
 

 

 

 

PROJEKT 

 

GMINNA STRATEGIA 

ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW 

SPOŁECZNYCH                     

NA  LATA  2021-2030 
 
 

 

Sawin 2021  
 

 

 

  

 



GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH                     
NA  LATA  2021-2030 

 

1 

 

 

Spis treści 

Wstęp ……………………………………………………………………………………… ..2 

Część I 

Uwarunkowania  tworzenia strategii……………………………………………………….5 

1.1 Podstawy prawne……………………………………………………………………….5 

1.2 Dokumenty programowe Polityki Społecznej……………………………………….. 7 

Część II 

Charakterystyka Gminy Sawin……………………………………………………………10 

2.1 Struktura terytorialna…………………………………………………………………..10 

2.2 Struktura demograficzna……………………………………………………………....11 

2.3 Edukacja i wychowanie………………………………………………………………..13 

2.4 Kultura, sport i rekreacja………………………………………………………………25 

2.5 Ochrona zdrowia……………………………………………………………………….27 

2.6 Pomoc społeczna………………………………………………………………………27 

2.7 Instytucje  wsparcia społecznego…………………………………………………… 34 

2.8 Bezpieczeństwo publiczne…………………………………………………………....42 

2.9 Organizacje pozarządowe…………………………………………………………….49 

 

Część III 

Diagnoza społeczna 

Główne wyzwania lokalnej polityki społecznej 

3.1. Problemy opiekuńczo-wychowawcze……………………………………………….48 

3.2. Uzależnienie i przemoc w rodzinie………………………………………………….49 

3.3. Problemy osób starszych i niepełnosprawnych……………………………………50 

3..4  Ubóstwo i  bezrobocie……………………………………………………………….60 

3.5  Problemy społeczne Gminy   w opinii środowiska lokalnego  na podstawie     

      przeprowadzonych badań ankietowych……………………………………………..61 

Cześć IV  

Działania strategiczne 

4.1 Misja i cele strategiczne, kierunki działania i wskaźniki realizacji celów ………...84 

4.2 Analiza SWOT………………………………………………………………………….91 

4.3 Ramy finansowe strategii……………………………………………………………...99 

4.4  Monitorowanie i ewaluacja strategii………………………………………………  100                                                    

4.5 Prognoza zmian w zakresie objętym strategią…………………………………… 101 

4.6 Harmonogram realizacji strategii …………………………………………………...102 

4.7 Zakończenie…………………………………………………………………………. 109 

Spis tabel ………………………………………………………………………………….110 

 

 
 
 



GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH                     
NA  LATA  2021-2030 

 

2 

 

 

Wstęp 

 

 
 Polityka społeczna oznacza racjonalną działalność państwa i innych 

podmiotów zmierzającą do kształtowania ogólnych warunków pracy i bytu ludności, 

pożądanych struktur społecznych  i stosunków społeczno-kulturowych, służących 

efektywnemu i sprawiedliwemu zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa. Na poziomie 

lokalnym jednym z podstawowych narzędzi służących jej realizacji jest strategia 

rozwiązywania problemów społecznych. Strategia rozwiązywania problemów 

społecznych to dokument przedstawiający koncepcję działań zmierzających                   

do poprawy lokalnej polityki społecznej, szczególnie w aspekcie rozpoznawania 

zagrożeń społecznych, ich profilaktyki  i minimalizowania negatywnych skutków 

występujących problemów społecznych. Strategia stanowi podstawę do realizacji 

stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych w obliczu zagrożeń dla 

prawidłowego funkcjonowania lokalnej społeczności. Niniejsza strategia została 

opracowana w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Sawinie. Powyższy 

dokument powinien zawierać w szczególności: diagnozę sytuacji społecznej                         

i prognozę zmian w zakresie objętym strategią. Ponadto  określać cele strategiczne, 

kierunki niezbędnych działań, sposób realizacji strategii i jej ramy finansowe oraz 

wskaźniki realizacji działań. Okres  realizacji Strategii obejmuje wieloletni horyzont 

czasowy ze względu m.in. na zachodzące zmiany społeczne, sytuację 

demograficzną  i stan gospodarki.   

 W pracach nad dokumentem uczestniczyli przedstawiciele samorządu 

lokalnego,   w tym sektora pomocy społecznej, oświaty, kultury, sportu i rekreacji, 

ochrony zdrowia,   policji oraz mieszkańcy gminy. Strategia została przygotowana na 

lata 2021-2030 oparta na  dokumentach strategicznych z zakresu polityki społecznej 

przygotowanych na poziomie globalnym, ogólnopolskim i samorządowym skąd, 

stosownie do potrzeb mieszkańców, przenosi priorytetowe cele i kierunki działań na 

poziom lokalny. Dokument umożliwia ubieganie się o środki zewnętrzne, m.in.              

z funduszy strukturalnych Unii Europejskie i stanowi materiał wyjściowy                              

do opracowania szczegółowych programów  i projektów pomocy społecznej. 

 Prace nad dokumentem rozpoczęły się we wrześniu 2020  roku. Obejmowały 
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one: zebranie niezbędnych danych i informacji, analizę danych statystycznych               

i informacji otrzymanych od instytucji publicznych, przeprowadzenie i opracowanie 

badań-empirycznych. Wójt Gminy Sawin Zarządzeniem Nr 65/2020 z dnia                       

11 sierpnia 2020 powołał Zespół ds. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Sawin  na lata 2021-2031. W skład zespołu weszli 

przedstawiciele jednostek gminnych i pracownicy Urzędu Gminy Sawin oraz 

przedstawiciele instytucji, którzy działają w sferze rozwiązywania problemów 

społecznych. Prace nad dokumentem odbywały się w okresie obowiązywania stanu 

epidemii Covid-19, co znacznie ograniczyło możliwości współpracy pomiędzy 

instytucjami, organizacji spotkań roboczych, warsztatów oraz spotkań otwartych                   

z mieszkańcami. W ramach działań angażujących mieszkańców gminy została 

przeprowadzona ankieta dotycząca problemów społecznych w gminie, w której wzięli 

udział mieszkańcy gminy oraz ankieta dotyczącą wsparcia dzieci w ich rozwoju 

przeprowadzona wśród  rodziców dzieci szkolnych z Zespołu Szkół w Sawinie. 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów  Społecznych Gminy Sawin na lata 

2021-2030 składa się z czterech części : część wstępnej, części  informacyjnej  

charakterystyki gminy, części diagnostycznej, części prognostyczno -  wdrożeniowej 

określającej wizje projektowanych celów   i działań. 

 W części wstępnej niniejszej Strategii  przedstawione zostaną podstawy 

prawne i akty prawne regulujące problematykę społeczną w celu  przygotowania                

i realizacji Strategii. Ponadto ukazane zostaną uwarunkowania strategiczne                         

i programowe. Części drugiej zostanie przedstawiona ogólna  charakterystyka                              

Gminy Sawin.  W następnej części dokonana zostanie diagnoza sytuacji społecznej 

Gminy Sawin. Przedstawiona zostanie sytuacja społeczno - gospodarcza Gminy 

Sawin  obejmująca obszary działań w zakresie pomocy społecznej: rodziny, 

bezrobocia, ubóstwa, niepełnosprawność, osób starszych i uzależnień. W części 

diagnostycznej poddano analizie dane pozyskane w ramach przeprowadzonego na 

przełomie listopada i  grudnia 2020 r. badania ankietowego, wśród społeczności 

lokalnej. Wzór ankiety załącznik nr 1 do Strategii. Diagnoza problemów społecznych 

w obszarze Gminy Sawin została sporządzona w oparciu o analizę danych                         

z przeprowadzonych badań ankietowych. W czwartej części dokumentu dotyczy 

prognozy zmian i rozwiązania problemów społecznych na terenie Gminy Sawin oraz  

wdrożenia stosownych działań. Planowanie zmian   i rozwiązań było bardzo trudne    
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w trakcie opracowania powyższego dokumentu z uwagi na  sytuację  w kraju 

spowodowaną ogłoszonym w marcu 2020 stanem epidemii COVID -19.   Wiązało się 

to  z licznymi ograniczeniami w zakresie działalności gospodarczej, zmniejszeniem 

zakresu  lub wyłączeniem funkcjonowania instytucji, zakładów pracy oraz izolacją 

społeczną. Okres izolacji i zamrożenia gospodarki skutkował częściowo zamknięciem 

niektórych zakładów pracy, zwolnienia pracowników. W związku z powyższym trudno 

jest prognozować skutki izolacji rodzin, pogłębienia wewnętrznych problemów           

z uwagi na pozostawanie w domach oraz pogorszenie sytuacji zawodowej                   

i społecznej. Z tego powodu Strategia oparta została  na danych, informacjach                              

i prognozach dostępny w okresie jej przygotowania, natomiast pozwala na 

elastyczność działania oraz dokonanie modyfikacji w przypadku, gdy sytuacja ulegnie 

zmianie.  Ostatnia część dotyczy propozycji rozwiązania problemów społecznych,             

w tym przedstawione zostaną cele główne  i strategiczne  oraz kierunki działań, 

źródła finansowania, systemy wdrażania strategii i jej monitorowanie. 
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SŁOWNICZEK: 

 
GOPS– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie 

WTZ-  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sawinie,  

ŚDS- Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie 

 DD  Senior + „Przystań”- Dzienny Dom „ Senior+ „ Przystań”   w Sawinie  

PUP – Powiatowy Urząd Pracy 

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

GKRPA-  Gminna Komisja Rozwiązywana Problemów Społecznych 

ZS- Zespół Szkół w Sawinie 

Stowarzyszenie „ Edukator” w Łomży SP Bukowej Wielkiej- Stowarzyszenie 

„Edukator” w Łomży  Szkoła Podstawowa im. M Konopnickiej w Bukowej Wielkiej 

Stowarzyszenie „ Edukator” w Łomży SP w Czułczycach – Stowarzyszenie                     

„ Edukator” w Łomży Szkoła Podstawowa w Czułczycach 

Stowarzyszenie Edukator w Łomży SP w Wólce Petryłowskiej – Stowarzyszenie 

„ Edukator w Łomży Szkoła Podstawowa w Wółce Petryłowskiej 

PCPR-  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

NZOZ  „ LUDI –MED” Sawin -  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Sawinie 

NZOZ  „SAWIN- MED”  Sawin – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sawinie 

ZOL- Zakład Opiekuńczo Leczniczy 

DPS- Dom Pomocy Społecznej 

PZOON- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

GUS-Główny Urząd Statystyczny 
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Część I 
Uwarunkowania tworzenia strategii 

 

1.1  PODSTAWY PRAWNE. 
 

  Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sawin 

na lata 2021-2031 wynika z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.             

o pomocy społecznej, który w ramach zadań własnych gminy przewiduje „opracowa-

nie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczegól-

nym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

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

szczególnego ryzyka”. Do aktów prawnych regulujących treść strategii oraz wpływa-

jących na jej realizację należą również m.in.:  

 

• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 713                  

z późn.zm.), 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziała-

niu  alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2277), 

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

(tj. Dz.U. z 2020r. poz. 821), 

• Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. : Dz.U. z 2020 r.                

poz. 111), 

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

(tj.: Dz.U. z 2020r. poz. 808 z późn.zm.), 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. 

z 2020r. poz. 218 z późn.zm.), 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2019 r., 

poz.852 z późn.zm.), 

• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy                  

(tj: Dz.U. z 2020 r. poz. 1409), 
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• Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tj.  Dz.U. z 2020 r., 

poz.176), 

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

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 426 z późn.zm.), 

• Ustawa z dnia 11 lutego o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz.U.                   

z 2019 r. poz. 2407), 

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

nych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1398 z późn.zm.), 

• Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych                    

(tj. Dz.U.   z 2020 r., poz. 266 z późn.zm.), 

• Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U.                      

z 2020 r., poz. 685), 

• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2020r.,                

poz. 295  z późn.zm.), 

• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz.U.  z 2019r. 

poz. 2133), 

• Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U. z 2020 r.       

poz.1348), 

• Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”               

(tj. Dz.U.   z 2020 r., poz. 1329), 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                        

i o wolontariacie  (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1057), 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2020 r.,                     

poz. 1327), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj.  Dz.U. z 2020r., poz. 910), 

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.  Dz.U. z 2019 r.,              

poz. 869 z późn.zm.). 
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1.2 DOKUMENTY PROGRAMOWE POLITYKI SPOŁECZNEJ. 

