrobocia (do aktywnych
zawodowo) w procentach

białobrzeski

2,1

15,1

kozienicki

4,8

18,5

lipski

2,7

16,3

przysuski

5,5

27,2

16,6

29,7

szydłowiecki

6,1

38,6

zwoleński

3,3

21,5

radomski

m. Radom
21
podregion
radomski
62,1
Tab. 9 Stopa bezrobocia w podregionie radomskim
Źródło: www.stat.gov.pl
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24,2
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3.1.3 Bezrobocie w powiecie radomskim
Stopa bezrobocia w mieście i gminie Radom, pod koniec czerwca 2013 roku
ukształtowała się na wysokim poziomie 22,7%. W ewidencji Powiatowego
Urzędu Pracy pozostawało 21268 zarejestrowanych osób. 9973 to kobiety, które
stanowiły 46% ogółu bezrobotnych. Wskaźniki świadczą o bardzo podobnej
sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy.
Jak wynika z danych zebranych w Tabeli nr 1, najliczniej występujące wśród
bezrobotnych zawody w powiecie radomskim to: sprzedawca (522301),
robotnik budowlany(931301), technik prac biurowych (411004), robotnik
gospodarczy (515303), szwaczka (753303), robotnik pomocniczy w przemyśle
przetwórczym (932911) oraz obuwnik przemysłowy (753605). Powyższe
profesje wraz z charakteryzującymi je dany mi liczbowymi zostały zebrane w
Tabeli nr 1.

L.p.

Kod
zawod
u

Nazwa zawodu

Bezrobo
tni

Bezrobot
ne

ogółem

kobiety

1.

000000

Bez zawodu

2829

1223

2.

522301

Sprzedawca

2291

1733

3.

931301

Robotnik budowlany

725

4.

411004

Technik prac biurowych

642

549

5.

932911

Robotnik pomocniczy w
przemyśle przetwórczym

533

252

6.

753605

Obuwnik przemysłowy

431

365

7.

753303

Szwaczka

373

365

8.

753105

Krawiec

262

223

9.

514101

Fryzjer

257

245

10.

833203

Kierowca samochodu
ciężarowego

220

0

2
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11.

541315

Technik ochrony fizycznej

208

32

12.

512001

Kucharz

163

110

13.

523002

Kasjer handlowy

149

13
7

14.

263102

Ekonomista

142
104

15.

243106

Specjalista do spraw
marketingu i handlu

124

75

Tab. 10
Struktura bezrobotnych wg zawodów (zawody najliczniejsze w
strukturze PUP)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP Radom
Bardzo ważnym elementem monitoringu rynku pracy jest analiza napływu ofert
pracy, która pozwala na określenie skali nadwyżki i deficytu zasobów pracy w
układzie zawodów i specjalności oraz grup zawodów. Dotyczące jej dane zostały
zebrane w poniższej tabeli.

Lp.

Kod
zawodu

Nazwa zawodu

Liczba ofert
pracy

1.

515303

Robotnik gospodarczy

176

2.

522301

Sprzedawca

142

3.

000000

Bez zawodu

58

4.

411004

5.

931301

Robotnik budowlany

49

6.

432103

Magazynier

36

7.

512001

Kucharz

24

8.

332203

Przedstawiciel handlowy

16

9.

524902

Doradca klienta

16

10.

514101

Fryzjer

14

Technik prac biurowych

50
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11.

Mechanik pojazdów
samochodowych

14

12. 422603

Rejestratorka medyczna

11

13. 833203

Kierowca samochodu
ciężarowego

11

14. 721215

Spawacz metodą MIG

10

15. 351203

Technik informatyk

723103

8

Tab. 11 Struktura ofert pracy wg zawodów. Powyższe zawody generują
46,38% wszystkich ofert pracy, jakie napłynęły do PUP w Radomiu.
Źródło: opracowanie własne oparte na danych z PUP Radom, sporządzonych
na podstawie danych GUS
Jak widać, najwięcej ofert pracy proponowanych przez pracodawców w PUP w
Radomiu jest na stanowisko robotnika gospodarczego – 176 ofert oraz
sprzedawcy – 142 miejsca pracy. Jest to liczba bardzo niska, gdyż jak pokazuje
tabela 10, zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie sprzedawcy jest aż
2291. Warto podkreślić, że zawód sprzedawcy jest zdecydowanie
sfeminizowany, ponieważ 76% bezrobotnych w wyżej wymienionej profesji, to
kobiety. Sumując wyniki, na 38112 osób zarejestrowany w Urzędzie Pracy,
przypada 1361 miejsc pracy. Daje nam to wynik (w zaokrągleniu) 28 osób
bezrobotnych, na jedno miejsce pracy.
Jednym z najważniejszych warunków poprawy sytuacji na rynku pracy jest
napływ nowych ofert zatrudnienia. W I połowie 2013 roku na terenie powiatu
radomskiego
pozyskano 1369 ofert pracy. Dla porównania w 2012 roku
pozyskano 1722 ofert (z czego 1148 w I półroczu), zaś w 2011 roku 1470 ofert
zatrudnienia (z czego 1034 w I półroczu). Dane te zostały zestawione w tabeli
zamieszczonej poniżej.
Rok
2011

Liczba ofert pracy pozyskanych na przestrzeni lat
2011-2013
1470

2012
2013

1722
1369

Tab. 12 Liczba ofert pracy pozyskanych na przestrzeni 2011, 2012
oraz 2013 roku
Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych z PUP Radom.
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Poniższe zestawienie obrazuje rozmiar i strukturę bezrobocia na terenie
powiatu radomskiego. W ciągu ostatnich pięciu lat zwiększyła się liczba
długotrwale bezrobotnych, osób powyżej 50 roku życia, oraz dotychczas
niepracujących. Obserwuje się również wzrost liczby niepełnosprawnych
bezrobotnych. Zmniejszyła się natomiast liczba osób bezrobotnych do 27 roku
życia z wykształceniem wyższym. Widoczne jest także zmniejszanie się
bezrobocia w grupie wiekowej osób do 25 roku oraz bezrobotnych bez
kwalifikacji zawodowych.
STRUKTURA
BEZROBOTNYCH

2009
ROK

2010
ROK

2011
ROK

2012
ROK

2013
ROK

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

Bezrobotni ogółem:

16440

7914

16858

8004

16227

7792

17071

7946

16983

7778

Z prawem do zasiłku
dla bezrobotnych

3 675

1 512

3 100

1 268

2 844

1 289

3 008

1 287

2 714

1 136

Bez prawa do zasiłku
dla bezrobotnych

12 765

6 402

14 289

6 391

10 636

4 684

11 143

4 720

11 255

4 735

Zwolnieni z przyczyn
dot. zakładu pracy

1 733

875

1 558

733

837

431

920

430

1 033

486

12 250

5 621

12 324

5 626

11 932

5 535

12 706

5 748

12 673

5 676

4 190

2 293

4 534

2 378

4 295

2 257

4 365

2 198

4 310

2 102

Niepełnosprawni

417

170

402

169

377

158

423

175

456

208

Os. W okresie do 12
miesięcy od dnia
ukończenia nauki
Cudzoziemcy

815

404

886

480

821

415

870

480

792

408

16

9

14

7

13

9

11

8

14

10

3 525

1 599

3 802

1 677

3 437

1 552

3 531

1532

3 301

1370

333

236

213

145

172

128

176

126

185

122

Długotrwale
bezrobotni

9580

5 110

10 010

5 089

10 347

5 260

10 587

5 272

10 972

5 278

Powyżej 50 r. ż.

3 038

1 143

3 094

1 202

3 213

1 222

3 452

1 319

3 610

1375

Bez kwalifikacji
zawodowych

6 107

2 613

5 525

2 402

5 519

2 366

5 954

2 461

5 849

2 344

Poprzednio pracujący
Dotychczas nie
pracujący

Do 25 r. ż.
Które ukończyły szkołę
wyższą do 27 r. ż.

Tab. 13 Struktura bezrobotnych w powiecie radomskim
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Radomiu
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Poniższy wykres przedstawia strukturę bezrobocia wg wieku. Wyraźnie widać na
nim, że w ciągu ostatnich pięciu lat najwyższy poziom bezrobocia zanotowano w
przedziale wiekowym 25-34 lata. W 2013 roku jest to 4 968 osób, z czego
2 511 to kobiety. Jest to wysoka liczba, lecz biorąc pod uwagę dane z
poprzedniego roku, obserwujemy spadek liczby bezrobotnych właśnie w tym
wieku o 94 osoby. Problem dotyczący tej grupy wiekowej jest typowy nie tylko
dla powiatu radomskiego, lecz całej Polski. Co trzeci mieszkaniec naszego kraju
w wieku 25-34 lat pozostaje bez pracy.
Kolejno najwyższym bezrobociem cechuje się grupa ludności w wieku 35-44 lat,
gdzie w 2013 roku zanotowano 3 562 osoby bezrobotne, w tym 1 792 kobiety.
Najniższy poziom bezrobocia klasuje się w przedziale wiekowym 60 lat i więcej,
na rok 2013 przypadło 439 bezrobotnych mężczyzn. W ciągu ostatnich pięciu lat
nie zgłosiła się żadna kobieta powyżej 60 roku życia. Kolejny przedział wiekowy
to 55-59 lat. W 2013 roku było to 1 563 os., w tym 653 kobiety.

Wyk. 2 Bezrobotni na terenie powiatu radomskiego, wg. Wieku
Żródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP Radom
Bardzo ważnym wskaźnikiem struktury bezrobocia jest poziom wykształcenia
bezrobotnych. Największa ilość osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w
Radomiu w ciągu ostatnich pięciu lat legitymuje się wykształceniem
zasadniczym zawodowym. W 2013 roku było to aż 5 416 osób, w tym 2 208
kobiet. Bezrobotni o wykształceniu zasadniczym zawodowym stanowią łącznie
32% ogółu zarejestrowanych. Kolejno wysokie bezrobocie występuje u osób z
wykształceniem gimnazjalnym lub podstawowym, jest to 5 009 osób, w tym
mniejsza część kobiet – 1 622. Wyraźnie wskazuje to na negatywną korelację
pomiędzy poziomem wykształcenia a stopą bezrobocia.
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BEZROBOTNI WG
WYKSZTAŁCENIA

2009
ROK

2010
ROK

2011
ROK

2012
ROK

2013
ROK

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

16440

7914

16858

8004

16227

7792

17071

7946

16983

7778

Wyższe

1 122

756

1 357

935

1 384

983

1 499

1 086

1 634

1 157

Policealne i średnie
zawodowe

3 215

1 836

3 508

1 972

3 500

2 011

3 729

2 070

3 607

2 001

Ogólnokształcące

1 352

865

1 309

848

1 261

821

1 422

881

1 317

790

Zasadnicze
Zawodowe

5 372

2 462

5 454

2 435

5 263

2 297

5 394

2 254

5 416

2 208

Gimnazjalne i
poniżej

5 379

1 995

5 230

1 814

4 819

1 680

5 027

1 655

5 009

1 622

Bezrobotni ogółem:

Tab. 14 Bezrobotni na terenie powiatu radomskiego, wg. wieku
Żródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP Radom

Kolejna tabela przedstawia liczbę bezrobotnych według stażu pracy. Największa
liczba bezrobotnych, to osoby, które nigdy nie pracowały. Taka statystyka
utrzymywała się niezmiennie przez ostatnie pięć lat. Kolejną najliczniejszą
grupą bezrobotnych są osoby o stażu pracy od 1 – 5 lat.

BEZROBOTNI WG
STAŻU PRACY

Do 1 roku

2009
ROK

2010
ROK

2011
ROK

2012
ROK

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

3 628

1 535

3 004

1 383

2 645

1 263

ogółem
2 513

2013
ROK

kobiety

ogółem

kobiety

1 191

2 398

1 157

1-5 lat

2 639

1 261

3 063

1 417

3 139

1 485

3 511

1 631

3 546

1 591

5-10 lat

2 060

1 051

2 304

1 113

2256

1 111

2 464

1 170

2 517

1 183

10-20 lat

2 355

1 245

2 313

1 183

2 212

1 129

2 376

1 186

2 392

1 186

20-30 lat

1 377

501

1 395

484

1 429

490

1 457

499

1 451

512

191

28

245

46

251

57

385

71

369

62

4 190

2 293

4 534

2 378

4 295

2 257

4 365

2 198

4 310

2 102

30 i więcej lat
Bez stażu

Tab. 15 Bezrobotni wg stażu pracy
Żródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP Radom
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Patrząc na liczbę zarejestrowanych bezrobotnych pod kątem czasu
pozostawania bez pracy, obserwujemy, iż największa grupa, to osoby, które nie
pracowały dłużej niż dwa lata. Kolejno jest to grupa osób nie pracujących od 12
do 24 miesięcy. Wskazuje to na zależność pokazującą, że liczba bezrobotnych
osób wzrasta wraz z czasem pozostawania bez pracy.

BEZROBOTNI WG
CZASU
POZOSTAWANIA BEZ
PRACY

2009
ROK

2010
ROK

2011
ROK

2012
ROK

2013
ROK

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

Do 1 miesiąca

1 089

354

1 290

370

997

336

1 128

349

1 119

336

1-3 m -cy

2 219

826

2 866

1 247

2 338

1 038

2 375

994

2 113

904

3-6 m -cy

2 317

945

2 713

1 396

2 288

1 074

2 513

1 167

2 348

1 078

6-12 m -cy

3 089

1 313

2 984

1 353

2 797

1 301

2 899

1 273

2 887

1 235

12 – 24 m -cy

3 045

1 467

3 416

1 585

3 641

1 762

3 377

1 594

3 523

1 575

Powyżej 24 m -cy

4 681

3 010

3 589

2 053

4 166

2 281

4 779

2 569

4 993

2 650

Tab. 16 Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy
Żródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP Radom
Ważną kwestią jest także bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych. Niestety,
większość osób dotkniętych niepełnosprawnością w Polsce, pozostaje poza
rynkiem pracy. Wg GUS, W Polsce jest blisko 3,4 mln osób niepełnosprawnych,
w tym 2,1 mln w wieku produkcyjnym. Spośród nich pracuje zaledwie 465 tys.
(27,3%). Poniżej znajduje się tabela obrazująca sytuacje bezrobotnych w
powiecie radomskim na przestrzeni ostatnich pięciu lat, z podziałem na stopień
niepełnosprawności, oraz powiaty ziemski i grodzki. Wynika z niej, że najwięcej
bezrobotnych
osób
niepełnosprawnych
posiada
lekki
stopień
niepełnosprawności, a więc potencjalnie jest w stanie pracować w większości
obecnych na rynku zawodów.
Poważnym problemem jest brak ofert pracy dla osób niepełnosprawnych oraz
niska dostępność szkoleń zawodowych. W dalszym ciągu zauważa się brak
wsparcia dla osób niepełnosprawnych ze strony ich rodzin, sąsiadów, a także
lokalnej społeczności. Skazuje je to w dużej mierze na postępującą alienację
społeczną, czego skutkiem jest ubóstwo, ograniczone możliwości samodzielnego
utrzymania i rozwoju oraz marginalizacja społeczna. Brak społecznego
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zrozumienia problematyki osób niepełnosprawnych jest przy tym jednym z
istotniejszych czynników podtrzymującym obecny stan rzeczy.

BEZROBOTNI
NIEPEŁNOSPRAWNI
Stopień
niepełnosprawności:

2009
ROK

2010
ROK

2011
ROK

2012
ROK

2013
ROK

Powiat
grodzki

Powiat
ziemski

Powiat
grodzki

Powiat
ziemski

Powiat
grodzki

Powiat
ziemski

Powiat
grodzki

Powiat
ziemski

Powiat
grodzki

Powiat
ziemski

35

33

45

36

25

30

21

22

20

16

300

151

332

123

261

111

271

122

279

104

LEKKI

1 077

338

1227

320

1 121

290

1 151

326

1 144

364

RAZEM

1 412

522

1 604

479

1 407

431

1 443

470

1 443

484

ZNACZNY
UMIARKOWANY

Tab. 17 Bezrobotni niepełnosprawni, wg stopnia niepełnosprawności.
Żródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP Radom

3.1.4 Pomoc osobom bezrobotnym w powiecie radomskim
Poniższa tabela obrazuje dostępność różnych form pomocy dla osób
bezrobotnym na terenie powiatu radomskiego. W ubiegłym roku całkowita
kwota wydana na ten cel wynosiła 40 759 944 zł i była wyższa o 5 724 485 zł w
stosunku do roku 2012. Jest to jednocześnie znacznie mniej niż wydano na
pomoc dla bezrobotnych w latach 2009-2010 (odpowiednio, 60 349 509 i
70 381 503. Może mieć to związek z dynamiką wykorzystywania funduszy
strukturalnych, która z reguły jest największa w pierwszych latach po
uchwaleniu kolejnego budżetu unijnego.
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Tab. 18 Formy pomocy bezrobotnym z powiatu radomskiego
Żródło: PUP Radom
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3.1.5 Rynek pracy i bezrobocie na terenie Gminy Wierzbica
Według PUP w Radomiu, na dzień 31 grudnia 2012 r. w gminie Wierzbica
pracuje 921 mieszkańców, z czego 458 to mężczyźni, a 463 kobiety.
Rozbieżność płciowa na rynku pracy jest niewielka, co w zestawieniu
procentowym daje następujące wskaźniki: 49,5%- mężczyźni, 51,5% - kobiety.
Pracujący

2008

2009

2010

2011

2012

ogółem

986

1019

906

871

921

mężczyźni

550

558

447

404

458

kobiety

436
461
459
467
Tab. 19 Pracujący w gminie Wierzbica
Żródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP Radom

463

Biorąc pod uwagę okres ostatnich pięciu lat można stwierdzić, że na przestrzeni
ostatnich pieciu lat liczba zarejestrowanych w PUP bezrobotnych systematycznie
wzrastała. Od 2008 roku do 2012 liczba ta wrozsła o 241 osób. Liczba
bezrobotnych mężczyzn wzrosła o 202 osoby, natomiast kobiet tylko o 39.

Bezrobotni
zarejestrowani
ogółem
mężczyźni

2008

2009

2010

2011

2012

1212

1361

1427

1415

1453

593

718

774

774

795

kobiety
619
643
653
641
Tab. 20 Zarejestrowani bezrobotni
Żródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP Radom

658

Jak pokazują powyższe wyniki, bezrobocie w powiecie radomskim
systematycznie wzrasta na przestrzeni ostatnich lat. Najlepiej sytuację rynku
pracy przedstawia zestawinie osób bezrobotnych do liczby ludnosci w wieku
produkcyjnym. Poniższa tabela potwierdza poprzednie dane dotyczące wzrostu
bezrobocia, ponieważ udział bezrobotnych w 2008 roku wynosił 19%, a w roku
2012 o 2,3% więcej. Rozpatrując te wyniki w odniesieniu do płci, można
stwierdzić, że liczba kobiet zarejestrowanch w urzędzie pracy na tle liczby
kobiet w wieku produkcyjnym wynosiła w 2008 roku 21,6%, w roku 2012 o 1%
więcej. W przypadku mężczyzn wzrost ten wynosił aż 5,2%.
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2008

2009

2010

2011

2012

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym*
ogółem

19,0

21,1

21,9

21,8

22,3

kobiety

21,6

22,2

22,3

22,1

22,6

21,6

21,5

22,1

mężczyźni

16,9
20,2
*wartości wyrażone w procentach

Tab. 21 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym
Żródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP Radom

Aby dokładnie zbadać zjawisko bezrobocia na terenie gminy Wierzbica, należy
przyjrzeć się jego strukturze. Jak wynika z poprzednich analiz, problem
bezrobocia jest bardzo poważny i cechuje się tendencją wzrostową. Analizując
tabelę 22 zamieszczoną poniżej, obserwujemy niepokojący fakt, że na
przestrzeni pieciu ostatnich lat systematycznie wzrastała liczba osób
długotrwale bezrobotnych. Rozpatrując te wyniki na tle płci, wyraźnie widać, iż
są to głównie mężczyźni. Wzrost ogólny wynosił 242 osoby, z czego tylko 9 to
kobiety.
Systematycznie zwiększa się także liczba osób starszych nie posiadających
pracy. Wzrost ten w latach 2009-2013 wynisił 15%. O 11% wzrosła także liczba
osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Liczba bezrobotnych
niepełnosprawnych utrzymuje się na zrównoważonym poziomie. Spadek liczby
bezrobotnych obserwuje się w przypadku osób z prawem do zasiłku dla
bezrobotnych, osób bez kwalifikacji zawodowych, oraz osób które nie ukonczyły
25 roku życia, a także absolwentów szkół wyższych do 27 r. ż.
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STRUKTURA
BEZROBOTNYCH

Z prawem do zasiłku dla
bezrobotnych
Bez prawa do zasiłku dla
bezrobotnych
Zwolnieni z przyczyn dot.
Zakładu pracy
Poprzednio pracujący
Poprzedni pracujący
Dotychczas nie pracujący

Niepełnosprawni
Os. W okresie do 12
miesięcy od dnia
ukończenia nauki
Cudzoziemcy
Do 25 r. ż.
Które ukończyły szkołę
wyższą do 27 r. ż.
Długotrwale bezrobotni

Powyżej 50 r. ż.
Bez kwalifikacji
zawodowych

2009
ROK

2010
ROK

2011
ROK

2012
ROK

2013
ROK

ogółe
m

Kobi
ety

ogółem

kobiet
y

ogółe
m

kobiet
y

ogółe
m

kobiet
y

ogółe
m

kobiet
y

255

80

226

76

190

64

215

70

187

62

1 106

563

1201

577

1 225

577

1 238

588

1 229

566

120

50

121

49

74

32

73

34

123

46

1 000

428

1 038

444

1 028

438

1 058

457

1 038

437

361

215

389

209

387

203

395

201

378

191

36

13

36

16

27

13

39

15

36

13

69

34

70

38

58

21

65

28

59

31

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

273

126

279

134

283

121

279

112

256

99

19

14

14

10

12

6

19

9

16

11

876

462

929

453

1 029

508

1 003

487

1 018

471

288

121

290

118

312

125

322

134

340

139

548

237

534

232

561

233

559

231

526

213

Tab. 22 Struktura bezrobotnych w gminie Wierzbica
Żródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP Radom

Dalsza analiza pokazuje również strukturę bezrobocia w odniesieniu do wieku,
poziomu wykształcenia, oraz dotychczasowego stażu pracy osób bezrobotnych .
W gminie Wierzbica, tak jak i na terenie calego powiatu oraz kraju, obserwuje
się największą liczbę bezrobotnych w przedziale wiekowym 25-34 lata.
Bezrobotni z tej kategorii wiekowej stanowili w 2013 roku 31% ogółu
bezrobotncyh, z czego 47% to kobiety. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat liczba
bezrobotnych tej kategorii wiekowej wzrosła o 30 osób, z czego 20 to kobiety.