 

 Gminna  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem 

zgodnym z dokumentami strategicznymi i  programowymi, które  funkcjonują na 

poziomie europejskim, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Dokumenty te tworzą 

warunki do podejmowania działań opartych na zasadzie pomocniczości państwa przy 

wykorzystaniu zasobów  w środowisku lokalnym. 

Na szczeblu międzynarodowym należy zwrócić w szczególności  na: 

 Strategię na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu - Europa 2020 (z perspektywą do 2030 r.) Strategia ta 

obejmuje trzy wzajemne ze sobą powiązane priorytety: 

 rozwój inteligentny : rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 

  rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywnej korzystającej                    

z zasobów,  bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 

 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim 

poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Strategia 

opracowana jest na rzecz zapewnienia spójności społecznej i terytorialnej oraz 

poprawy życia osób ubogich i wykluczonych społecznie. 

 Na szczeblu krajowym istotne znaczenie ma Długookresowa Strategia 

Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności. Główny cel tego 

dokumentu stanowi poprawa jakości życia Polaków . Jego osiąganie będzie możliwe 

dzięki podjęciu działań w trzech obszarach: konkurencyjności i innowacyjności, 

równoważenia potencjału rozwoju regionów Polski oraz efektywności i sprawności 

państwa. W 2017 roku Rada Ministrów przyjęła także Strategie na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 ( z perspektywą do 2030 r.). Strategia 

określa  podstawowe uwarunkowania, cele, kierunki rozwoju kraju w wymiarze 

społecznym, gospodarczym, regionalnym oraz przestrzennym, przedstawiając nowy 

model rozwoju tj. rozwój odpowiedzialny oraz społecznie i terytorialnie 

zrównoważony. Ponadto należy również zwrócić uwagę na Krajowy program 

Rozwoju Ekonomii Społecznej  do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej 

(KPRES). Jego cel główny brzmi „ Do roku 2023 podmioty ekonomii społecznej                   

i solidarnej będą ważnym elementem aktywizacji i integracji społecznej osób 
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zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz  dostarczycielami usług użyteczności 

publicznej i realizatorami zadań z zakresu rozwoju lokalnego” będzie on realizowany 

poprzez cele szczegółowe ; 

1) Wspieranie trwałego partnerstwa podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej                         

z samorządem terytorialnym w realizacji usług społecznych użyteczności publicznej 

oraz zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego. 

2) Zwiększenie liczby wysokiej jakości miejsc pracy w przedsiębiorstwach 

społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

3) Zwiększenie konkurencyjności podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej na  

rynku. 

4) Upowszechnianie pozytywnych postaw wobec ekonomii społecznej i 

solidarnej. 

W obszarze polityki senioralnej na uwagę zasługuje Polityka społeczna wobec 

osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – uczestnictwo - solidarność, przyjęta 

Uchwałą Nr 161 rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. Cel polityki społecznej 

wobec osób starszych  stanowi podnoszenie jakości życia seniorów poprzez 

umożliwienie im pozostawiania jak najdłużej  samodzielnymi i aktywnymi oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa. Obszary dotyczące ogółu osób starszych to m.in. 

kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, uczestnictwo                

w życiu społecznym, tworzenie warunków  umożliwiających wykorzystanie potencjału 

osób starszych  jako aktywnych uczestników życia  gospodarczego i rynku pracy, 

profilaktyka chorób, promocja zdrowia, zwiększanie bezpieczeństwa  fizycznego, 

tworzenie warunków do solidarności i integracji międzypokoleniowej, a także 

działania na rzecz edukacji dla starości (kadry opiekuńcze i medyczne), do starości 

(całe społeczeństwo), oraz edukacja w starości (osoby starsze). Obszary 

uwzględniają działania wobec osób starszych niesamodzielnych a w szczególności 

ułatwienie dostępu do usług wzmacniających samodzielność, zapewnienie 

optymalnego dostępu do usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych i opiekuńczo- 

pielęgnacyjnych. Dokumenty unijne : Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego                      

( w skrócie SKRL)  oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 

Społecznemu  obowiązywały do 2020 roku. Jednak założenia tych dokumentów są  

nadal aktualne, dlatego warto je przywołać. Głównym celem Strategii Rozwoju 

Kapitału Ludzkiego jest rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie 
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potencjałów osób aby w pełni mogły uczestniczyć w życiu  społecznym, politycznym  

i ekonomicznym na wszystkich etapach życia. 

            Na poziomie regionalnym najważniejszym dokumentem strategicznym dla 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sawin są: Strategia  

Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku oraz Strategia Rozwoju Powiatu 

Chełmskiego  na lata 2021-2026. Strategia  Rozwoju Województwa Lubelskiego          

w szczególności dotyczy poprawy jakości życia mieszkańców, wzmacniania roli 

województwa lubelskiego w relacjach transgranicznych i międzynarodowych, 

podnoszenia konkurencyjności gospodarki i integracji wewnętrznej regionu. Strategia 

Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026  opiera się na założeniach            

w zakresie prowadzenia polityki rozwoju przez  samorząd w celu poprawy dostępu do 

infrastruktury, pełne wykorzystanie lokalnych zasobów i szans rozwojowych, 

rewitalizację i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni  publicznej, podniesienie 

poziomu oświaty i ochrony zdrowia, zapewnienie  bezpieczeństwa publicznego                   

i ograniczenie negatywnych zjawisk wykluczenia społecznego. 
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Część II  
 

Charakterystyk Gminy Sawin 

 
2.1 STRUKTURA TERYTORIALNA. 

 

              Gmina Sawin leży w powiecie chełmskim, w województwie lubelskim, przy 

drodze  nr 812 łączącej miejscowości Chełm i Włodawę. Sąsiaduje od północy                 

z  gminą Hańsk, od wschodu z gminą Ruda Huta i gminą Wola Uhruska, od południa 

z gminą Chełm. Zajmuje powierzchnię 190 22 km² . Gmina Sawin składa się z 27 

miejscowości – Aleksandrówka, Bachus, Bukowa Mała, Bukowa Wielka, Chutcze, 

Czułczyce, Czułczyce Małe, Czułczyce Kolonia, Hredków, Jagodne, Krobonosz, 

Łowcza, Łowcza Kolonia, Łukówek, Malinówka, Petryłów, Podpakule, Radzanów, 

Sajczyce, Sawin, Serniawy, Serniawy Kolonia, Średni Łan, Tomaszówka, Wólka 

Petryłowska. Miejscowości te tworzą 19 sołectw. 

   Powierzchnię Gminy w 1/3 zajmuje Chełmski Park Krajobrazowy i Chełmski Obszar 

Chronionego Krajobrazu. Na terenie Gminy powstały dwa leśne rezerwaty przyrody. 

Rezerwat Bachus o powierzchni ok. 83 ha, rosną tutaj okazy dębu bezszypułkowego           

i grądy, a także rośliny runa leśnego – m.in. groszek alzacki, żywiec cebulkowy, 

turówka leśna. Obejrzeć można lejki krasowe, pozostałość jezior polodowcowych, 

spotkać można żółwia błotnego oraz nietoperze. Rezerwat Serniawy utworzono by 

chronić grąd łęgu olszowo-jesionowego, zajmuje on powierzchnię 38 ha. Występuje 

tutaj 14 gatunków roślin chronionych m.in. żywiec cebulkowy i gruczołowaty, 

wawrzynek wilczełyko, podkolan zielonawy, skrzyp łąkowy, listeria jajowata.  W runie 

leśnym rośnie bluszcz pospolity, widok rezerwatu upiększa urokliwy strumyk.                       

Na terenie Gminy Sawin występuje dzikie Jezioro Słone o powierzchni 6,10 ha., 

gdzie można podziwiać rzadkie gatunki storczyka. Interesujące są również Torfianki                       

o powierzchni 10,75 ha które są ostoją ptactwa wodno-błotnego, tutaj ma swoje 

siedlisko strzebla przekopowa i żółw błotny – gatunki wpisane do Polskiej Czerwonej 

Księgi Zwierząt. Gmina Sawin jest interesująca pod względem historycznym. Do 

najstarszych zabytków należą wykopaliska archeologiczne: groby neolityczne                      
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i pozostałości osadnictwa z wczesnego średniowiecza np. element krajobrazu  

obronnego „Zamczysko” na terenie miejscowości Czułczyce. 

          Bohaterska postawa mieszkańców w okresie powstania styczniowego w 1863 

roku została upamiętniona pod postacią „kamienia powstańców”- głazu narzutowego  

znajdującego się pomiędzy miejscowościami Sawin-Malinówka. W lesie sawińskim 

znajduje się zbiorowa mogiła poległych powstańców a na cmentarzu parafialnym – 

symboliczny krzyż. Rusyfikację terenów upamiętnia cerkiew prawosławna obecnie 

kościół rzymskokatolicki pw. Św. Rocha w Czułczycach. Liczne stanowiska armatnie, 

groby poległych żołnierzy i pomnik w miejscowości Krobonosz upamiętniają działania 

wojenne  I i II wojny światowej. Mieszkańcy Gminy Sawin uczcili pamięć poległych 

fundując obelisk z czołgiem oraz pomnik poświęcony żołnierzom Armii Krajowej, 

liczne : „ziemianki”    w lasach Podchylinia, Podgrabowy i Radzanowa oraz kapliczki. 

 

 

 

Mapa Gminy Sawin Źródło https://www.google.com/maps/place/Sawin/     

  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Sawin/
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  2.2 STRUKTURA DEMOGRAFICZNA. 

 

Liczba ludności gminy Sawin systematycznie się zmniejsza. W 2015 r. na terenie 

gminy mieszkało 5762 osób, zaś w 2020 r. gmina liczyła 5485  mieszkańców.                    

W ciągu 5 lat nastąpił spadek  zamieszkujących gminę o 277 osób. 

 Na ciągłe zmniejszanie się  liczby mieszkańców w gminie ma wpływ ujemny 

przyrost naturalny, jak i ujemne saldo migracji. Dane GUS potwierdzają, że od kilku 

lat liczba zgonów w gminie  przewyższa liczbę urodzeń żywych. Dane statystyczne 

na temat ludności gminy Sawin przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 1. 