33

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Wierzbica 2014

Kolejnym przedziałem wiekowym, o najwyzszym poziomie bezrobocia na
terenie, to lata 35-44, kolejno 45-54lata oraz 18-24l. Rozpatrując poniższą
tabelę pod kątem wykształcenia bezrobotnych z gminy Wierzbica można
zauważyć najwyzszy poziom, bezrobocia wśród osób mających wykształcenie
zasadnicze zawodowe. Jest to 456 osób, w tym 178 to kobiety. Wysokim
wskaźnikiem bezrobocia cechuje się rówieniż grupa ludzi o wykształceniu
gimnazjalnym lub podstawowym – jest to 405 osób, w tym 138 kobiet.
Podobnie jak w przypadku całego powiatu, na terenie gminy Wierzbica
obserwuje się wzrost liczby osób bezrobotnych względem malejącego stażu
pracy. Najwięjksza liczba bezrobotnych to osoby nie posiadające doświadczenia
zwodowego. Jest to 378 osób, z zcego 191 to kobiety.

BEZROBOTNI WG
WIEKU

2009
ROK
ogółe
m

Bezrobotni
ogółem:
15-17 lat

2010
ROK

kobiet
y

2011
ROK

2012
ROK

2013
ROK

ogółe
m

kobiet
y

ogółe
m

kobiet
y

ogółe
m

kobiet
y

ogółe
m

kobiet
y

1 427

653

1 415

641

1 453

658

1 416

628

0

0

0

0

0

0

0

0

134

283

121

279

112

256

99

0

0

18-24 lat

273

126

25-34 lat

409

188

425

203

404

197

440

215

439

208

35-44 lat

252

139

267

138

278

141

272

138

271

133

45-54 lata

315

156

300

142

304

135

289

128

258

114

55-59 lat

97

34

108

36

120

47

141

128

155

74

60 i więcej

15

0

24

0

26

0

32

65

37

0

297

BEZROBOTNI WEDLUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA
Wyższe
Policealne i
średnie
zawodowe
Ogólnokształcące

64

45

71

51

85

61

109

74

120

81

263

146

292

165

286

158

312

166

303

163

132

81

132

78

140

75

140

80

132

68

454

201

485

194

467

188

464

191

456

178

Zasadnicze
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Gimnazjalne i
poniżej

448

170

447

165

437

159

428

147

405

138

BEZROBOTNI WEDŁUG STAŻU PRACY
Do 1 roku
370

143

172

84

149

326

142

292

135

265

126

244

110

199

99

221

106

251

118

260

108

71

186

80

183

77

188

79

190

88

179

88

187

85

182

89

206

101

198

97

118

39

122

34

131

30

115

29

118

29

12

3

18

4

19

1

33

4

33

4

361

215

389

209

387

203

395

201

378

191

1-5 lat
5-10 lat
10-20 lat
20-30 lat
30 i więcej lat
Bez stażu

Tab. 23 Struktura bezrobocia w gminie Wierzbica.
Żródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP Radom

3.1.6 Przedsiębiorczość i podmioty gospodarcze
W poniższych tabelach zamieszczone są dane obrazujące poszczególne sektory
gospodarki w odniesieniu do całego kraju, powiatu radomskiego, gminy
Wierzbica, oraz dwóch gmin z nią sąsiadujących. Biorąc pod uwagę strukturę
rynku pracy pod katem sektorów publicznego oraz prywatnego można zauważyć
znaczną przewagę jednostek gospodarczych podlegających pod sektor
prywatny.
Na terenie gminy Wierzbica w 2009 roku funkcjonowały trzy prywatne
spółdzielnie, do roku 2012 zlikwidowano jedną z nich. Zwiększyła się natomiast
liczba spółek handlowych, z 16 do 22. Tego typu tendencja wzrostowa ma
niewątpliwie pozytywny wpływ na funkcjonowanie lokalnej gospodarki.
Przykładowo, w gminie Gózd liczba prywatnych spółek handlowych zwiększyła
się o 4 jednostki gospodarcze, a w gminie Kowala, pomimo zmian na
przestrzeni poszczególnych lat, liczba pozostała taka sama.
Ważnym elementem lokalnej przedsiębiorczości są osoby prowadzące własną
działalność gospodarczą. Tutaj także da się zauważyć tendencję wzrostową – na
przestrzeni lat 2009-2012 własną działalność gospodarczą założyło 11 osób. W
2010 roku zanotowano wzrost nowozarejestrowanych firm o 32 jednostki, lecz
w 2011 roku spadek wynosił aż 26 jednostek. Można wnioskować, że większość
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nowo założonych firm nie przetrwała ani jednego roku na rynku pracy, co
zgadzałoby się ze wskaźnikami dotyczącymi całego kraju. W 2012 roku został
natomiast odnotowany w gminie Wierzbica wzrost sektora prywatnego o 13
jednostek gospodarczych.
W porównaniu z gminą Kowala, na przestrzeni lat 2009 – 2012 prywatną
działalność gospodarczą założyły 72 osoby. Jest to aż o 61 jednostek mniej, w
stosunku do gminy Wierzbica. Patrząc na ogólna liczbę zarejestrowanych przez
osoby prywatne działalności gospodarczych w gminie Kowala w 2012 roku były
to 693 jednostki, w gminie Wierzbica 493, (jest to aż o 200 firm mniej). W
gminie Gózd 327 osób prowadzi działalność gospodarczą. Jest to o 166 mniej
przedsiębiorców niż w gminie Wierzbica, a o 366 mniej niż w gminie Kowala.
Dokładne zestawienie z poszczególnych lat dla porównywanych gmin oraz
całego powiatu radomskiego, zostało przedstawione na wykresach oraz tabelach
poniżej.

Wyk. 3 Sektor prywatny ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych GUS
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Wyk. 4 Sektor publiczny ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych GUS

Sektor prywatny –
spółdzielnie
Jednostka
2009
2010
2011
2012
terytorialna
jedn.
jedn.
jedn.
jedn.
gosp. gosp. gosp. gosp.
POLSKA
17193 17156 17067 17155
Powiat radomski
33
32
32
32
Gózd
0
0
0
0
Kowala
1
1
1
1
Wierzbica
3
2
2
2
Tab. 24 Sektor prywatny –spódzielnie .
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych GUS
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Sektor prywatny - osoby fizyczne
prowadzące działalność
gospodarczą
Jednostka
terytorialna
2009
2010
2011
2012
jedn.
jedn.
jedn.
jedn.
gosp.
gosp.
gosp.
gosp.
POLSKA
2815617 2942965 2871457 2917272
Powiat
radomski
7731
8234
8055
8258
Gózd
266
294
321
327
Kowala
621
681
666
693
Wierzbica
482
507
482
493
Tab. 25 Sektor prywatny –osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych GUS
Sektor prywatny – spółki
handlowe
Jednostka
2009
2010
2011
2012
terytorialna
jedn.
jedn.
jedn.
jedn.
gosp. gosp. gosp. gosp.
POLSKA
279002 298355 317824 344323
Powiat radomski
271
278
296
312
Gózd
7
7
8
11
Kowala
22
20
21
22
Wierzbica
16
18
20
21
Tab. 26 Sektor prywatny –spółki handlowe
Żródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych GUS

3.2 Pomoc Społeczna
3.2.1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy
Instytucją odpowiedzialną za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w
Wierzbicy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wspiera on swoją
działalnością wiele rodzin w trudnej sytuacji społecznej i materialnej. W 2010
roku z jego pomocy skorzystały 353 rodziny. 25 z nich to rodziny, które
wymagały pomocy z powodu problemów związanych z uzależnieniem od
alkoholu.

38

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Wierzbica 2014

W roku 2011 ogólna liczba rodzin korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wierzbicy spadła do 346. Spadła również do 19 liczba
rodzin korzystających z tych świadczeń z powodu problemów alkoholowych.
Podobnie było w 2012 roku, gdzie odnotowano spadek liczby rodzin
korzystających ze świadczeń oferowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej. W sumie z pomocy skorzystało 339 rodzin, z czego tylko 9 rodzin,
to były rodziny wymagające pomocy z powodu problemów z alkoholem.
W 2013 roku liczba rodzin objętych pomocą społeczną zwiększyła się znacznie,
aż o 77, co daje w sumie 462 rodziny (1354 osoby). Poniżej zostały
zamieszczone wykresy, na których przedstawiono najważniejsze charakterystyki
dotyczące zarówno rodzin, jak i poszczególnych osób korzystających z pomocy
społecznej w gminie Wierzbica.

Wyk. 5 Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy GOPS Wierzbica, wg
liczby osób w rodzinach
Źródło:opracowanie własne na podstawie danych z GOPS Wierzbica
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Wyk. 6 Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy GOPS Wierzbica, wg
liczby dzieci
Źródło:opracowanie własne na podstawie danych z GOPS Wierzbica

Wyk. 7 Liczba rodzin niepełnych korzystających z pomocy GOPS Wierzbica
Źródło:opracowanie własne na podstawie danych z GOPS Wierzbica
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Wyk. 8 Liczba rodzin emerytów i rencistów korzystających z pomocy OPS
Wierzbica
Źródło:opracowanie własne na podstawie danych z OPS Wierzbica

3.2.2 Formy pomocy udzielanej przez GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zarówno zadania własna, jak i
zlecone, co zostało zobrazowane na poniższym wykresie. Widać na nim dosyć
wyraźną tendencję wzrostową na przestrzeni ostatnich pięciu lat, jeżeli chodzi o
realizację zadań własnych, a także całkowite zaprzestanie realizacji zadań
zleconych. W ubiegłym roku GOPS zaczął natomiast dodatkowo świadczyć
pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej. Ta forma pomocy znalazła swoje
zastosowanie w 85 przypadkach.
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Wyk. 9 Rodzaje swiadczeń przyznawanych przrz OPS Wierzbica
Źródło:opracowanie własne na podstawie danych z OPS Wierzbica

Poszczególne rodzaje pomocy udzielanej przez GOPS można podzielić na trzy
zasadnicze obszary: 1) świadczenia rzeczowe dla osób, 2) świadczenia
pieniężne dla osób oraz 3) świadczenie porady dla osób. Na przestrzeni
minionych lat ich udzielanie kształtowało się w następujący sposób.

Poszczególne rodzaje pomocy udzielanej przez
GOPS
2010 2011 2012
liczba ogólna

658

666

685

świadczenia rzeczowe dla osób

25

40

36

świadczenia pieniężne dla osób

353

346

339

280
280
310
świadczenie porady dla osób
Tab. 27 Rodzaje pomocy społecznej
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GOPS Wierzbica
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3.3.3 Powody przyznawania pomocy społecznej
Jak widać w poniżej przedstawionej tabeli, w ciągu trzech lat liczba rodzin
korzystających z pomocy społecznej wzrosła. Głównymi przyczynami przyznania
pomocy społecznej rodzinom z gminy Wierzbica jest problem bezrobocia oraz
ubóstwa. Istnieje także duża liczba osób korzystających z pomocy społecznej z
powodu swojej niepełnosprawności czy długotrwałej choroby.

Ogółem

2010
568

2011
437

2012
627

Niepełnosprawność

61

58

74

Bezrobocie

265

180

260

Osoby dotknięte
klęską żywiołową
Ubóstwo

0

0

0

170

160

153

Bezradność
opiekunów/
wychowawców
Osoby dotknięte
długotrwałą
chorobą
Alkoholizm

17

10

12

30

10

119

25

19

9

Inne

-

-

-

Tab. 28 Powody przyznawania pomocy społecznej
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GOPS Wierzbica
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3.3 Działalność
Alkoholowych

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Głównym zadaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
jest realizacja, nałożonego przez Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program ten finansowany jest z
budżetu gminy ze środków pochodzących z wpłat za wydawanie zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.

W gminie Wierzbica GKRPA w ubiegłych trzech latach realizowała swoje zadania
w sposób, który został przedstawiony w poniższej tabeli.
REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ GKRPA
Ogólne posiedzenia
komisji

Posiedzenia
podkomisji
interwencyjnomotywującej
Przeprowadzone
rozmowy

Kontrole punktów
sprzedaży napojów
alkoholowych
Postanowienia
opiniujące lokalizację
punktów sprzedaży
alkoholu

2010

2011

2012

20

10

12

16

10

12

40

26

46

2

0

0

39

40

43

Tab. 29 Zadania GKRPA w Wierzbicy w latach 2010-2012
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GKRPA w Wierzbicy

W roku 2010 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wydała 39 postanowień opiniujących lokalizację punktów sprzedaży napojów
alkoholowych, w tym:
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- 3 dotyczące jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- 36 dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w
miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Nie wydano żadnego postanowienia
negatywnego.

W roku 2011 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wydała 40 postanowień opiniujących lokalizację punktów sprzedaży napojów
alkoholowych, w tym:

- 2 dotyczące jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- 38 dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w
miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Nie wydano żadnego postanowienia
negatywnego.
W roku 2012 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wydała 43 postanowienia opiniujących lokalizację punktów sprzedaży napojów
alkoholowych, w tym:

- 7 dotyczących jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- 14 dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w
miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Po raz kolejny nie wydano żadnego
postanowienia negatywnego.

3.3.1 Działalność Podkomisji Interwencyjno-Motywującej

Według danych z 2012 roku do Komisji wpłynęło 41 wniosków o leczenie
odwykowe z czego 16 złożone zostało przez rodziny, 5 przez kuratorów, 6 przez
Policję oraz 14 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Rozpoczęto 16
terapii odwykowych, przy czym 2 z nich zakończyły się zgonami uzależnionych.
Przeprowadzono także badanie przez biegłych sądowych oraz skierowano jeden
wniosek do Sądu w sprawie obowiązkowego poddania się leczenia odwykowego.
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3.3.2 Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny

Na terenie Gminy Wierzbica działa Punkt Konsultacyjno- Terapeutyczny, który
ma na celu pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz ofiarom
przemocy w rodzinie. Punkt prowadzony jest przez 2 terapeutów, którzy są
instruktorami terapii uzależnień. Osoby potrzebujące pomocy mogą zgłosić się
do Punktu Konsultacyjno w każdy piątek w godzinach od 16:00 do 19:00.
3.4 Dane Policji
3.4.1 Przestępczość na terenie gminy Wierzbica
rok 2010
rok 2011
Kradzież z
10
13
włamaniem

rok 2012
15

Fizyczne i
psychiczne
znęcanie się
nad rodziną
Pobicie

15

14

13

3

0

1

Uszkodzenie
mienia

9

9

4

Kradzież
pieniędzy wraz
z dokumentami

3

2

14

Kradzież mienia

15

23

12

106

117

107

Inne

Tab. 30 Przestępczość w latach 2010-2012
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z posterunku Policji w
Wierzbicy
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Najczęściej popełnianym przestępstwem na terenie Gminy Wierzbica jest
kradzież mienia, kradzież z włamaniem, a także fizyczne i psychiczne znęcanie
się nad rodziną.
Niestety odnotowano też duży wzrost kradzieży pieniędzy wraz z dokumentami.
W roku 2010 policja zanotowała 3 takie przypadki, a w 2012 roku liczba ta
wzrosła do 14.
Kolejnym przestępstwem pod względem częstotliwości jest uszkodzenie mienia.
W 2010 roku odnotowano 9 przypadków uszkodzenia mienia, w 2011 dokładnie
tyle samo, ale na szczęście w roku 2012 ta liczba spadła do 4. W roku 2012
odnotowano też najmniejszą w ciągu 3 lat liczbę kradzieży mienia. Nieznacznie
wzrosła liczba popełnianych przestępstw „innych”. W 2010 roku odnotowano
ich 106, a w roku 2012 dokładnie 107.

3.4.2 Nadużywanie alkoholu
Ilość interwencji związanych z nadużyciem alkoholu:
a) 2010 rok- 94
b) 2011 rok- 88
c) 2012 rok- 76
d)2013 rok – 41

Na przestrzeni ostatnich trzech lat wyraźnie zmniejszyła się liczba interwencji
podejmowanych przez Policję w związku ze spożywaniem alkoholu. W roku
2012 było ich bowiem 76 w stosunku do 88 w roku 2011 i 94 w roku 2010.
Poszczególne rodzaje interwencji w tych latach zostały ujęte w poniższym
zestawieniu.
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Rodzaj przestępstwa/wykroczenia pod wpływem alkoholu
2010

2011

2012

2013

Przestępstwa kryminalne
(ogólnie)

111

112

101

97

Prowadzenie pojazdów na drodze
publicznej w stanie nietrzeźwości
Prowadzenie pojazdów na drodze
publicznej po spożyciu alkoholu
Podejmowane czynności
zawodowych pod wpływem
alkoholu
Zakłócanie porządku publicznego

39

57

65

48

8

13

13

19

1

0

0

1

6

12

11

6

Czyny karalne popełnione przez
nieletnich
Przestępstwa popełnione przez
nieletnich pod wpływem środków
odurzających
Osoby zatrzymane do
wytrzeźwienia (ogółem)
Osoby nieletnie zatrzymane do
wytrzeźwienia

6

16

3

1

0

0

0

0

46

58

54

22

0

0

0

0

Tab. 31 Rodzaje przestępstw i wykroczeń w latach 2010-2012
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z posterunku Policji w
Wierzbicy

3.4.3 Przemoc domowa
3.4.3.1 Zdarzenia związane z przemocą w rodzinie
W 2010 roku ogólna liczba interwencji domowych Policji wynosiła 87, z czego 24
to były interwencje związane z przemocą w rodzinie. Liczba ofiar przemocy w
rodzinie wynosiła ogółem 34, z czego 29 ofiar to były kobiety, 1 ofiara to osoba
małoletnia do 13 lat, a 4 pozostałe ofiary to nieletni w przedziale od 13 do 18
lat.
Liczba sprawców przemocy domowej w 2012 roku wynosiła 24 i byli nimi tylko
mężczyźni.

Z pośród tych 24 sprawców, 19 było pod wpływem alkoholu. Dodatkowo
2010 roku odnotowano obecność 5 dzieci podczas interwencji.

w
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Wyk. 10 Przemoc domowa w Wierzbicy w roku 2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z posterunku Policji w
Wierzbicy

W 2011 roku ogólna liczba interwencji domowych Policji wzrosła do 92, z czego
22 interwencje dotyczyły przemocy w rodzinie. Liczba ofiar przemocy w rodzinie
w 2011 roku wynosiła 27 z czego 21 to kobiety, 6 to osoby nieletnie w
przedziale od 13 do 18 roku życia oraz 1 mężczyzna.

Sprawcami przemocy domowej w 2011 nadal głownie byli mężczyźni. Stanowili
oni liczbę 21 z 22 sprawców przemocy. Pozostałym sprawcą była dorosła
kobieta. Odnotowano też 23 sprawców, którzy dopuścili się przemocy domowej
pod wpływem alkoholu. Podczas interwencji Policji w 2011 roku obecnych było
w sumie 6 dzieci.
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Wyk. 11 Przemoc domowa w Wierzbicy w roku 2011
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z posterunku Policji w
Wierzbicy

W 2012 roku Policja interweniowała w domach 88 razy, z czego 13 interwencji
dotyczyło przemocy w rodzinie. Łącznie odnotowano 22 ofiary przemocy w
rodzinie: 18 kobiet, 1 mężczyzna oraz 3 osoby nieletnie w wieku od 13 do 18
lat.

W dalszym ciągu zdecydowana większość sprawców przemocy domowej to
mężczyźni: 17 osób. Policja odnotowała także jeden przypadek kiedy to kobieta
była sprawcą zdarzenia. W 2012 roku nie miała też miejsca sytuacja, aby to
osoba nieletnia była sprawca przemocy domowej.

Dodatkowo, trzeba zaznaczyć, że 16 z pośród 17 mężczyzn, którzy byli
sprawcami, w trakcie popełniania czynu było pod wpływem alkoholu.
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Wyk. 12 Przemoc domowa w Wierzbicy w roku 2012
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z posterunku Policji w
Wierzbicy
W 2013 roku Policja interweniowała w domach 99 razy, z czego 12 interwencji
dotyczyło przemocy w rodzinie. Łącznie odnotowano 15 ofiar przemocy w
rodzinie: 11 kobiet, 1 mężczyzna oraz 3 osoby nieletnie w wieku od 13 do 18
lat.
W dalszym ciągu zdecydowana większość sprawców przemocy domowej to
mężczyźni: 10 osób. W przypadku kobiet : 2 sprawczynie. W 2013 roku nie
miała też miejsca sytuacja, aby to osoba nieletnia była sprawca przemocy
domowej.

Ponownie trzeba zaznaczyć, że 6 z pośród 10 mężczyzn, którzy byli sprawcami,
w trakcie popełniania czynu było pod wpływem alkoholu.
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Wyk. 13 Przemoc domowa w Wierzbicy w roku 2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z posterunku Policji w Wierzbicy
Podsumowując, w ciągu 4 lat ogólna liczba interwencji nieznacznie wzrosła, ale spadła
liczba interwencji dotyczących przemocy w rodzinie. W 2010 roku były to 24
interwencje, a w roku 2013 było ich o połowę mniej, czyli 12. Co za tym idzie w
przeciągu tych 4 lat odnotowano też spadek liczby ofiar przemocy domowej. W 2013
roku ofiarami przemocy stało się o 19 osób mniej niż w roku 2010.