 Dane statystyczne na temat ludności Gminy Sawin. 

 

Wybrane dane 

statystyczne 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Ludność 5762 5618 5554 5494 5539 5485 

Ludność na 1 km 2 

 
30 30 29 29 25 29 

  

Źródło: Bank Danych Lokalnych - Główny Urząd Statystyczny 

 

Tabela 2 

 Przyrost naturalny  ludności Gminy Sawin. 

Wybrane dane 
statystyczne 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Liczba urodzeń 54 68 58 52 53 48 

Liczba zgonów 65 79 82 68 58 66 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych - Główny Urząd Statystyczny 
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Tabela  3 

 Migracja ludności 2015-2020 

Wybrane dane 
statystyczne 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Liczba osób 
zameldowanych 

46 49 47 46 50 51 

Liczba osób 
wymeldowanych 

49 64 81 98 90 81 

Saldo migracji ogółem -3 -15 -34 -52 -40 -30 

Saldo migracji na 1000 

osób ogółem 

-0,5 -2,7 -6,1 -9,4 -7,1 -9,7 

Źródło: Bank Danych Lokalnych - Główny Urząd Statystyczny 

 

2.3 EDUKACJA I WYCHOWANIE. 

 

1. Placówki oświatowe w Gminie Sawin. 

 W gminie Sawin funkcjonuje  przedszkole i 4 szkoły podstawowe, brak żłobka. 

Do sierpnia 2020 - 4 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi i przedszkole 

samorządowe. Gimnazjum do 31 sierpnia 2019 roku. Od września 2020 roku                     

3 szkoły w terenie przekazane do prowadzenia Społeczno-Oświatowemu 

Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży. 

Młodzież może kontynuować naukę w szkołach ponad podstawowych poza gminą: 

Chełm, Włodawa. Placówki oświatowe w gminie są wyposażone w sprzęt 

audiowizualny, zapewniają dostęp do sali gimnastycznej, boiska szkolnego, świetlicy, 

biblioteki i sprzętu komputerowego; w szkołach prowadzone jest dożywianie. 

Uczniowie objęci są opieką  pedagoga szkolnego, mogą również korzystać z pomocy 

logopedy. Szkoły organizują zajęcia pozalekcyjne, w tym koła zainteresowań – 

tematyczne, artystyczne i sportowe; uczestniczą w projektach i programach 

służących rozwijaniu umiejętności uczniów i wyrównywaniu ich szans edukacyjnych 

oraz doskonaleniu nauczycieli, a także realizują programy profilaktyczne                            

i wychowawcze. Placówki oświatowe w gminie wykonują zadania profilaktyczne 

zawarte w programach wychowawczych i szkolnym programie wychowawczo-

profilaktycznym. Dane szczegółowe na temat placówek oświatowych działających                 

w gminie przedstawiają poniższe tabele. 
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Tabela 4. 

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym w Gminie Sawin  - Przedszkole 

Samorządowe. 

 

ROK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

LICZBA  

DZIECI 

 

49 

 

84 

 

80 

 

82 

 

101 

 

87 

Źródło:  Urząd Gminy Sawin 

 
 
Tabela 5.  
Liczba dzieci oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Sawin. 
 
              

ROK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

LICZBA 

DZIECI 

 

70 

 

58 

 

77 

 

69 

 

54 

 

61 
 

Źródło: Urząd Gminy Sawin 

  
 
Tabela 6 . 
Uczniowie objęci nauczaniem podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Sawin.   
   
 

 

NAZWA SZKOŁY 

 

 

ROK 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

LICZBA 

UCZNIÓW 

 

339 

 

315 

 

348 

 

386 

 

362 

 

359 

GIMNAZJUM LICZBA 

UCZNIÓW 

 

145 

 

147 

 

92 

 

48 

 

0 

 

0 

Źródłu :  Urząd Gminy Sawin 
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Tabela Nr 7 
 
Formy dodatkowych zajęć Przedszkolu Samorządowym w Sawinie 
 

Rok ZAJĘCIA EDUKACYJNE 

 

1 2 

 

 
 
2015/2016 
 
 
 
 
 
 
2016/2017 
 
 
 
 
2017/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018/2019 
 
 
 
 
2019/2020 
 
2020/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ZAJĘCIA DODATKOWE 
 

 Zajęci artystyczne, pt.:"Kreatywny przedszkolak - bliskie spotkania  
        z muzyką i nie tylko..." 

 Zajęcia z języka angielskiego w ramach zabaw rozwijających umiejętności 
komunikacyjne w języku obcym nowożytnym  
dla dzieci w wieku 3-6 lat 

 zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne z psychologiem 
 

 zajęcia ruchowo- gimnastyczne: „Fikający zuch- gimnastyka na wesoło” 

 zajęcia rozwijające pojęcia matematyczne oparte na metod                                        
z    E. Gruszczyk- Kolczyńskiej „Matematyka  z uśmiechem” 

 zajęcia profilaktyczno- terapeutyczne z psychologiem 
 

 Zajęcia rozwijające sprawność grafomotoryczną  z elementami terapii ręki,  
pt.: „Gimnastyka rączek" 

 Zajęcia profilaktyczno-terapeutycznych  z psychologiem 

  zajęcia plastyczne „Palcem malowane” 

 gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 

 koło logopedyczne „Ożywione słowa”- 

 zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne z psychologiem 

 zajęcia dla dzieci 6- letnich wymagających stymulacji wszechstronnego 
rozwoju dziecka z naciskiem na sferę intelektualną- „Bystry przedszkolak” 

 zajęcia profilaktyczno-terapeuty  z psychologiem 

  

 gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 

 zajęcia umuzykalniające - „Zabawy z muzyką” 

 zajęcia plastyczne dla dzieci 4-5- letnich -„Kolorowy świat” 

 logopedyczne zajęcia profilaktyczne dla dzieci  
           3- letnich 

 zajęcia matematyczne - „W krainie matematyki” 

 zajęcia kodowania dla dzieci 6- letnich „Kodowanie na dywanie” 

 zajęcia umuzykalniające -„Zabawy z muzyką”. 

 zajęcia grafomotoryczne z wykorzystaniem terapii ręki „Kreatywna rączka"   

 zajęcia matematyczne- „Zabawy    z matematyką” . 
 
 

 
2. PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE 

 

 „Programu edukacji ekologicznej prowadzonej w placówkach oświatowych 
Gminy Sawin" 

 Projekt edukacyjny, pt.: "Mój przyjaciel pies" 

 "Akademia Aquafresh" - V, VI, VII Edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacji 
Zdrowotnej 

 "Akademia Wyobraźni Play-Doh" - Ogólnopolski Program Edukacyjny 

 "Mamo, tato, wolę wodę!" - Ogólnopolski Program Edukacyjny 

 "Kubusiowi Przyjaciele Natury" - IX, X Edycja Ogólnopolskiego Programu 
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Edukacyjnego 

 "Dzieciaki mleczaki" - program edukacyjno - informacyjny 

 „Dzieciństwo bez próchnicy" 

 „Kocham Polskę" - przedszkolny projekt edukacyjny" 

 „Czyste powietrze wokół nas" 

 „Zdrowo i  sportowo” 

 projekt edukacyjny „Tradycje i zwyczaje wielkanocne”- 2016r. 

 projekt edukacyjny „Z książką za pan brat”- 2017r. 

 akcja "Cała Polska czyta dzieciom" 

 projekt edukacyjny „-Wesołe zabawy logopedyczne” 2017/18 

 akcja „Pocztówkowe przedszkole” – 2018r. 

  Akcja oceny funkcji żuchwy w jedzeniu i produkcji dźwięków mowy 
realizowana przez logopedę ( 2018/19) 

 „Akademia zdrowego przedszkolaka” 2019/20 

 projekt edukacyjny „Mąka”( 2019/20) 

 „Bohater ON w Twojej Szkole" 

 przedszkolny projekt edukacyjny "Kocham Polskę" 2020 r. 

 projekt edukacyjny  Dzień języka ojczystego”- 2020r. 
 

 
 
3. WYCIECZKI : 

 wyjazd do CHDK  - spektakl „Przygody kota – mądrość pokoleń”- 2016r. 

 wyjazd do CHDK   na spektakl „Jaś     i Małgosia” 2020r. 

  

 Poleski Park Narodowy w Urszulinie  (11 maja 2017 r.) 

 Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie                      i pomnik przyrody 
dąb "Bolko" w  Hniszowie (28 września 2017 r.) 

 Chełmski Dom Kultury w Chełmie- przedstawienie teatralne, pt.: "Świat 
Andersena" (9 marca 2018 r.) 

 V Regionalny Festiwal Piosenki Przedszkolnej "Siedliskie Nutki"     w 
Siedliszczu (7 czerwca 2018 r.) 

 Chełmski Dom Kultury w Chełmie - przedstawienie teatralne, pt.: "Doktor 
Dolittle i przyjaciele" (2 czerwca 2017 r.) 

 wystawa klocków Lego i zabawy w Fun Parku                w Lubinie (23 
października 2017 r.) 

 Chełmski Dom Kultury w Chełmie - przedstawienie teatralne, pt.: "Ach, ta 
Pippi" (9 kwietnia 2018 r.) 

 Magiczne Ogrody w Trzciankach  (4 czerwca 2018 r.); 

 wyjazd do CHDK na przedstawienie   pt.: "Przygody kota" (08 marca 2019 r.) 

 wyjazd do CHDK na przedstawienie pt.: "Rumcajs" 

 wyjazd do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie                 
(28 maja  2019 r.) 

 
4. AKCJE I ZBIÓRKI CHARYTATYWNE : 
 

 "Wielka zbiórka!" - zbiórka karmy 

 "Pełna miska dla schroniska" - zbiórka karmy 

 "Mikołaj dla kociaka" - zbiórka karmy 

 #Razem na święta - Mikołaj dla kociaka i psiaka - zbiórka karmy 

 "Szaleję za tobą kotku" - zbiórka karmy 

 edycje "Góry Grosza" 

 akcja PCK "Gorączka złota" 

 "Paka charytatywna" 

 zbiórka kosmetyków dla osób bezdomnych zbiórka 

 Szkoła pamięta - zapalenie zniczy przy lokalnych pomnikach 

 Szkoła do hymnu - odśpiewanie hymnu narodowego 
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 zbiórka dla Hospicjum Domowego w Centrum Charytatywnym Caritas w 
Krasnymstawie 

 Zaczytane przedszkole  - 2019/20 

 "Szkole pomagamy i świat oczyszczamy" - zbiórka elektrośmieci 

 zbiórka plastikowych korków, baterii, makulatury 

 akcja „Podziel się pluszakiem” – 2015r. 

 „Gwiazdka dla malucha” – zbiórka słodyczy   i środków do pielęgnacji ciała 
dla Domu Małych Dzieci w Chełmie (2016,2017) 

 Kampania społeczna „Kilometry Caritas” – 2016/17 

 Akcja „Gorączka złota” dla PCK 

 Akcja „Razem na święta” – kartki dla seniorów      z naszej gminy 2020r. 
 