3.4.3.2 Procedura „Niebieskich Kart”
W 2010 roku nie sporządzona żadnego wniosku w związku z procedurą
„Niebieskiej Karty”. Liczba ta uległa zmianie w 2011 roku, kiedy to Policja
skierowała 6 wniosków w związku z tą procedurą. W roku 2012 odnotowano
tylko jeden taki przypadek. Dane te są o tyle zastanawiające, że na przestrzeni
tych lat ilość przypadków przemocy w rodzinie kształtowała się, z grubsza, na
podobnym poziomie. Dodatkowo, w myśl przepisów Ustawy z 2011 roku
obowiązek sporządzania ,,Niebieskich Kart” został rozszerzony również na inne
niż Policja instytucje. Wydaje się więc wskazanym przeanalizowanie obecnej
sytuacji pod kątem ewentualnych trudności w zakresie inicjowania procedury
,,Niebieskich Kart”, tak aby z pomocą tego narzędzia skuteczniej pomagać
rodzinom dotkniętym tym problemem.
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3.4.3.3 Punkt Konsultacyjno- Informacyjny Przeciw Przemocy w
rodzinie

Na terenie Gminy funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Przeciw
Przemocy w Rodzinie. Jednakże w ciągu ostatnich trzech lat ani jedna rodzina
nie skorzystała z pomocy Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego Przeciw
Przemocy w rodzinie działającego na terenie Gminy Wierzbica. Można
zastanawiać się przy tym, czy taki stan rzeczy nie wynika z niskiej świadomości
mieszkańców dotyczącej funkcjonowania tego typu instytucji. Za taką hipotezą
przemawiałyby bowiem wyniki zebrane w ramach badania Diagnoza Lokalnych
Problemów Społecznych, Wierzbica 2013, które wskazują na brak dostatecznej
świadomości społecznej w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy
w rodzinie.

3.5 Działalność instytucji kulturalno-sportowych
3.5.1 Świetlica środowiskowa ,,Betania”
W Wierzbicy znajduje się prężnie działająca świetlica środowiskowa ,,Betania”.
W świetlicy tej pracuje 4 wychowawców-woluntariuszy sprawując pieczę nad
blisko 80-osobową grupą dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat. Spośród tej liczby
16 dzieci pochodzi z rodzin alkoholowych. Świetlica oferuje różnorodne,
atrakcyjne formy spęczania wolnego czasu i zapewnia korzystne warunki do
nauki i rozwoju. Każdego dnia w świetlicy przybywa w godzinach 16-20 około
20 podopiecznych. Organizowane są też różnego typu imprezy, wycieczki oraz
akcje charytatywne dla potrzebujących.
W ,,Betanii” działa też grupa samopomocowa w postaci klubu AA dla osób
uzależnionych. Spotkania odbywają się raz w tygodniu na terenie. W
spotkaniach tych, prowadzonych przez doświadczonego terapeutę uzależnień,
uczestniczy regularnie około 10 osób. Istnieje tutaj również możliwość
organizowania
spotkań
lokalnego
Koła
Emerytów
oraz
imprez
przygotowywanych przez Gminny Ośrodek Kultury.
Do tej pory świetlica była finansowana zarówno ze środków lokalnego Caritasu,
jak i z budżetu powiatowego. W bieżącym jednak roku istnieje ryzyko utraty
tego drugiego źródła finansowania z uwagi na konieczność przekształcenia
,,Betanii” w świetlicę socjoterapeutyczną, czemu na przeszkodzie stoi przede
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wszystkim brak odpowiedniego zaplecza lokalowego. W przypadku jednak
pomyślnego przeprowadzenia takiej transformacji, pojawia się realna szansa
poprawy sytuacji nie tylko podopiecznych świetlicy, lecz również osób
bezrobotnych, które mogłyby znaleźć zatrudnienie w tego typu placówce.
Świetlice socjoterapeutyczne mają bowiem znacznie większą możliwość
ubiegania się o środki nie tylko samorządowe, lecz również unijne.

3.5.2 Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy posiada dosyć szeroką ofertę kulturalną.
Na działalność tej instytucji składa się bowiem prowadzenie sekcji, kół
zainteresowań i zespołów dla dzieci i młodzieży. Przy GOK-u funkcjonują,
miedzy innymi, koło teatralne, zespoły taneczne i 8 kół gospodyń wiejskich.
GOK prowadzi również kursy tańca towarzyskiego, gry na gitarze i języka, a
także zajęcia plastyczne oraz wokalne. Odbywają się też tutaj liczne koncerty,
warsztaty, konkursy i spotkania z twórcami.

Oferta GOK-u spotyka się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony dzieci i
młodzieży, jak również dorosłych mieszkańców Gminy. Brakuje jednak
wykwalifikowanej kadry do prowadzenia zajęć i środków finansowych na
realizację kolejnych projektów. Dużym problem są także niewystarczające
warunki lokalowe, co uniemożliwia organizację wielu przedsięwzięć.

3.5.3 Kluby sportowe
Sport w Gminie jest nieodzownym elementem życia wielu jej mieszkańców.
Dynamicznie działając tutaj kluby piłki nożnej GKS Orzeł Wierzbica, LUKS Ruda
Ruda Wielka i LZS Zalesice, a także klub zapaśniczy MLUKS Orlik Wierzbica.
Szczególnie ten ostatni może poszczycić się licznymi sukcesami krajowymi i
międzynarodowymi, a także sporą imponującą liczbą sławnych wychowanków.

Dzieci i młodzież z terenu Gminy chętnie uczestniczą w różnego typu
aktywnościach sportowych. Wielu z nich przejawia niemały talent i
zaangażowanie w uprawianą przez siebie dyscyplinę. Niestety, środki na zakup
sprzętu, wyposażenie istniejących obiektów czy stypendia dla uzdolnionych
sportowców są niewystarczające. Spory problem stanowi też brak odpowiedniej
infrastruktury typu hala sportowa, basen czy siłownie.
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3.5.4 Biblioteka publiczna
Na terenie Wierzbicy funkcjonuje biblioteka publiczna, z której mogą korzystać
wszyscy mieszkańcy Gminy. Biblioteka posiada księgozbiór składający się z
blisko 20 000 pozycji. Ilość zarejestrowanych czytelników wynosi 1023 osoby.
Ich przekrój wiekowy został zobrazowany na poniższym wykresie. Wynika z
niego, że najliczniejszą grupę czytelników stanowią osoby w wieku 25-44 lat
oraz 6-12. W ubiegłym roku blisko 800 osób wypożyczyło łącznie 15 571
książek. Obserwuje się przy tym systematyczny wzrost czytelnictwa w ostatnich
latach. Wiąże się to, niestety, z problemem ograniczonej powierzchni
bibliotecznej, co uniemożliwiłoby pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców
Gminy.

Wyk. 14 Ilość wypożyczonych książek w Bibliotece publicznej w Wierzbicy
Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych z Biblioteki Publicznej w
Wierzbicy

Biblioteka posiada elektroniczny system umożliwiający wypożyczanie książek
on-line. Znajdują się w niej również 3 stanowiska komputerowe umożliwiające
mieszkańcom Gminy bezpłatny dostęp do Internetu. Biblioteka współpracuje też
ściśle z lokalnymi szkołami i przedszkolami dostosowując swoją ofertę do
potrzeb najmłodszych czytelników. Regularnie bierze również udział w
imprezach typu ,,Cała Polska czyta dzieciom” czy ,, Międzynarodowy Dzień
Książki Dziecięcej”. Organizowane są także spotkania autorskie z czytelnikami.
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IV. CELE STRATEGII

4.1 Misja Strategii:

Zapewnienie mieszkańcom Gminy Wierzbica bezpiecznych warunków
sprzyjających rozwojowi osobistemu oraz zawodowemu poprzez
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a także tworzenie sprawnie
działającego systemu pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej
sytuacji społecznej, psychologicznej i materialnej.

4.2 Cel główny Strategii:

Stworzenie
zintegrowanego
i
interdyscyplinarnego
systemu
międzyinstytucjonalnego wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych
wykluczeniem lub marginalizacją społeczną.
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4.3 Cel strategiczny I: Poprawa sytuacji osób bezrobotnych
rynku pracy

na

Bezrobocie jest przedłużającym się stanem braku aktywności zawodowej osób
zdolnych do pracy i zgłaszających chęć jej podjęcia. Skutkuje ono obniżaniem
się poczucia własnej wartości, spadkiem satysfakcji życiowej i narastającym
uczuciem bezsilności. Towarzyszy mu również pogorszenie standardu życia,
izolacja społeczna, stygmatyzacja i ograniczenie uczestnictwa w życiu
kulturalnym i społecznym, pojawia się też problem z zagospodarowaniem czasu
wolnego. W rodzinie i najbliższym otoczeniu bezrobotnego zwiększa się ilość
napięć, wzajemnych oskarżeń i konfliktów. Wszystko to może prowadzić do
nasilania się różnego typu patologii społecznych takich, jak ubóstwo, konflikty z
prawem, uzależnienia czy przemoc domowa.
W Gminie Wierzbica występuje stosunkowo wysokie bezrobocie, podobnie jak w
gminach sąsiednich i całym powiecie radomskim. Obserwuje się też rosnący
odsetek osób bezrobotnych korzystających z różnych form pomocy społecznej.
Badanie Diagnoza Lokalnych Problemów Społecznych, Wierzbica 2013 pokazała,
że problem bezrobocia jest postrzegany przez mieszkańców Gminy jako jeden z
dwóch najpoważniejszych problemów społecznych. W blisko co drugiej rodzinie
znajduje się przynajmniej jedna osoba bezrobotna. Podobny odsetek
respondentów przyznał, że przynajmniej raz w życiu pozostawał bez pracy.
Biorąc pod uwagę, że pozostałymi problemami Gminy, które mieszkańcy uznali
za najpoważniejsze, są blisko związane ze zjawiskiem bezrobocia ubóstwo,
alkoholizm i kryzys rodziny, można założyć, że poprawa sytuacji osób
bezrobotnych na rynku pracy pozytywnie wpłynęłaby również na te obszary
zagrożeń społecznych.
4.3.1 Analiza SWOT
Mocne strony
 bliskość dużego miasta
powiatowego
 korzystny układ
komunikacyjny.
 dobrze wyposażone szkoły,
zatrudniające
wykwalifikowaną kadrę.
 czyste środowisko naturalne,
duża ilość terenów zielonych
 dobra współpraca pomiędzy

Słabe strony
 ograniczone środki budżetowe
Gminy
 brak większych zakładów
przemysłowych
 niewielka ilość inwestycji
zewnętrznych
 niedostatecznie rozwinięta
infrastruktura drogowa; zły
stan techniczny niektórych
dróg gminnych
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instytucjami działającymi na
terenie Gminy
 niska przestępczość; duży
poziom poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców
 prężnie działające kluby
sportowe, osiągające sukcesy
na poziomie krajowym
 przyzwyczajenie lokalnej
społeczności do istnienia
dużego obiektu
przemysłowego na terenie
Gminy

 Szanse

 możliwość pozyskania
środków unijnych w latach
2014-2020
 pomoc PUP w Radomiu przy
tworzeniu i realizacji
zintegrowanego programu
przeciwdziałania bezrobociu
 zaangażowanie ze strony
władz samorządowych w
tworzenie warunków
sprzyjających inwestycjom w
Gminie oraz aktywizacji
zawodowej osób
bezrobotnych

 stosunkowo niski wskaźnik
wykształcenia mieszkańców
 inercja osób bezrobotnych i
uzależnienie od pomocy
instytucjonalnej
 brak rozwiniętej bazy
noclegowo-gastronomicznej
 słaba znajomość języków
obcych wśród mieszkańców
 znikoma ilość nowych ofert
pracy
 migracja młodych, dobrze
wykształconych osób poza
teren Gminy
 krótka żywotność
nowozarejestrowanych firm
 Zagrożenia
 zwiększanie się obciążeń
finansowo-prawnych
ponoszonych przez
pracodawców i osoby
prowadzące jednoosobową
działalność gospodarczą
 niedostosowanie
infrastruktury drogowej,
komunikacyjnej i turystycznorekreacyjnej względem
nowopowstających inwestycji
 niekorzystne trendy
demograficzne
 zwiększanie się postaw
roszczeniowych przez
klientów GOPS-u oraz
korzystanie z pomocy
instytucjonalnej przez rodziny
czerpiące zyski z ,,szarej
strefy”
 niedostateczne przygotowanie
do pozyskiwania funduszy
unijnych z budżetu2014-2020
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4.3.2 Cele operacyjne
 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych.
 Wielowymiarowe i systematyczne wsparcie bezrobotnych i ich rodzin.
 Zwiększanie możliwości znalezienia pracy na terenie Gminy.
4.3.3 Zadania
 Poprawa działań aktywizacyjnych wobec osób bezrobotnych.
 Stworzenie i aplikacja zintegrowanego programu aktywizacji zawodowej
bezrobotnych.
 Wsparcie finansowe, rzeczowe i psychologiczne dla osób bezrobotnych i
ich rodzin.
 Współpraca z partnerami samorządowymi i biznesowymi na rzecz
zwiększania zatrudnienia na terenie Gminy.
 Organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych, a także
przygotowania zawodowego i stażów dla osób bezrobotnych.
 Pozyskiwanie i upublicznianie informacji o wolnych miejscach pracy na
ternie powiatu radomskiego i szydłowieckiego
 Współpraca z PUP na rzecz przeciwdziałania bezrobociu poprzez realizację
programów edukacyjnych (szkolenia zawodowe, kursy przekwalifikujące).
 Promocja różnorodnych form poszerzania kompetencji zawodowych, w
tym szkolnictwa wyższego.
 Przeciwdziałanie zjawisku ,,wyuczonej bezradności”, w tym szczególnie
uzależnieniu od pomocy materialnej ze strony GOPS-u i Caritasu.
 Pozyskiwanie funduszy unijnych na aktywizację osób bezrobotnych.
 Podnoszenie świadomości młodzieży w zakresie skutecznego planowania
własnego rozwoju zawodowego.
 Stworzenie na terenie Gminy punktu informacji dla bezrobotnych
poszukujących pracy.
4.3.4 Spodziewane efekty:
 Ograniczenie skali wykluczenia społecznego.
 Zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych.
 Poprawa współpracy międzyinstytucjonalnej oraz współpracy z partnerami
biznesowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie walki z
bezrobociem.
 Ożywienie na lokalnym rynku pracy.
 Zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy instytucjonalnej.
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 Zwiększenie się świadomości bezrobotnych w zakresie możliwych form
wsparcia oraz sposobów znalezienia pracy.
4.3.5 Beneficjenci
 osoby okresowo i trwale bezrobotne
 rodziny osób bezrobotnych
4.3.6 Podmioty partycypujące
 Urząd Gminy
 GOPS
 PUP
 Partnerzy biznesowi
 NGO
4.3.7 Źródła finansowania
 budżet gminy
 budżet powiatu
 fundusze strukturalne
 fundusze celowe
 inwestycje zewnętrzne

4.4 Cel strategiczny II: Wspieranie rodzin w trudnych

sytuacjach życiowych i przeciwdziałanie kryzysowi rodziny
Rodzina jest pierwszym i najważniejszym miejscem, w którym człowiek uczy się
zaspokajania swoich potrzeb fizycznych i emocjonalnych oraz budowania relacji
z innymi ludźmi. Wpływ środowiska rodzinnego na kształtowanie się ludzkich
zachowań, postaw i wartości jest trudny do przecenienia. Wadliwe
funkcjonowanie tego środowiska powoduje dalekosiężne konsekwencje nie tylko
u jednostki, która się w nim wychowuje, lecz również dla całego systemu
społecznego.
W rodzinach dysfunkcjonalnych często bowiem występują
problemy, w rozwiązywanie których angażowane są rozmaite instytucje, takie
jak szkoły, sądy czy ośrodki pomocy społecznej, by wymienić tylko niektóre.
W gminie Wierzbica obserwuje się systematyczny wzrost ilości rodzin
dysfunkcjonalnych. Duży wpływ na to niepokojące zjawisko mają niewątpliwie
pogarszające się warunki materialne, które zmuszają wielu rodziców do
wyjazdów zarobkowych za granicę. Spowodowane tym zjawisko tzw.
,,eurosieroctwa” dotyka coraz większą liczbę dzieci, co potęguje nieraz rosnącą
bezradność w sprawach wychowawczych. Dużym problemem są też długotrwała
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choroba,
niepełnosprawność
czy
uzależnienie
bliskiej
osoby.
Lista
niekorzystnych zjawisk społecznych, które mogą przyczyniać się do pogarszania
się sytuacji w domach mieszkańców Gminy, jest zresztą znacznie dłuższa.
Dlatego też wspieranie rodzin w trudnych sytuacjach życiowych wydaje się tak
palącym i ważnym problemem.

4.4.1 Analiza SWOT
Mocne strony












prawne możliwości tworzenia
programów opieki nad
dzieckiem i rodziną na
poziomie gminy
akceptacja społeczna dla
priorytetowego traktowania
działań na rzecz rodziny
istniejący
system
pomocy
społecznej
zapewniający
pomoc
rodzinom
pozostającym
w
trudnej
sytuacji życiowej
dobra diagnoza sytuacji i
potrzeb
świadczeniobiorców
pomocy społecznej
działalność Kościoła
Katolickiego w sferze
wspierania rodziny na
poziomie profilaktyki i
interwencji
sprawne funkcjonowanie na
terenie Gminy świetlicy
środowiskowej, Gminnego
Ośrodka Kultury, biblioteki
publicznej oraz klubów
sportowych

Słabe strony
 niekorzystna sytuacja
ekonomiczna i społeczna
rodzin (,,eurosieroctwo”)
 rozproszenie kompetencji i
środków na realizację zadań
w zakresie pomocy rodzinom
w trudnej sytuacji życiowej
 bariery finansowe
ograniczające działania i
rozwój nowych form
wspierania rodziny w kryzysie
 niezadowalająca współpraca
pomiędzy podmiotami opieki
nad dzieckiem i rodziną –
zarówno w zakresie realizacji
programów, jak i świadczenia
pomocy
 brak systemowych rozwiązań
w zakresie zapobiegania
kryzysom w rodzinie
 niewystarczające środki
finansowe na prowadzenie
kompleksowego dożywiania
oraz innej pomocy
niepieniężnej
 brak zaangażowania
mieszkańców na rzecz
rozwiązywania problemów
społecznych (np. grupy
samopomocowe)
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Szanse









stworzenie
krajowego
programu wspierania rodzin
korzystne regulacje prawne,
uwzględniające priorytetową
rolę rodziny
tworzenie
lokalnych
systemów wsparcia rodziny i
promujących
wartości
rodzinne
możliwość
pozyskiwania
funduszy unijnych
rozwój
organizacji
pozarządowych, wolontariatu
i lokalnych grup wsparcia

 słabo rozwinięta
infrastruktura placówek
wsparcia dla dzieci i
młodzieży z rodzin
zagrożonych wykluczeniem
społecznym (np. brak
świetlicy socjoterapeutycznej
Zagrożenia
 utrzymująca się niekorzystna
sytuacja gospodarcza
 niewydolność
systemu
kompleksowej
opieki
nad
dzieckiem i rodziną
 ograniczenia
środków
publicznych przeznaczonych
na wsparcie rodzin
niekorzystne
wskaźniki
demograficzne
 narastanie
zjawiska
,,wyuczonej bezradności” i
wzrost
roszczeniowości
klientów pomocy społecznej
 starzenie się społeczeństwa –
wzrost
liczby
osób
wymagających
opieki,
niepełnosprawnych
 złożone i zmieniające się
procedury
administracyjnoprawne
 wzrastająca
niewydolność
wychowawcza rodziny
 postępująca
laicyzacja
społeczeństwa
i
upadek
autorytetów moralnych.
 nasilająca
się
znieczulica
społeczna
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4.4.2 Cele operacyjne
 Budowa kompleksowego systemu pomocy rodzinie.
 Tworzenia lokalnych koalicji na rzecz wsparcia rodziny.
 Wspomaganie rodziców w pełnieniu obowiązków opiekuńczowychowawczych.
 Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych w rodzinie.
 Wsparcie dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem
społecznym.

4.4.3 Zadania
 Stworzenie kompleksowego i interdyscyplinarnego planu działania na
rzecz rodzin.
 Aktywne wspieranie rodzin znajdujących się w kryzysie pomocą
psychologiczną, pedagogiczną, prawną i materialną.
 Propagowanie wartości prorodzinnych.
 Uruchomienie poradnictwa dla rodzin niewydolnych wychowawczo.
 Rozpowszechnianie informacji dla rodzin o istniejących formach pomocy.
 Monitorowanie rodzin zagrożonych kryzysem i wczesne reagowanie na
jego pierwsze objawy.
 Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci z najuboższych rodzin.
 Organizowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i
młodzieży poprzez, między innymi, zajęcia sportowe, wolontariat i
działalność świetlicy środowiskowej lub socjoterapeutycznej.
 Nawiązanie ściślejszej współpracy z PCPR w zakresie wspierania rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 Świadczenie pomocy w postaci niepieniężnej: ciepłe posiłki dla dzieci w
szkołach, zakup podręczników, paczki na święta etc.

4.4.4

Spodziewane efekty

 Zwiększenie zaangażowania rodzin w podejmowanie działań
nakierowanych na uzdrowienie swojej domowej.
 Wzrost liczby programów i placówek oferujących profesjonalną pomoc
i poradnictwo osobom i rodzinom w kryzysie – dzieciom i młodzieży),
osobom starszym, bezrobotnym i żyjącym w ubóstwie, osobom
dotkniętym problemem przemocy w rodzinie.
 Systematyczna diagnoza deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich,
wydolności opiekuńczo-wychowawczej, zaniedbań względem dzieci oraz w
ocenie sytuacji dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym, rówieśniczym.
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 Zwiększenie poradnictwa psychologicznego, wychowawczego,
małżeńskiego i rodzinnego, zawodowego itp.
 Wzmocnienie rodzin w pełnieniu ich funkcji; zmniejszanie liczby rodzin
dysfunkcyjnych.
 Zwiększanie efektywności pomocy udzielanej rodzinom.
 Rozbudzanie potrzeb i aspiracji edukacyjnych oraz życiowych dzieci i
młodzieży.