5.Konkursy plastyczne 
 

 „Plastusiowa Olimpiada”. Konkurs ogłoszony przez Akademię Aquafresch              

w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej uświadamiającego 

dzieciom jak ważne jest dbanie o ząbki. 

 „Kartka Bożonarodzeniowa”. 

 „Rodzinna Kartka Walentynkowa”. 

 „Śmieszna pisanka”. 

 Miś z minką logopedyczną do 2019 r. 

 „W krainie wierszy Juliana Tuwima”. 

 „Dyniowe stworki”. 

 IV Rodzinny Konkurs Plastyczny „Jak paciorki różańca” 

 „W powietrzu i pod wodą” konkurs plastyczny ogólnopolski organizowany 

przez spółkę Targi Lublin S.A. 

 „Kartka Bożonarodzeniowa”. 

 „Kolorowa pisanka” 

  „Bohaterowie baśni Andersena” 

 „Hej, kolęda, kolęda” 

 „Pielgrzymki Jana Pawła II” 

  „Kwiaty dla Świętego Jana Pawła II” 

 „Miś z minką logopedyczną” 

 XX Powiatowy Konkurs „Palmy i pisanki wielkanocne” 

 VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom 

zapobiegamy” 

  „ Kapelusz Pani Jesieni” 

 „ Miś z logopedyczną minką” 

 „ Kapelusz Pani Jesieni” 

 „ Miś z logopedyczną minką” 

 Konkurs najpiękniejszą bombkę” 

 Konkurs na stroik Bożonarodzeniowy 

 „ Namaluj wymarzonego lizaka” 
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 „ Moja wymarzona rybka” 

 

6.Konkursy wokalno -muzyczny 

 Przegląd kolęd i pastorałek 

VI Wspólne Kolędowanie –„Do Betlejem nie jest tak daleko”. 

  „Wiosna w piosence” 

 V Regionalny Przegląd Piosenki Przedszkolnej „Siedliskie Nutki”. 

7.Konkursy fotograficzne 

 ”Jesienne zdjęcie z książką” 

        Przegląd kolęd i pastorałek 

  „Narodził się Jezus w stajni ubogiej” 

Konkursy recytatorskie 

 „ Poezja mojego dzieciństwa” 

„Międzynarodowy Dzień Języka  Ojczystego” 

Źródło:  Przedszkole Samorządowe w Sawinie 
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Tabela Nr 8 
Zajęcia rozwijające zainteresowania i wyrównujące wiedzę w Szkole   
Podstawowej w Wólce Petryłowskiej w latach 2015/2021               

1.  
Formy zajęć rozwijające 

zainteresowania 
i wyrównujące wiedzę 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Ilość 
ucznió

w 

Ilość 
go-
dzin 

Ilość   
uczni

ów 

Ilość 
go-
dzin 

Ilość 
uczni

ów 

Ilość 
go-
dzin 

Ilość 
uczni

ów 

Ilość 
go-
dzin 

Ilość 
uczni

ów 

Ilość 
go-
dzin 

Ilość 
uczn
iów 

 

2.  
Zajęcia rozwijające uzdol-
nienia prowadzone przez 

pedagoga szkolnego 
- - - - - - 17 

1h/ty
god-
nio-
wo - 
33 

- - 17 

1 h / 
tygo
go-
dnio
wo 

3.  

Zajęcia rozwijające kompe-
tencje emocjonalno-

społeczne prowadzone 
przez psychologa szkolne-

go 

- - - - - - - - 36 

4h/ty
god-
nio-
wo – 
100 h 

36 

4 h / 
tygo
go-
dnio
wo- 
100h 

4.  

Zajęcia rozwijające umiejęt-
ność uczenia się prowa-
dzone przez pedagoga 

szkolnego 

19 

2h/ty
god-

niowo 
-85h 

10 154 36 

5h/ty
go-

dnio
wo – 
164 
h 

44 

8h/ 
ty-

god-
nio-
wo – 
27 h 

21 

4h/ty
god-
nio-
wo – 
141h 

36 

6h/t
ygo
dnio
wo – 
210h 

5.  Koło artystyczne 
26 
 

1h/ty
god-

niowo 
-37h 

- - 13 

2h/ty
go-

dnio
wo – 
68 h 

  3 

1h/ty
god-
nio-
wo – 
38h 

- - 

6.  Koło matematyczne 
 

8 

1h/ty
god-

niowo 
– 37h 

- - - - 6 

1h/ty
god-
nio-
wo – 
35h 

13 

2h/ty
god-
nio-
wo – 
68h 

6 

1h/t
ygo
dnio
wo – 
35h 

7.  Koło języka angielskiego 
 

16 

2h/ty
god-

niowo 
-70h 

12 

2h/t
ygo
dnio
wo – 
68h 

- - - - 24 

4h/ty
god-
nio-
wo – 
143h 

38 

1 h / 
tygo
go-
dnio
wo- 
35 h 

8.  Koło języka polskiego 
 

9 

1h/ty
god-

niowo 
– 35h 

17 

3h/t
ygo
dnio
wo -
110h 

- - - - 5 

1 h / 
tygo-
dnio
wo- 
35 h 

7 

1 h / 
tygo
go-
dnio
wo- 
35 h 

9.  Koło sportowe 
 

12 

1h/ty
god-
nio-
wo-
33h 

- - - - - - 8 

1 h / 
tygo-
dnio
wo- 
35 h 

- - 

10.  
Zajęcia wyrównawcze z 

języka polskiego 
 

19 

3h/ty
god-

niowo 
– 

107h 

25 

3h/t
ygo
dnio
wo – 
110h 

- - - - 7 

1 h / 
tygo-
dnio
wo- 
35 h 

8 

1 h / 
tygo
go-
dnio
wo - 
35 h 

11.  
Zajęcia wyrównawcze z 

matematyki 
23 
 

2h/ty
god-
nio-
wo- 
112h 

29 

5h/t
ygo
dnio
wo - 
168 

- - - - 6 

1h/ty
god-
nio-
wo- 
34 

6 

1h/t
ygo
dnio
wo– 
34h 

12.  Zajęcia świetlicowe 
- 
 

- 36 

12h/
tygo
go-
dnio
wo – 
425h 

34 

6h/ty
go-

dnio
wo/2
32h 

42 

23h/t
ygo-
dnio
wo – 
816h 

22 

7h/ty
god-
nio-
wo-
234h 

44 

11h/
tygo
go-
dnio
wo – 
354h 
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           Na przełomie listopada i grudnia 2020 r w Zespole Szkół w Sawinie została 

przeprowadzona ankieta wśród rodziców dzieci uczęszczających do szkoły w wersji                 

on- line ( ogłoszenie i link na oficjalnej stronie internetowej Zespołu Szkół w Sawinie) na 

temat potrzeb w zakresie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.  W badaniu ankietowym 

udział wzięło 110 rodziców. Z analizy danych wynika, że rodzice oczekują   kontynuacji 

realizacji zajęć dodatkowych pozalekcyjnych dla swoich dzieci. Największe 

zainteresowanie jest w zakresie zajęć rozwijających uzdolnienia przyrodniczo –

matematycznych – 61 osób (55,5%) oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia sportowe -43 

osoby (39,1%). Ponadto rodzice oczekują dla siebie  korzystania z różnego rodzaju form 

wsparcia na terenie szkoły lub innej placówki w Gminie Sawin: 

- zajęcia z psychologiem mające na celu poprawę relacji z dziećmi i młodzieżą w domach 

  rodzinnych - 50 osób ( 45,5%); 

- warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze - 56 osób ( 50,9%); 

- kluby wsparcia dla rodziców w sytuacjach trudnych np. ( rozwód, zdarzenia losowe,  

  wypadki, choroby, itp.)- 39 osób (35,5%). 

 
2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze.  
 

Świetlica socjoterapeutyczna. 

 Świetlica Socjoterapeutyczna w Sawinie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą 

wsparcia dziennego. Organem prowadzącym świetlice jest Urząd Gminy Sawin.                     

W świetlicy odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży jak również dla członków rodzin 

wychowanków. Świetlica dysponuje 30-stoma miejscami statutowymi. 

Do dyspozycji wychowanków przeznaczone są: 

- sala kreatywności,  

-  sala zabaw -bajkolandia,  

-sala do ćwiczeń –fitnesownia,                                                                                                      

 -sala kulinarna –kuchcikowo,                                                                                                       

- sala komputerowa –komputerownia oraz oddzielne toalety z łazienkami. 

Praca z dziećmi prowadzona jest w oparciu o program wychowawczo-
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terapeutyczny, zgodnie z ramowym harmonogramem zajęć. Ponadto świetlica realizuje 

programy profilaktyczne   i prozdrowotne , które promują zdrowy styl życia wśród dzieci      

i młodzieży. 

Tabela 9  
Liczba osób korzystających z oferty Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie  
w latach 2015 r. – 2020 r. 
LP. Rok   

            Dzieci i młodzież 
 

Osoby pełnoletnie 

 
Ogółem 

W tym 
wychowankowie 
niepełnosprawni 

 
Ogółem 

1 2 3 4 5 

1. 2015 157 

 

6 78 

2. 2016 160 

 

2 72 

3. 2017 182 

 

2 79 

4. 2018 203 

 

2 84 

5. 2019 115 

 

2 69 

6. 2020 124 

 

2 77 

 

 

Tabela 10. 
Liczba wychowanków Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie  korzystających 
 z porad (konsultacji) specjalistów w latach 2015 – 2020. 
 

Lp. Rok Konsultacje  
logopedy 

Konsultacje 
 psychologa 

 

Razem 

1 2 3 4 5 

1. 2015 

 

15 27 42 

2. 2016 

 

15 27 42 

3. 2017 

 

21 - 21 

4. 2018 

 

21 - 21 

5. 2019 

 

17 - 17 

6. 2020 19 Zajęcia grupowe 

55 

74 

 

Źródło: Świetlica socjoterapeutyczna 
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Tabela 11. 
 
 Liczba  rodziców korzystających z porad (konsultacji) specjalistów w Świetlicy 
Socjoterapeutycznej  w Sawinie  w latach 2015 – 2020. 
 

Lp Rok 
Konsultacje  

logopedy 
Konsultacje 
Psychologa 

Konsultacje 
lekarza 

psychiatry 
Razem 

1 2 3 4 5 6 

1. 
2015 

 
14 2 - 16 

2. 
2016 

 
14 2 - 16 

3. 
2017 

 
18 - - 18 

4. 
2018 

 
18 - - 18 

5. 
2019 

 
16 - - 16 

6. 
2020 

 
19 - - 19 

 Źródło: Świetlica socjoterapeutycznych 

 

Programy profilaktyczne i prozdrowotne, realizowane przez Świetlicę Socjoterapeutyczną  

wśród  dzieci i młodzieży. 

 
Tabela 12. 

 Zestawienie programów profilaktycznych i prozdrowotnych realizowanych  

w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie w latach 2015-2020. 

 
Rok Nazwa programu Cel programu Liczba 

uczestników 
Źródło 

finansowania 
(wartość 

programu) 

1 2 3 4 5 

2015 Program 
profilaktyczny – 
Ferie 2016 
 
 
 
 
 
 
Polska Akcja 
Humanitarna 
Program „ 
Pajacyk” 

Celem głównym programu jest 
wyposażenie wychowanków 
Świetlicy  w wiedzę na temat 
szkodliwości nadużywania 
substancji psychoaktywnych 
oraz ich  zgubnym wpływie na 
wszelkie dziedziny życia. 
 
 
Celem programu „Pajacyk” jest 
rozwiązywanie problemu 
niedożywienia dzieci. W 
ramach programu prowadzone 
jest dożywianie oraz prace nad 
polepszeniem systemu 
dożywiania w Polsce a także 
edukacja dzieci i rodziców. 
 
 
 

51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 
500,00 zł 
 
(GKRPA) 
 
 
 
 
 
 
 
3 570,00 zł 
(PAH) 
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2016 „TAK! – twórczo, 
aktywnie i 
kreatywnie” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polska Akcja 
Humanitarna 
Program „ 
Pajacyk” 
 

Ukazanie różnych form 
aktywności jako alternatywy 
dla substancji zmieniających 
świadomość, ukazanie 
szkodliwości używek.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Celem programu „Pajacyk” jest 
rozwiązywanie problemu 
niedożywienia dzieci. W 
ramach programu prowadzone 
jest dożywianie oraz prace nad 
polepszeniem systemu 
dożywiania w Polsce a także 
edukacja dzieci i rodziców. 
 
 
 
 
 

87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 

3 840,00 zł 

(GKRPA) 

 

 

 

 

 

9 520,00 zł 

(PAH) 

2017 Program 
profilaktyczny  
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polska Akcja 
Humanitarna 
Program „ 
Pajacyk” 
 
 
 

Upowszechnianie wiedzy 
wśród dzieci, młodzieży i 
rodziców na temat uzależnień  
i jego skutków. Kształtowanie 
nawyków higienicznych 
warunkujących zdrowie   
 
 
 
 
 
Celem programu „Pajacyk” jest 
rozwiązywanie problemu 
niedożywienia dzieci. W 
ramach programu prowadzone 
jest dożywianie oraz prace nad 
polepszeniem systemu 
dożywiania w Polsce a także 
edukacja dzieci i rodziców. 
 
 
 
 

94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 

10 000,00 zł 
(GKRPA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 940,00 zł 
(PAH) 
 
 
 

2018 Program 
profilaktyczny 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykształcenie u dzieci 
aktywnej postawy wobec 
własnej przyszłości, rozwój 
umiejętności asertywnych 
zachowań, poznanie swoich 
mocnych i słabych stron, 
budowanie poczucia własnej 
wartości 
 
 
 

84 
 
 
 
 
 
 
 
10 

11 376,00 zł 
 
(GKRPA) 
 
 
 
 
 
 
 
7 200,00 zł 



GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH                     
NA  LATA  2021-2030 

 

26 

 

 
 
Polska Akcja 
Humanitarna 
Program 
„Pajacyk” 
 

 
 
Celem programu „Pajacyk” jest 
rozwiązywanie problemu 
niedożywienia dzieci. W 
ramach programu prowadzone 
jest dożywianie oraz prace nad 
polepszeniem systemu 
dożywiania w Polsce a także 
edukacja dzieci i rodziców. 
 
 
 
 
 
 

(PAH) 

2019 Program 
profilaktyczny 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polska Akcja 
 Humanitarna 
Program „ 
Pajacyk” 
 

Przepracowanie zagadnień. z 
codziennej rzeczywistości 
życia młodego człowieka. 
Przekazana wiedza oraz 
wymiana doświadczeń 
pomoże radzić sobie z 
problemami i adekwatnie 
podchodzić do sytuacji 
trudnych.   
 
 
 
 
Celem programu „Pajacyk” jest 
rozwiązywanie problemu 
niedożywienia dzieci. W 
ramach programu prowadzone 
jest dożywianie oraz prace nad 
polepszeniem systemu 
dożywiania w Polsce a także 
edukacja dzieci i rodziców. 
 
 
 
 
 

75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 

13 942,84 zł 
(GKRPA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 480,55 zł 
(PAH) 
 
 

2020 Program 
profilaktyczny 
2020 „Mów – 
Odczuwaj – Ufaj” 
 
 
Polska Akcja 
 Humanitarna 
Program „ 
Pajacyk” 
 
 
 

Program miał na celu 
dostarczenie dzieciom i 
młodzieży wiedzy z zakresu 
dbania o swoje zdrowie i 
bezpieczeństwo. 
 
Celem programu „Pajacyk” jest 
rozwiązywanie problemu 
niedożywienia dzieci. W 
ramach programu prowadzone 
jest dożywianie oraz prace nad 
polepszeniem systemu 
dożywiania w Polsce a także 
edukacja dzieci i rodziców. 
 
 
 
 

86 
 
 
 
 
 
15 
 

12 321,27 zł 
(GKRPA) 
 
 
 
 
13 700,00 zł 
(PAH) 
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2.4 KULTURA, SPORT I REKREACJA. 
 

 
 Na terenie Gminy  działalność kulturalną prowadzą : Gminy Ośrodek Kultury                     

w Sawinie i Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie. 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną,                  

w celu realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu kultury. 

Podstawowym celem statutowym Ośrodka, jako samorządowej instytucji kultury jest 

prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury. Gminny Ośrodek Kultury 

działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawy                   

z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

Przedmiotem działania ośrodka jest tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez: 

-edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, 

-tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą, 

kulturą  i sztuką,     

  -tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, 

-rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych                   

i rekreacyjno-sportowych społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci                          

i młodzieży, 

-opracowanie i przygotowanie do publikacji folderów, gazety lokalnej oraz innych 

materiałów promujących gminę.    

 Szczególnie ważnym elementem w życiu kulturalnym gminy jest działalność 

zespołów: „Wrzos”, „Jarzębina”, „Kapela Sawińska” oraz wielu solistów. Swoimi występami 

wzbudzają zachwyt i uznanie nie tylko podczas uroczystości gminnych, ale również na 

scenie powiatowej i wojewódzkiej –dając kilkadziesiąt występów. W repertuarze zespołów 

znajdziemy min. utwory biesiadne, ludowe, kolędy i pastorałki, pieśni cygańskie, 

sarmackie oraz country. 
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Tabela  13 

Zestawienie zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz imprez, w których udział brały  dzieci                 
i młodzieży w latach 2015-2020 
 

Rok 
 

Rodzaj zajęć sportowo –rekreacyjnych, imprez 

 

2015 

Wyjazdy na lodowisko oraz do kina podczas ferii zimowych 
Zajęcia w modelarni 
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Sawin 
Zajęcia na siłowni wewnętrznej oraz zewnętrznej 
Zajęcia rekreacyjne podczas Gminnego Dnia Dziecka 
Nauka gry na gitarze 
Biegi Niepodległości 
 

 

2016 

Wyjazdy na lodowisko oraz do kina podczas ferii zimowych 
Zajęcia w modelarni 
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Sawin 
Zajęcia na siłowni wewnętrznej oraz zewnętrznej 
Zajęcia rekreacyjne podczas Gminnego Dnia Dziecka 
Nauka gry na gitarze 
Biegi Niepodległości 

 

2017 

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Sawin 
Zajęcia w modelarni 
Zajęcia rekreacyjne podczas Gminnego Dnia Dziecka 
Zajęcia na siłowni wewnętrznej oraz zewnętrznej 
Nauka gry na gitarze 
Wyjazdy na lodowisko oraz do kina podczas ferii zimowych 
Biegi „W barwach jesieni w dolinie Lepituchy” 
Biegi Niepodległości 
 

 

 

2018 

Wyjazdy na lodowisko oraz do kina podczas ferii zimowych 
Nauka gry na gitarze 
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Sawin 
Zajęcia rekreacyjne podczas Gminnego Dnia Dziecka 
Zajęcia na siłowni wewnętrznej oraz zewnętrznej 
Zajęcia ZUMBY 
Warsztaty garncarskie 
Biegi „W barwach jesieni w dolinie Lepituchy” 
Biegi Niepodległości 

 

 

2019 

Zajęcia rekreacyjne podczas Gminnego Dnia Dziecka 
Treningi karate 
Nauka gry na gitarze 
Wyjazdy na lodowisko oraz do kina podczas ferii zimowych 
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Sawin 
Wakacyjne wyjazdy do kina 
Zajęcia ZUMBY 
Biegi „W barwach jesieni w dolinie Lepituchy” 
Biegi Niepodległości 
 

 

2020 

Nauka gry na gitarze 
Wyjazdy na lodowisko oraz do kina podczas ferii zimowych 
Treningi karate 
Zajęcia na siłowni wewnętrznej oraz zewnętrznej 

 

Źródło: Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie 
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2. Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie, jako samorządowa instytucja kultury działa                    

w oparciu o ustawę o bibliotekach z dnia 27czerwca 1997 r., ustawę o prowadzeniu                       

i organizowaniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. oraz o statut nadany 

przez Radę Gminy. Przedmiotem działania biblioteki jest propagowanie czytelnictwa, 

kultury oraz oświaty. Placówka realizuje te zadania poprzez różnorodne formy promocji 

zbiorów oraz działalność na rzecz czytelników i mieszkańców gminy. Jako instytucja 

kultury pełni szerokie funkcje społeczne. Jest wypożyczalnią książek, kawiarenką 

Internetową, miejscem, w którym młodsi odrabiają lekcje, uczniowie szkoły w Sawinie                  

i szkół średnich oraz mieszkańcy gminy czekają na autobus. By spełnić oczekiwania 

społeczności biblioteka podejmuje różnorodne działania przyczyniające się do rozwoju. Od 

wielu lat uczestniczy w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa” wspierającym 

zakup nowości bibliotecznych do bibliotek publicznych realizowanym przez Ministerstwo 

Kultury. Liczba aktywnych czytelników zarejestrowanych w 2020 roku wynosi 493 osoby.  

Odnotowano 5140 odwiedzin w bibliotece oraz 16 754 wypożyczeń księgozbioru. 

Biblioteka prowadzi zajęcia biblioteczne w okresie wakacji i ferii zimowych proponując  

zajęcia z książką oraz liczne gry planszowe. Na bazie posiadanego księgozbioru placówka 

organizuje róże formy pracy z czytelnikiem: wycieczki do biblioteki, lekcje biblioteczne, gry 

i zabawy planszowe  oraz wystawa malarstwa. Biblioteka aktywnie współpracuje ze 

środowiskiem min. z biblioteką szkolną, prowadząc akcję „Zdaj książkę gdzie ci wygodniej” 

– czytelnik może zdać książki z biblioteki szkolnej w bibliotece publicznej i odwrotnie.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie współpracuje z instytucjami i organizacjami  

społecznymi z terenu gminy Sawin. Placówki uzupełniają swoje zbiory na zasadzie 

wymiany i depozytu księgozbioru, według potrzeb placówek.  