4.4.5 Beneficjenci
 rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji kryzysowej
 rodzice doświadczający trudności w pełnieniu swoich ról opiekuńczowychowawczych
 dzieci i młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym

4.4.6 Podmioty partycypujące






Urząd Gminy
GOPS
PCPR
NGO
Oświata

4.4.7 Źródła finansowania






budżet gminy
budżet powiatu
fundusze strukturalne
fundusze celowe
fundusze zewnętrzne
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4.5 Cel strategiczny III: Stworzenie zintegrowanego systemu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie
Gminy
Uzależnienie od alkoholu jest w świetle współczesnej wiedzy chorobą
chroniczną, postępującą i potencjalnie nieuleczalną. Stanowi ona przyczynę
postępującej degeneracji jednostki w sferze biologicznej, psychicznej,
społecznej, duchowej i materialnej. Proces ten w istotny sposób przyczynia się
do występowaniu wielu problemów społecznych, takich jak bezrobocie, ubóstwo
czy przemoc w rodzinie. W niektórych przypadkach dochodzi też do zrywania
więzów z najbliższym otoczeniem, utraty podstawowych źródeł wsparcia
społecznego, a także bezdomności. Poważne są też szkody powodowane przez
pijanych kierowców czy pracowników.
Alkoholizm jest zjawiskiem dotykającym stosunkowo duża liczbę mieszkańców
gminy Wierzbica. Bezrobocie, kryzys rodziny, a także brak atrakcyjnych form
spędzania wolnego czasu powodują, że wiele osób czuje narastającą frustrację,
która prowadzi do coraz częstszego szukania okazji do wypicia.
Również niepokojąco wygląda spożywanie alkoholu przez najmłodszych
mieszkańców Gminy. Sprzyja to tworzeniu się nieformalnych grup społecznych,
które mogą stanowić zagrożenie dla ładu i bezpieczeństwa publicznego.
Uzasadnionym wydaje się więc potrzeba stworzenia na terenie Gminy
zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4.5.1 Analiza SWOT

Mocne strony
 istnienie gminnego programu
profilaktyki alkoholowej.
 dostępność
źródeł
finansowania
na
mocy
uregulowań prawnych.
 działalność
Punktu
KonsultacyjnoTerapeutycznego.
 funkcjonowanie
grupy
wsparcia.
 działalność
świetlicy
środowiskowej ,,Betania”.
 dobra współpraca GKRPA z

Słabe strony
 społeczne przyzwolenie na
spożywanie alkoholu
 stresogenne warunki życia
codziennego
 niski
stopień
świadomości
problemu uzależnień wśród
mieszkańców Gminy
 niewielka ilość atrakcyjnych
alternatyw dla spożywania
alkoholu
 niedostateczna
ilość
skutecznych
programów
profilaktycznych kierowanych
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władzami
samorządowymi
oraz pozostałymi instytucjami
 istnienie raportu Diagnoza
Lokalnych
Zagrożeń
Społecznych, Wierzbica 2013.

Szanse
 rosnąca
świadomość
społeczna
zagrożeń
związanych z uzależnieniami
 obecność
programów
skutecznej
profilaktyki
i
rehabilitacji
osób
uzależnionych
 wzrost akcyzy na wyroby
alkoholowe
 zaostrzenie polityki państwa
wobec osób łamiących prawo
pod wpływem alkoholu
 rozpoczęcie przez NIK kontroli
programów profilaktycznych
w gminach pod kątem ich
skuteczności i zgodności z
obowiązującymi przepisami

do dzieci i młodzieży
 utrudniony
dostęp
do
placówek
terapii
i leczenia dla uzależnionych i
ich rodzin
 wykluczenie społeczne osób
uzależnionych
Zagrożenia
 pogorszenie
się
sytuacji
materialnej
mieszkańców;
wzrost
czynników
stresogennych
 zmniejszenie
środków
finansowych
na
działania
GKRPA poprzez ograniczenie
dostępności
i
spożycia
napojów
alkoholowych
na
terenie Gminy
 eksperymentowanie
młodzieży
z
innymi
substancjami
psychoaktywnymi,
które
mogą stać się alternatywą dla
alkoholu, w przypadku gdyby
ten stał się trudniej dostępny

4.5.2 Cele operacyjne
 Przeciwdziałanie powstawaniu nowych problemów z uzależnieniem od
alkoholu.
 Minimalizacja skali problemów aktualnie występujących.
 Pogłębienie społecznej świadomości zagrożeń płynących ze strony
uzależnień.
 Zwiększenie dostępności różnorodnych form pomocy dla osób
uzależnionych od alkoholu oraz rodzin, w których ten problem występuje.
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4.5.3 Zadania
 Identyfikacja osób i rodzin z problemem alkoholowym oraz grup
wysokiego ryzyka.
 Tworzenie i realizacja gminnego programu profilaktyki alkoholowej.
 Opracowywanie kampanii informacyjnych i edukacyjnych w zakresie
szkodliwości nadużywania alkoholu.
 Ograniczanie dostępności i spożycia napojów alkoholowych na terenie
Gminy.
 Wspieranie i promowanie działalności Punktu KonsultacyjnoTerapeutycznego.
 Realizacja sprawdzonych i skutecznych programów profilaktyki uzależnień
w szkołach i przedszkolach.
 Zwiększenie skuteczności społecznej i prawnej kontroli nad szkodliwymi
formami postępowania osób nadużywających alkoholu.
 Wspieranie inicjatyw tworzenia infrastruktury rehabilitacyjnej,
resocjalizacyjnej i reintegracyjnej.
 Promowanie idei grup wsparcia i klubów AA.
 Doskonalenie kompetencji zawodowych osób zajmujących się pomocą
uzależnionym i rodzinom z problem alkoholowym, w tym szczególnie
członków GKRPA oraz ZI.
4.5.4 Spodziewane efekty






Zmniejszenie dostępności i spożycia alkoholu na terenie Gminy.
Wzrost świadomości społecznej w zakresie szkodliwości alkoholu.
Zwiększenie wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin.
Lepsza współpraca pomiędzy podmiotami partycypującymi.
Ograniczanie szkód społecznych wynikających ze spożywania alkoholu.

4.5.5 Beneficjenci
 osoby nadużywające alkoholu
 rodziny z problemem alkoholowym
 dzieci i młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym
4.5.6 Podmioty partycypujące
 Urząd Gminy
 GKRPA
 GOPS
 ZI
 NGO
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4.5.7 Źródła finansowania
budżet gminy
fundusze strukturalne
fundusze celowe

4.6 Cel strategiczny IV: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu
osób starszych i niepełnosprawnych
Starzenie się społeczeństwa staje we współczesnym świecie coraz
poważniejszym problemem społecznym. Ludzie w podeszłym wieku często nie
są w stanie odnaleźć swojego miejsca w świecie, gdzie kult młodości, piękna i
siły jest czymś powszechnym. Dodatkowo, zanikanie modelu rodziny
wielopokoleniowej, gdzie dziadkowie pełnili bardzo ważną funkcję opiekuńczowychowawczą, przyczynia się do postępującej alienacji i wykluczenia
społecznego seniorów. Z drugiej zaś strony, niektóre rodziny, mimo najlepszych
chęci, nie są w stanie w pełni zaspokajać potrzeby swoich najstarszych
członków. Istnieje więc duże zapotrzebowanie na stworzenie sprawnie
działającego systemu, który umożliwiać będzie pełniejsze uczestnictwo
starszych osób w życiu społecznym.
Na terenie gminy Wierzbica żyje również pewna ilość niepełnosprawnych. Oni
także, podobnie jak osoby w podeszłym wieku, doświadczają różnorodnych form
izolacji i wykluczenia społecznego. Często są to ludzie samotni, nieporadni
życiowo, którzy nie mogą odnaleźć swojego miejsca w społeczeństwie. Brak
ofert pracy skierowanych do tej grupy, jak istniejące bariery komunikacyjne,
finansowe czy architektoniczne uniemożliwiają im włączanie się w aktywności
dostępne dla zdrowych mieszkańców Gminy. Sprawy nie ułatwia również
zupełny niemal brak wolontariatu i organizacji pozarządowych, które niosłyby
pomoc niepełnosprawnym. Stworzenie spójnego programu przeciwdziałania
wykluczeniu i marginalizacji zarówno osób starszych, jak i niepełnosprawnym
wydaje się więc być jednym z ważniejszych celów polityki społecznej Gminy.
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4.6.1 Analiza SWOT

Mocne strony
 zainteresowanie problemem
osób starszych i
niepełnosprawnych ze strony
lokalnych instytucji
 regulacje prawne ułatwiające
zatrudnianie osób
niepełnosprawnych
 koło emerytów działające na
terenie Gminy
 potencjał społeczny ludzi
starszych w obszarze
dzielenia się wiedzą i
doświadczeniem życiowym z
młodszym pokoleniem

Szanse
 możliwości pozyskania
funduszy unijnych
 stworzenie wolontariatu na
rzecz pomocy osobom
starszym i niepełnosprawnym
 wykorzystanie potencjału
ludzi starszych przy realizacji
zajęć dla dzieci i młodzieży

Słabe strony
 stosunkowo duża liczba osób
starszych i
niepełnosprawnych i na
terenie Gminy
 niewystarczający system
wsparcia dla osób starszych i
niepełnosprawnych
 niedostateczne środki
finansowe na pomoc osobom
starszym i niepełnosprawnym
 istniejące bariery
komunikacyjne i
architektoniczne
 niedostatek wolontariatu
działającego w obszarze
pomocy osobom starszym i
niepełnosprawnym
 brak spójnego,
międzyinstytucjonalnego
programu pomocy dla osób
starszych i
niepełnosprawnych
 istniejące silne antagonizmy
pomiędzy starszymi osobami
 niedostateczna ilość ofert
pracy dla niepełnosprawnych
Zagrożenia
 starzenie się społeczeństwa
 zbyt mała oferta wsparcia dla
osób starszych i
niepełnosprawnych
pozwalająca na uczestnictwo
w życiu społecznym
 niskie świadczenia pieniężne
osób starszych i
niepełnosprawnych
70

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Wierzbica 2014

 narastający problem braku
opieki nad osobami starszymi
ze strony rodziny, która
często pracuje w innym kraju

4.6.2 Cele operacyjne
 Stworzenie międzyinstytucjonalnego systemu pomocy dla osób starszych i
niepełnosprawnych.
 Zapewnienie osobom starszym i niepełnosprawnym warunków do
aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.
 Podnoszenie świadomości społecznej w obszarze problemów i potrzeb
ludzi starszych i niepełnosprawnych.