 

2.5 OCHRONA ZDROWIA. 

 

Na terenie gminy Sawin zlokalizowane są  dwie placówki świadczące                                    

usługi podstawowej opieki zdrowotnej : NZOZ „LUDI - MED” ,NZOZ “SAWIN - MED”,             

Gabinet Stomatologiczny. Ponadto funkcjonują dwie apteki. Mieszkańcy mogą korzystać             

z sal rehabilitacyjnych w Świetlicy Socjoterapeutycznej, Środowiskowym Domu                       

Samopomocy, Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz w Dziennym Domu Senior + „ Przy-

stań”. Mieszkańcy gminy mogą korzystać również ze specjalistycznych  świadczeń me-
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dycznych dostępnych na terenie miasta Chełm oraz całego Województwa  

Lubelskiego . Ważną instytucją, której misją jest zapewnienie mieszkańcom opieki zdro-

wotnej w zakresie hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych 

świadczeń medycznych, ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz pomocy 

doraźnej dla wszystkich potrzebujących, jest  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny                      

w Chełmie. 

 

2.6 POMOC SPOŁECZNA. 
 

 

 
 Zgodnie z art. 110 Ustawy o pomocy społecznej na gruncie lokalnym  zadania              

z zakresu polityki społecznej realizuje ośrodek pomocy społecznej. Obowiązkiem gminy 

jest powołanie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, który jest podstawową placówką  

świadczącą pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej.   

  Na terenie gminy Sawin placówką realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej 

jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który został powołany Uchwałą Gminnej Rady 

Narodowej Nr IX/38/90  z dnia 23 marca 1990 roku. 

  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sawinie  kieruje kierownik, którego 

zatrudnia, nadzoruje i zwalnia wójt. Wójt pełni nad kierownikiem władzę zwierzchnią, 

udziela mu  swojego pełnomocnictwa, na mocy którego kierownik kieruje i zarządza 

Ośrodkiem.  Jako osoba upoważniona kierownik podejmuje decyzje administracyjne.  

 W strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajdują się Warsztaty 

Terapii Zajęciowej w Sawinie. Bezpośredni nadzór nad placówką  sprawuje kierownik  

WTZ, który podlega kierownikowi GOPS. Kierownik GOPS zatrudnia  kierownika WTZ 

oraz pozostałą  kadrę. Ponadto kierownik GOPS prowadzi kontrolę merytoryczną oraz 

finansową jednostki. 
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Tabela 14  

Współpraca GOPS w Sawinie z instytucjami lokalnymi. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie współpracuje z : 
 

Instytucje z terenu gminy Sawin 
działające w obszarze pomocy 

społecznej 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sawinie 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie 

Świetlica Socjoterapeutyczna w Sawinie 

Dzienny Dom Senior + „Przystań” w Sawinie 

 
 

Placówki oświatowe 
 
 

Zespół Szkół w Sawinie im. ks. S. Staszica 

Stowarzyszenie Edukator w Łomży Szkoła 
Podstawowa w Czułczycach im. Jana Pawła II 
Stowarzyszenie Edukator w Łomży Szkoła 
Podstawowa w Bukowie Wielkiej im. Marii 
Konopnickiej 
Stowarzyszenie Edukator w Łomży Szkoła 
Podstawowa w Wólce Petryłowskiej 
Przedszkole Samorządowe w Sawinie 

 
Instytucje związane  z kulturą 

Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie 
 

Stowarzyszenia 
Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin 
 
Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin 

 
 

Parafie 
 
 
 

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie 

Parafia pw. św. Rocha w Czułczycach 
Parafia pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 
w Bukowie Wielkiej 
Parafia pw. Najświętszej Marii Panny Królowej 
Polski w Stawie 
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Uhrusku 

 
Placówki opieki zdrowotnej 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SAWIN-
MED” 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „LUDI-
MED” 
Prywatny Gabinet Stomatologiczny Bogusława 
Kiszowara 
Prywatny Gabinet Stomatologiczny Henryk 
Kwaśniak 

 Ochrona bezpieczeństwa Posterunek Policji w Sawinie 
Ochotnicza Straż Pożarna 

Źródło: Opracowanie własne GOPS Sawin 

 Lokalne instytucje współpracujące z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

w Sawinie przedstawia powyższa tabela. Jednak, aby skutecznie realizować zadania 

GOPS  nawiązuje również współpracę międzyinstytucjonalną na różnych szczeblach 



GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH                     
NA  LATA  2021-2030 

 

32 

 

samorządu terytorialnego, a także z innymi instytucjami zewnętrznymi  o zasięgu 

ponadlokalnym.   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie  współpracuje z takimi podmiotami 

zewnętrznymi jak: 

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

 Lubelski Urząd Wojewódzki, 

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, 

 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

 Starostwo Powiatowe w Chełmie, 

 Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Chełmie, 

 Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, 

 Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Chełmie, 

 Sąd Rejonowy w Chełmie, 

 Prokuratura Okręgowa w Chełmie, 

 Komenda Miejska Policji w Chełmie, 

 Komornicy przy Sądach Rejonowych (m.in. w Chełmie, Krasnymstawie, Parczewie,   

          Włodawie), 

 Dom Pomocy Społecznej w Nowinach, 

 Dom Pomocy Społecznej w Różance, 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku, 

 Poradnia Zdrowia Psychicznego w Chełmie. 

   Prowadzona współpraca z innymi instytucjami przyjmuje najczęściej formę wymiany 

informacji. Dzięki tym działaniom wymieniamy się wiedzą i doświadczeniami, wpływa to 

bezpośrednio na szybkość załatwienia sprawy, jak i skuteczność udzielanej pomocy. 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie realizuje  zadania własne gminy                 

o charakterze obowiązkowym, do których należy: świadczenie pomocy w formie: 
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udzielania schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym, przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, zasiłków stałych, 

zasiłków celowych, również zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych                     

w wyniku zdarzenia losowego, dożywianie dzieci w szkołach i placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych, sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, pomoc osobom 

mającym trudności  w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, oraz 

organizowanie  i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, 

kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w tym domu, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków  

na wynagrodzenia pracowników, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 

określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. 

 Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę 

należą: organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawanie i wypłacanie zasiłków 

celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, 

prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób           

z zaburzeniami psychicznymi, realizacja zadań wynikających  z rządowych programów 

pomocy społecznej, mającej na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup 

społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. 

 

Tabela 15. 

Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji.  

 Liczba świadczeniobiorców 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gmina 408 362 309 254 220 246 

Powiat (średnia) 383 346 306 273 240 207 

Województwo 

(średnia) 

511 458 391 357 325 285 

    

Źródło:    Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Sawin                                            
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Wykres 1 

    

 Źródło.: Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Sawin. 

 

Analizując  powyższe dane na przestrzeni ostatnich pięciu lat zauważalny jest spadek 

liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zarówno w gminie,  powiecie 

i województwie.  W roku 2020 w nastąpił wzrost liczby osób korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej z terenu Gminy. Powyższa sytuacja spowodowana jest stanem 

epidemii Covid -19 w  Kraju. 

 

2.  Świadczenia pieniężne  i świadczenie niepieniężne przyznawane na podstawie 

ustawy o pomocy społecznej. 

 

Tabela 16 

 Liczba osób korzystających ze  świadczeń pieniężnych i niepieniężnych 

 Liczba osób 

Rodzaj świadczenia 2016 2017 2018 2019 2020 

świadczenia niepieniężne 226 194 156 156 128 

świadczenia pieniężne 144 121 98 73 122 

 

       Źródło.: Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Sawin. 
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Wykres 2 

 

 

 

 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Sawin. 

 

Na podstawie danych można zauważyć spadek liczby osób korzystających ze świadczeń  

pieniężnych, natomiast nastąpił wzrost świadczeń niepieniężnych. Sytuacja powyższa 

spowodowana jest poprawą sytuacji materialnej rodzin z uwagi na otrzymanie  

świadczenia wychowawczego na dzieci. 

 

3. Praca socjalna. 

     W  ostatnich latach nastąpiła poprawa jakości życia osób i rodzin korzystających                

z pomocy społecznej, jednak nadal widać ogromne zapotrzebowanie na wsparcie i pomoc 

ze strony pracowników socjalnych, aspiranta pracy socjalnej i asystenta rodziny.               

W ramach prowadzonej pracy socjalnej GOPS współpracuje z Powiatowym Urzędem 

Pracy, Sądem Rejonowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Gminną Komisją 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym, Policją, Służbą 

Zdrowia oraz szkołami z terenu Gminy Sawin. W związku z panującą w 2020 r. epidemią 

COVID-19 pracownicy socjalni i asystent rodziny udzielali wsparcia dla osób i rodzin 

przebywających na kwarantannie: w zakresie dostarczenia leków, żywności (3 rodziny). 
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Tabela 17 

Wskaźnik pracy socjalnej - wskaźnik obliczany jako stosunek liczby rodzin objętych pracą 

socjalną do rodzin osób, którym przyznano świadczenie pomnożony przez 100%. 

ROK 2016 2017 2018 2019 2020 

Wskaźnik pracy  socjalnej 

 

15,96% 47,21% 28,83% 47,76% 102,55% 

Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia 

 

213 197 163 134 157 

Praca socjalna ogółem 

 

34 93 47 64 161 

Źródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej  GOPS Sawin 

Wykres 2 

 

   Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia 

    Praca socjalna ogółem 

      Wartość wskaźnika pracy socjalnej.       

  Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej    
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4. Główne  powody przyznawania świadczeń pomocy społecznej zgodnie z art. 7 
ustawy  o pomocy społecznej w GOPS Sawin. 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej. 

 

2.7 INSTYTUCJE WSPARCIA DZIENNEGO. 
 
 

1. Dzienny Dom Senior + „ Przystań” 
 

Dzienny Dom „Senior+” „PRZYSTAŃ” w Sawinie działa od stycznia 2019 roku                   

i realizuje zadania własne gminy oraz Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015 -2020               

w dalszych latach Program Wieloletni „Senior +” na lata 2021 –2025. Liczba miejsc 

dofinansowana w wyniku realizacji zadania: 15. Liczba uczestników objętych decyzją 

administracyjną: 33. Uczestnikami są zarówno osoby zamieszkujące teren miejscowości 

Sawin jak i pobliskich sołectw. W większości na zajęcia docierają własnym środkiem 

transportu, ale niektórzy są dowożeni trzy razy w tygodniu transportem gminnym. Gminny 

środek transportu przeznaczony jest dla osób, które nie mogą dotrzeć samodzielnie na 

zajęcia. 
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Tabela 18  
Uczestnicy DDS + „Przystań” w Sawinie pod względem wieku i płci w latach 
 2015-2020 

Przedział wiekowy 2019 2020 

 K M Ogółem K M Ogółem 

60-70 16 15 21 14 4 18 

71-80 5 6 11 7 6 13 

81-90 0 1 1 1 2 3 

powyżej 90                  

roku życia 
0 0 0 0 0 0 

Razem 21 22 43 22 12 34 

 

Źródło. Dzienny Dom Senior „ Przystań” w Sawinie 

 

2. Środowiskowy Dom Samopomocy 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie jest instytucją pomocy społecznej 

funkcjonującą na terenie gminy Sawin od grudnia 2006 r. Ośrodek zapewnia wsparcie 

dzienne osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne, przede wszystkim                                    

z niepełnosprawnością intelektualną i chorobą psychiczną. Placówka obecnie posiada 

27miejsc statutowych, na dzień 31 grudnia 2020 r. 38 uczestników miało decyzje 

przyznające pobyt w Ośrodku 

Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Sawinie zapewnia uczestnikom : 
 
1.Terapię zajęciowa. 