4.6.3 Zadania
 Diagnoza problemów i potrzeb starszych i niepełnosprawnych
mieszkańców Gminy.
 Stworzenie interdyscyplinarnego zespołu ds. pomocy osobom starszym i
niepełnosprawnym.
 Utworzenie i wspieranie rozwoju usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 Wspieranie różnorodnych form aktywizacji osób starszych i
niepełnosprawnych.
 Przyznawanie pomocy finansowej osobom starszym i niepełnosprawnym.
 Utworzenie wolontariatu socjalnego i włączenie wolontariuszy do pomocy
osobom starszym i niepełnosprawnym.
 Rozwijanie i promowanie oferty kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej dla
osób starszych i niepełnosprawnych.
 Inicjowanie kampanii na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy i społecznej
akceptacji osób starszych i niepełnosprawnych.
 Wykorzystanie doświadczenia osób starszych przy prowadzeniu różnego
rodzaju świetlic, kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.
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4.6.4 Spodziewane efekty
 umożliwienie osobom starszym i niepełnosprawnym pełniejszego
uczestnictwa w życiu społecznym
 rozszerzenie współpracy instytucji i organizacji działających w zakresie
pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym
 ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez promocję działań
profilaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy w społeczności lokalnej
 zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej
osobom starszych i niepełnosprawnych

4.6.5 Beneficjenci
 osoby w podeszłym wieku
 osoby niepełnosprawne
 rodziny osób starszych i niepełnosprawnych

4.6.6







Urząd Gminy
GOPS
PCPR
Kościół
GOK
NGO

4.6.7






Podmioty partycypujące

Źródła finansowania

budżet gminy
budżet powiatu
fundusze strukturalne
fundusze celowe
fundusze PFRONk
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V. WDRAŻANIE STRATEGII

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wierzbica na lata
2014-2020 stanowi dokument, w którym zostały określone cele i zadania na
najbliższe lata. Jego wdrożenie wymaga jednak ciągłej pracy wielu
współpracujących ze sobą podmiotów. Proces wdrażania tego typu strategii jest
bowiem z założenia działaniem ciągłym, które wymaga stałego monitorowania
zmian gospodarczych, administracyjno-prawnych oraz społecznych, a także
ewaluacji podejmowanych działań. Zakłada on również pewną elastyczność w
dostosowywaniu się do warunków umożliwiających pozyskiwanie zewnętrznych
środków finansowych. Wdrażanie Strategii powinno następować poprzez
budowę programów celowych rozwijających przyjęte kierunki działań oraz ich
stały monitoring i ewaluację.

5.1 Monitoring i ewaluacja Strategii
Pojęcia monitoringu i ewaluacji odnoszą się do systematycznego śledzenia i
oceny realizowanych działań, a także modyfikacji obranego kierunku w
przypadku zaistnienia istotnych zmian. W przypadku wdrażania Strategii mogą
zmiany te mogą dotyczyć, przykładowo, przepisów prawnych, zasad
przyznawania dotacji, pojawienia się nowych problemów społecznych bądź
nasilenia lub wygaśnięcia dotychczas istniejących. W takich sytuacjach
wskazane jest uważne obserwowanie pojawiających się zmian i reagowanie na
nie modyfikacją bieżącej polityki społecznej w przypadku zaistnienia takiej
konieczności. Służy temu półotwarty charakter Strategii, który pozwala na
elastyczne działanie w obliczu zmiany.
Ewaluacja jako taka jest działalnością normatywną, ponieważ nie tylko
wykorzystuje się w niej obowiązujące normy, lecz również za jej sprawą pojawić
się mogą propozycje ustalenia nowych norm, zada i procedur. Jest ona także
działalnością instrumentalną, gdyż jej podstawowym stanowi wyposażenie
podmiotów polityki społecznej w praktyczną wiedzę niezbędną do
podejmowania trafnych decyzji. Całościowa ocena działań wypływających ze
Strategii wymaga więc ewaluacji uwzględniającej odpowiedź na pytania o
zgodność ocenianej polityki z przyjętymi normami i wartościami.
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Zaniechanie monitoringu i ewaluacji Strategii może spowodować spadek
skuteczności i efektywności procesu jej wdrażania. W celu przeciwdziałania
temu zagrożeniu proponuje się powołania Zespołu ds. Wdrażania Strategii, a
także dokonywanie okresowych ocen postępów przy wdrażaniu Strategii.
5.1.1 Zespół ds. Wdrażania Strategii
Zespół ten powinien zostać powołany przez Radę Gminy Wierzbica, a w jego
skład mogliby wejść, między innymi, Wójt Gminy Wierzbica, Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, radni Gminy, członkowie GKRPA,
dyrektorzy szkół i przedstawiciele NGO. Przykładowe zadania Zespołu mogą
wyglądać następująco:
 ustalenie reguł funkcjonowania Zespołu ds. Wdrażania Strategii
 opracowanie systemu monitoringu i ewaluacji Strategii
 opracowanie zasad aktualizacji Strategii
 zidentyfikowanie partnerów do realizacji poszczególnych zadań
 stworzenie planu działań promocyjnych dla realizowanych celów
 opracowanie jasnych kryteriów postępów wdrożeniowych
 przygotowywanie corocznego raportu z postępów wdrożeniowych
 stworzenie końcowego raportu oceniającego realizację Strategii
5.1.2 Okresowa ocena postępów przy wdrażaniu Strategii
Zespół ds. Wdrażania Strategii powinien zbierać się przynajmniej raz w roku,
aby móc ocenić stopień i tempo wdrażania poszczególnych celów i realizacji
założonych działań. Zespół swoją opinię powinien przekazać Wójtowi i Radzie
Gminy, sugerując przyjęcie wypracowanych rozwiązań, w postaci, na przykład,
programów celowych, propozycji konkursowych etc.
W przypadku ujawnienia problemów związanych z wdrażaniem Strategii Zespół
Wdrożeniowy powinien podjąć działania mające na celu wyeliminowanie
pojawiających się trudności. Wszelkie rozbieżności pomiędzy ustaleniami
Strategii , a jej rzeczywistym wykonaniem powinny być szczegółowo wyjaśnione
w przedstawianych raportach.
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5. 2 Harmonogram wdrażania Strategii
DZIAŁANIE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Przyjęcie Strategii
Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie
Wierzbica na lata 20142020
Publikacja Strategii w BIP
Gminy Wierzbica i
Ośrodka Pomocy
Społecznej
Powołanie Zespołu ds.
Wdrażania Strategii i
budowa jego struktur
Wyznaczenie
poszczególnym
pracownikom GOPS
obowiązków przy
wdrażaniu Strategii
Opracowanie reguł
funkcjonowania Zespołu
ds. Wdrażania Strategii
Zidentyfikowanie
partnerów do realizacji
poszczególnych zadań
Opracowanie
harmonogramu realizacji
celów i zadań Strategii
Opracowanie systemu
monitoringu i ewaluacji
Strategii
Opracowanie zasad
aktualizacji Strategii

TERMIN
WYKONANIA
do końca lutego
2014 r.

PODMIOT
ODPOWIEDZIALNY
Rada Gminy
Wierzbica

do końca lutego
2014 r.

Sekretarz Gminy
Wierzbica ,
Kierownik GOPS

do końca lutego
2014 r.

Wójt Gminy
Wierzbica

do końca lutego
2014 r.

Kierownik GOPS

do końca lutego
2014 r.

Kierownik Zespół ds.
Wdrażania Strategii

do końca
czerwca 2014 r.

Zespół ds.
Wdrażania Strategii

do końca
czerwca 2014 r.

Zespół ds.
Wdrażania Strategii

do końca
czerwca 2014 r.

Zespół ds.
Wdrażania Strategii

do końca
czerwca 2014 r.

Zespół ds.
Wdrażania Strategii

10.

Opracowanie zasad działań
promocyjnych

do końca
czerwca 2014 r.

Zespół ds.
Wdrażania Strategii

11.

Opracowanie kryteriów
postępów wdrożeniowych

do końca
czerwca 2014 r.

Zespół ds.
Wdrażania Strategii
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12.

13.

14.
15.

Opracowanie corocznego
raportu z postępów
wdrożeniowych
Opracowanie końcowego
raportu oceniającego
realizację Strategii
Przyjęcie raportu z
realizacji Strategii
Upublicznienie raportu z
realizacji Strategii

rokrocznie

Zespół ds.
Wdrażania Strategii

do końca 2020 r. Zespół ds.
Wdrażania Strategii
do końca 2020 r. Wójt Gminy
Wierzbica
do końca 2020 r. Kierownik GOPS

5. 3 Zmiany w Strategii
Wobec możliwych zmian – zarówno w wymiarze ogólnokrajowym, jak i
regionalnym czy lokalnym – spowodowanych czynnikami wewnętrznymi bądź
zewnętrznymi, Strategia może ulec pewnym modyfikacjom lub uzupełnieniom w
drodze stosownej uchwały Rady Gminy Wierzbica. W szczególności Strategia
może zostać zmieniona czy uzupełniona na wniosek Kierownika Zespołu ds.
Wdrażania Strategii, rady Gminy lub Wójta Gminy Wierzbica.
Przesłankami do wprowadzenia zmian mogą być, przykładowo, wnioski lub
sugestie działających na terenie Gminy podmiotów gospodarczych, organizacji
społecznych lub poszczególnym mieszkańców czy ich grup, a także Zespołu ds.
Wdrażania Strategii. Zmiany te może nastąpić w dowolnym momencie realizacji
Strategii.

76

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Wierzbica 2014

PODSUMOWANIE
Podsumowanie
i wnioski końcowe I WNIOSKI KOŃCOWE
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wierzbica na lata
2014 – 2024 stanowi kontynuację Strategii na lata 2008–2013. Jest to jednak
dokument oparty na pogłębionej analizie aktualnej sytuacji w gminie Wierzbica,
której ważnym narzędziem stały się konsultacje społeczne, a także
kompleksowa diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych. Wytyczone w niej cele
są więc zarówno konsekwencją realizacji poprzedniej Strategii, jak też efektem
działań podjętych czasie bezpośrednio poprzedzającym powstanie niniejszego
dokumentu.
Strategia precyzuje cele i zadania w zakresie problemów społecznych stojące
przed mieszkańcami i władzami Gminy, nakreśla także pożądane kierunki ich
realizacji. Jest to wieloletni dokument o charakterze na wpół otwartym, co
wiąże się z koniecznością jego uszczegółowiania i modyfikowani w trakcie
całego okresu wdrożeniowego. Filozofia Strategii zakłada bowiem długofalowe i
międzyinstytucjonalne działania, których istotą jest zapewnienie mieszkańcom
Gminy Wierzbica bezpiecznych warunków sprzyjających rozwojowi osobistemu
oraz zawodowemu poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a także
tworzenie sprawnie działającego systemu pomocy osobom i rodzinom
znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej, psychologicznej i materialnej.
W Strategii zarysowano model interdyscyplinarnej współpracy na rzecz
rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Gminy. W jego ramach
możliwe jest zintegrowanie współpracy i wysiłków poszczególnych partnerów,
włączenie w nią nowych podmiotów, jak również ponowne zdefiniowanie ról i
zadań instytucji, które realizują działania pomocowe. Dotyczy to w równej
miedze władz samorządowych, instytucji pomocy społecznej i organizacji
pozarządowych. Konieczne jest tu więc oddanie wielu kompetencji lokalnym
organizacjom i podmiotom pozarządowym, by w ten sposób zapewnić
efektywne rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców Gminy
Wierzbica. Od tego może bowiem w dużej mierze zależeć skuteczność realizacji
Strategii.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wierzbica na lata
2014 – 2024 może być szansą na optymalne wykorzystanie potencjału
ludzkiego i materialnego tkwiącego w gminie Wierzbica. Stanowi ona bazę do
aktywizacji wszystkich partnerów lokalnej polityki społecznej. Daje ona wreszcie
możliwość powołania lokalnych koalicji, porozumień na rzecz realizacji
konkretnych projektów i programów społecznych. Skorzystanie z tej szansy leży
głównie po stronie samorządu Gminy, który może włączyć różnego typu
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organizacje społeczne i biznesowe do wspólnego działania i stać się inicjatorem
zmian daleko wykraczających poza ramy niniejszej Strategii.
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