2. Treningi samoobsługi i umiejętności społecznych. 

3. Poradnictwo psychologiczne. 

4. Pracę socjalną. 

5. Terapię ruchową. 

6. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. 

7.Transport uczestnikom . 

8. Organizację czasu wolnego. 

9. Opiekę pielęgniarską. 

10. Edukacja prozdrowotna prowadzona przez pielęgniarkę w formie pogadanek. 

11. Konsultacje lekarza psychiatry i psychoterapię. 

12.  Ciepły posiłek. 
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Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie mieści się przy ul. Rynek 

18 –jest to bardzo dobra lokalizacja w centrum miejscowości a jednoczenie zapewniająca 

bezpieczeństwo i spokój uczestników zajęć. Plac, na którym znajduje się obiekt jest                     

w całości ogrodzony, ścieżki są utwardzone. Obiekt jest pozbawiony barier 

architektonicznych. Uczestnicy na mocy zawartego porozumienia mają dostęp do Sali 

rehabilitacyjnej znajdującej się w sąsiedniej placówce –Świetlicy Socjoterapeutycznej    

  w Sawinie. 

 

Tabela 19. 

Uczestnicy ŚDS w Sawinie pod względem wieku w latach 2015-2020 

 

 
PRZEDZIAŁ 
WIEKOWY 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ogółem Ogółem Ogółem Ogółem 
 

Ogółem 
Ogółem 

18 – 30 3 3 3 4 4 4 

31 - 40 2 1 1 2 6 5 

41 – 50 7 6 6 5 6 6 

51 – 60 8 7 7 4 3 4 

61 – 70 7 8 8 10 7 7 

powyżej 70 3 3 4 6 4 2 

Razem 30 28 29 31 30 28 

Źródło: Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie 

 

Tabela 20.  
Uczestnicy ŚDS w Sawinie pod względem stopnia niepełnosprawności w latach            
2015-2020. 
 
 

Stopień 
niepełnosprawności 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ogółem Ogółem 
 
Ogółem 

 

 
Ogółem 

 
 

 
Ogółem 

 
 

 
Ogółem 

 
 

Lekki 
1 
 

1 1 1 1 2 

Umiarkowany 
 

13 
11 11 11 10 9 

Znaczny 16 16 16 17 20 19 

Razem 30 28 28 29 31 30 

Źródło: Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie 
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Tabela 21   
Uczestnicy ŚDS w Sawinie pod względem rodzaju schorzenia w latach 2015-2020. 
 

  

 
Rodzaj 

schorzenia 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ogółem 
 

Ogółem 
 

 
Ogółem 

 

 
Ogółem 

 

 
Ogółem 

 

 
Ogółem 

 

Choroba 
psychiczna 

18 19 20 20 15 15 

Upośledzenie 
umysłowe 

7 7 7 7 12 11 

Inne przewlekłe 
zaburzenia 
czynności 

psychicznych 

5 2 2 4 3 2 

Razem 30 28 29 31 30 28 

 
Źródło: Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie 
 

 

 

3 . Warsztaty Terapii Zajęciowej GOPS w Sawinie. 

 

      Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sawinie są placówką pobytu dziennego, czynną                             

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –15.00. Funkcjonują od 19.12.2003 r. Jednostką 

prowadząca WTZ jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie. Warsztat posiada 

30 miejsc dla osób z niepełnosprawnością. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest 

posiadanie orzeczenia z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ze 

wskazaniem do udziału w terapii zajęciowej.  W Warsztacie prowadzone są zajęcia z 

zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w 6 pracowniach terapeutycznych: 

-gospodarstwa domowego, 

-poligraficznej, 

-wikliniarsko-florystycznej 

-ceramiczno –technicznej 

-krawieckiej 

- rękodzielniczej 

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej korzystają ze wszelkiego rodzaju form 

rehabilitacji społecznej i zawodowej. Uczestniczą w imprezach kulturalno –oświatowych, 

uroczystościach, spotkaniach wyjazdowych, szkoleniach, treningach ekonomicznych                             
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i społecznych oraz wszelkich formach aktywizacji zawodowej, wizytach studyjnych                      

w zakładach pracy, praktykach zawodowych, spotkaniach z doradcą zawodowym                        

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie. 

             Ponadto prowadzone są działania i wspólne przedsięwzięcia z dziećmi, 

młodzieżą, osobami dorosłymi i starszymi na rzecz integracji społecznej oraz projekty, 

których beneficjentami są również uczestnicy WTZ. Prowadzona jest aktywna współpraca                            

z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie lokalnym i ponadlokalnym, która  

przynosi wymierne efekt.
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Tabela 22. Uczestnicy WTZ w Sawinie pod względem wieku i płci w latach 2015-2020. 
 

 
PRZEDZIAŁ 
WIEKOWY 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

K M Ogółem K M Ogółem K M Ogółem K M 
Ogółe

m 
K M 

Ogół
em 

K 

18 – 25 1 1 2 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 

26 – 30 3 2 5 3 2 5 3 2 5 2 1 3 2 1 3 1 

31 – 40 4 4 8 6 4 10 6 4 10 8 5 13 5 5 10 3 

41 – 50 2 6 8 5 4 9 5 5 10 5 4 9 5 7 12 8 

51 – 60 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 1 

powyżej 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem 10 15 25 16 14 30 15 15 30 16 14 30 13 17 30 14 

Źródło: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sawinie 
 
 
 

Tabela 23. Uczestnicy WTZ w Sawinie pod względem  stopnia niepełnosprawności w latach 2015-2020 
 
 

 

Stopień 

niepełnosprawności 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

K M 
Ogół

em 
K M 

Ogółe

m 
K M Ogółem K M 

Ogółe

m 

 

K 

 

M 

 

Ogółem 
K M 

Lekki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Umiarkowany 4 7 11 8 8 16 7 9 16 8 8 16 8 8 16 8 11 

Znaczny 7 7 14 8 6 14 8 6 14 8 6 14 8 6 14 6 5 

Razem 11 14 25 16 14 30 15 15 30 16 14 30 16 14 30 14 16 

 

Źródło: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sawinie 
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Tabela  24 Uczestnicy WTZ w Sawinie pod względem rodzaju schorzenia w latach 2015-2020. 
 

 

Rodzaj 

schorzenia 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

K M Ogółem 
 

K 

 

M 

 

Ogół

em 

K M Ogółem K M Ogółem K M Ogółem K 

Choroba 

Psychiczna 

 

1 3 4 3 5 8 2 5 7 4 4 8 2 5 7 3 

Upośledzenie 

umysłowe 

 

2 5 7 4 4 8 4 5 9 4 5 9 4 6 10 4 

Inne choroby 

przewlekłe 

 

8 6 14 8 6 14 8 6 14 8 5 13 7 6 13 7 

Razem 
11 

 
14 25 15 15 30 14 16 30 16 14 30 13 17 30 14 

Źródło: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sawinie 

 
 

Tabela 25  Liczba  uczestników korzystających w  WTZ w Sawinie w latach 2015-2020. 
 

Rok 
Liczba 

przyjętych uczestników 

Liczba uczestników,  

którzy opuścili placówkę 

Łączna liczba osób korzystający ze 

wsparcia 

2015 2 2 25 

2016 6 1 30 

2017 6 6 30 

2018 3 3 30 

2019 5 5 30 

2020 3 3 30 

Źródło: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sawin



GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH                     
NA  LATA  2021-2030 

 

44 

 

2.8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
 

 

             Bezpieczeństwo publiczne  jest to ogół warunków  i instytucji  chroniących życie, 

zdrowie, mienie obywateli oraz  majątek ogólnonarodowy, ustrój  i  suwerenność państwa 

przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego, a także przed zjawiskami mogącymi 

zakłócić normalne funkcjonowanie obywateli, godzącymi w ogólno-przyjęte normy 

postępowania. Bezpieczeństwo publiczne jest także stanem w społeczeństwie, który 

umożliwia jego sprawne funkcjonowanie. Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego 

mogą mieć charakter zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny, czyli mieszczą się tu 

ingerencje ze strony innych podmiotów państwowych w sprawy wewnętrzne, a także 

wewnętrzne konflikty  i napięcia społeczne. Często przestępczość zakłóca ten ład, co rodzi 

w społeczeństwie poczucie niesprawiedliwości i braku kontroli państwa  nad tym 

zjawiskiem 

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej jest jednym z podstawowych 

mierników ocenianych działań podejmowanych przez Policję. Działania muszą być oparte                         

o współpracę wszystkich instytucji, organizacji i podmiotów uczestniczących i odpowie-

dzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, a w szczególności samorządów terytorialnych, 

społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i wymiaru sprawiedliwości. 

Za bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy odpowiada Komisariat Policji                       

w Sawinie. Poniżej  zaprezentowano dane na temat przestępstw  oraz  zagrożeń życia                   

i zdrowia mieszkańców wskutek wypadków drogowych. 

Tabela 26 
   Kategorie przestępstw i ilość czynów o charakterze przestępczym na terenie gminy 
Sawin w latach 2015 – 2020: 
 

Wybrane kategorie przestępstw 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Kradzież cudzej rzeczy 9 3 4 3 5 5 

Kradzież z włamaniem 9 3 6 3 3 6 

Rozbój - - - - - - 

Uszkodzenie ciała 1 1 - 1 - 1 

Uszkodzenie rzeczy - 1 1 2 4 5 

Krótkotrwały zabór pojazdu - 2 - - - 1 

Oszustwo 3 3 4 3 6 6 

Wypadki drogowe 2 3 6 3 3 2 
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Nietrzeźwi kierujący 37 46 29 28 21 15 

Prowadzenie pojazdu mechanicznego 
w stanie nietrzeźwości 

16 23 8 16 8 9 

Prowadzenie pojazdu nie 
mechanicznego w stanie 
nietrzeźwości 

21 23 21 12 13 6 

Znęcanie się nad rodziną 1 4 4 3 4 3 

Uchylanie się od alimentów 2 4 3 21 17 13 

Ust. „Prawo łowieckie” - - - - - 1 

Naruszenie zakazu sądowego 9 9 3 1 6 2 

Udział w bójce i pobicie 1 - 1 1 - - 

Narażenie na niebezpieczeństwo - 2 - 1 - 1 

Groźby karalne 2 2 1 1 3 3 

Namowa i pomoc do samobójstwa - - - - - - 

Nieudzielenie pomocy w 
niebezpieczeństwie 

- - - - 1 - 

Przywłaszczenie mienia 2 - - 1 - - 

Zmuszanie do określonego 
zachowania 

- - - - - - 

Wyłudzanie poświadczenia nieprawdy - - - - - - 

Ust. „O produktach pochodzenia 
zwierzęcego” 

- - - - - - 

Ust. „Prawo farmaceutyczne” - - - - - 1 

Posiadanie wyrobów tytoniowych bez 
polskich znaków skarbowych akcyzy 

- - - - - - 

Udaremnienie egzekucji - - - - - - 

Ogółem odnotowanych przestępstw 
 

      

Źródło:  Posterunek Policji w Sawinie 

 
               

Tabela 27  
Rodzaj przestępstwa. 
 

Rodzaj przestępstwa 
 

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

1 
 

2 3 4 5 6 7 

 
Kradzież z włamaniem 

 
14 6 10 7 4 7 

Kradzież cudzej rzeczy 
 

13 8 8 3 5 10 

Uszkodzenie rzeczy 
 

3 3 3 5 9 8 

Rozboje i wymuszenia rozbójnicze 
 

0 0 0 0 0 0 

Bójki i pobicia 
 

5 3 0 1 0 1 

 
Źródło:  Posterunek Policji w Sawinie 
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Ochrona przeciwpożarowa 
 
  Za bezpieczeństwo pożarowe na terenie gminy odpowiedzialne są jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej. Na trenie Gminy funkcjonuje 9 jednostek  Ochotniczej Straży 

Pożarnej. 

Tabela 28 

Zasoby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sawin  dane na koniec 
2020 r. 
 

OSP Czułczyce 
 

OPIS POSIADANYCH ZASOBÓW 
 

Zasoby kadrowe 
Liczba członków OSP Czułczyce 36 osób, w tym przeszkolonych do zadań 

bojowo – ratowniczo - gaśniczych- 7 osób. 
 

Zasoby 
techniczne/materialne 

ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy JELCZ wraz z osprzętem (zestaw 
ratowniczy LUKAS, agregat prądotwórczy, torba ratownicza PSP R1, pompa 

pływająca typu „Niagara”, motopompa ssąco- tłocząca PO3 itp.), lekki 
samochód VOLKSWAGEN 

 

Zasoby lokalowe 
Remiza strażacka ze świetlicą, z podłączoną wodą bieżącą, przydomowa 
oczyszczalnia ścieków. Nowo wybudowany garaż na samochód strażacki. 

 

Podejmowane 
działania 

Udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, prewencja (kontrole 
przeciwpożarowe, udział w zawodach, szkoleniach strażaków). W listopadzie 

2020 r. jednostka została włączona do KSRG 
 

Źródła finansowania 
Urząd Gminy Sawin, składki członkowskie, dotacje: MSWiA, KSRG 

 

Doświadczenie 
z realizacji działań 

Organizowanie imprez integracyjnych typu: „Dzień pieczonego ziemniaka”, 
„Dzień Rodziny”. 

 
 

Doświadczenie 
w zakresie 
współpracy 

Współpraca: z Zawodową Jednostką Ratowniczo- Gaśniczą, ze Szkołą 
Podstawową w Czułczycach, z zespołem „Jarzębina” z Czułczyc i organizacja 

imprez: czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników imprez. 

 
OSP Krobonosz 

 
OPIS POSIADANYCH ZASOBÓW 

Zasoby kadrowe Liczba członków 21 osób. 

Zasoby 
techniczne/materialne 

Ubrania bojowe, sprzęt przeciwpożarowy, motopompa „Niagara”. 

Zasoby lokalowe Remiza, garaż oczyszczalni ścieków, woda bieżąca. 

Podejmowane 
działania 

Uczestnictwo w akcjach ratowniczo- gaśniczych. Prewencja, kontrola 
przeciwpożarowa. 

Źródła finansowania Urząd Gminy Sawin 

Doświadczenie 
z realizacji działań 

Organizacja imprez okolicznościowych, uczestnictwo w zawodach sportowo-
pożarniczych, uczestnictwo w czuwaniu przy Grobie Pańskim. 

Doświadczenie 
w zakresie 
współpracy 

Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 
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OSP Łowcza 

 
OPIS POSIADANYCH ZASOBÓW 

 

Zasoby kadrowe 
24 członków czynnych oraz 1 członek honorowy 

 
 

Zasoby 
techniczne/materialne 

Motopompa M-3, motopompa pływająca, sprzęt przeciwpożarowy, wóz 
gumowy do przewożenia sprzętu 

Zasoby lokalowe Garaż na sprzęt przeciwpożarowy. 

Podejmowane 
działania 

udział w kontrolach przeciwpożarowych, w akcjach ratowniczo-gaśniczych i 
pożarach. 

Źródła finansowania Urząd Gminy Sawin. 

Doświadczenie 
z realizacji działań 

Udział  w zawodach sportowo-pożarniczych między gminami Sawin-
Wierzbica. 

Doświadczenie 
w zakresie 
współpracy 

OSP Łowcza działa od 1956 r. Przez ten okres ściśle współpracuje z 
Państwową Strażą Pożarną i Samorządem Gminy Sawin. 

OSP. Łukówek 
OPIS POSIADANYCH ZASOBÓW 

 

Zasoby kadrowe 
17 strażaków. 

 

Zasoby 
techniczne/materialne 

Wyposażenie w samochód lekki VOLKSWAGEN, sprzęt techniczny do 
działań przeciwpożarowych. 

 

Zasoby lokalowe 
Remiza strażacka -wystarczająca dla działalności OSP. 

 

Podejmowane 
działania 

Coroczne gminne zawody sportowo-pożarnicze członków OSP w rywalizacji z 
sąsiednią gminą Wierzbica. 

 

Źródła finansowania 
Urząd Gminy Sawin, dotacje: MSWiA, FSUSR 

 

Doświadczenie 
z realizacji działań 

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej są przeszkoleni w zakresie potrzeb 
realizacji zadań w ramach ochrony przeciwpożarowej. 

Doświadczenie 
w zakresie 
współpracy 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej współdziała z innymi oddziałami Związku 
np. z Zarządem Gminy Wierzbica, z Zarządem Organizacji Stowarzyszeń jak 

P.Z.E.R.iI, Polski Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, z 
Gminnym Ośrodkiem Kultury z Kołem P.Z.E.R.iI w Sawinie. OPS działa od 

1950 r. 
 

OSP Malinówka 
OPIS POSIADANYCH ZASOBÓW 

 

1 2 

Zasoby kadrowe 
Zarząd 5-osobowy, 15 członków. 

Komisja rewizyjna 3-osobowa 

Zasoby 
techniczne/materialne 

2 motopompy z pełnym wyposażeniem bojowym, wóz bojowy przystosowany 
do wyjazdu do pożaru ciągnięty przez ciągnik. 

Zasoby lokalowe 
Remiza strażacka: wymiary 22 x 9 m² ,w tym świetlica, kuchnia, szatnia, lokal 

do zebrań, garaż na sprzęt przeciwpożarowy. Do  lokalu podłączona jest 
woda bieżąca, jak również oczyszczalnia  cieków. 

Podejmowane 
działania 

Udział w akcjach przeciwpożarowych, przeprowadzanie kontroli i szkoleń 
przeciwpożarowych oraz udział w zawodach sprawnościowo-sportowych. 

 

1 2 

Źródła finansowania 
Gmina Sawin 
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Doświadczenie 
z realizacji działań 

I, II i III miejsce w gminie w zawodach sportowo-pożarniczych. 
 

Doświadczenie 
w zakresie 
współpracy 

Współdziałanie  z innymi jednostkami w akcjach gaśniczych. 

 

OSP Sawin OPIS POSIADANYCH ZASOBÓW 

Zasoby kadrowe 
OSP Sawin liczy 29 członków, 19 strażaków posiada przeszkolenia 

uprawniające do udziału w działaniach ratowniczych. 

Zasoby 
techniczne/materialne 

Jednostka posiada dwa samochody ratowniczo-gaśnicze: średni VOLVO i 
lekki LUBLIN. Wyposażona jest w różnego rodzaju motopompy pożarnicze, 

agregaty prądotwórcze, sprzęt ratownictwa technicznego, aparaty 
oddechowe, sprzęt do ratownictwa medycznego. 

 

Zasoby lokalowe 

Strażnica OSP jest częścią budynku komunalnego użyczonego przez 
Samorząd gminy. Składa się z dwóch garaży i pomieszczenia świetlicowego. 

Budynek posiada centralne ogrzewanie, kanalizację, bieżącą wodę. 
 

Podejmowane 
działania 

Udział w różnego rodzaju działaniach ratowniczych, zawodach sportowo- 
pożarniczych, szkoleniach, prewencyjnych akcjach przeciwpożarowych,                 

w organizacji imprez i uroczystości. 

Źródła finansowania 

OSP jest finansowana przez Samorząd gminy. Otrzymuje również dotacje z 
tytułu włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, WFOŚiGW, 

MSWiA 
 

Doświadczenie 
z realizacji działań 

OSP Sawin działa od 1924 r. Przez okres 96 lat działa na rzecz odnowy 
przeciwpożarowej. Terenem działania jest gmina i powiat, ale również 

uczestniczyła w akcjach przeciwpowodziowych w nadwiślańskich gminach 
województwa lubelskiego 

. 

Doświadczenie 
w zakresie 
współpracy 

Ściśle współpracuje z Samorządem gminy Sawin i Komendą Miejską PSP w 
Chełmie. Jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

 

OSP Serniawy OPIS POSIADANYCH ZASOBÓW 

Zasoby kadrowe 17 członków 

Zasoby 
techniczne/materialne 

Lekki samochód ŻUK, pompa pływająca, pompa PO-3, komplet węży, 
wyposażenie osobiste strażaków. 

Zasoby lokalowe Remiza strażacka, oczyszczalnia ścieków. 

Podejmowane 
działania 

Uczestnictwo w akcjach ratowniczo-gaśniczych 

Źródła finansowania Urząd Gminy Sawin, dotacje: MSWiA 

Doświadczenie z 
realizacji działań 

- 

Doświadczenie w 
zakresie współpracy 

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych. 

 

OSP Wólka 
Petryłowska 

OPIS POSIADANYCH ZASOBÓW 

Zasoby kadrowe 
29 strażaków czynnych, 2 strażaków honorowych. 
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Zasoby 
techniczne/materialne 

Średni samochód MAGIRUS DEUTZ, pompa pływająca, pompa P-3, węże 
W75-W52, ubrania bojowe, stoły, ławki 

 

Zasoby lokalowe 
Remiza strażacka, miejsce na samochód-70 m², świetlica wiejska-100 m², 

zaplecze kuchenne, oczyszczalnia ścieków. 
 

Podejmowane 
działania 

Uczestnictwo w akcjach pożarowych, uczestnictwo w zawodach strażackich. 

Źródła finansowania 
Urząd Gminy Sawin. 

 

Doświadczenie 
z realizacji działań 

Większe doświadczenie w akcjach bojowych. 
 
 

Doświadczenie w 
zakresie współpracy 

Dobry kontakt z innymi jednostkami. 

OSP  Bukowa 
Wielka 

OPIS POSIADANYCH ZASOBÓW 

Zasoby kadrowe 

 
Liczba członków 23, czynnych do działań 10 posiadające wyszkolenie do 

działań ratowniczych. 
 

Zasoby 
techniczne/materialn

e 

Jednostka posiada 1 samochód ratowniczo –gaśniczy MERCEDES BENZ, 
agregat prądotwórczy, pompa pływająca , sprzęt do gaszenia pożarów. 

 

Zasoby lokalowe 
Strażnicza OSP z garażem 

 

Podejmowane 
działania 

Udział w akcjach pożarowych i zawodach sportowo- pożarniczych 
 

Źródła finansowania 
Urząd Gminy Sawin, dotacje MSWIA, FSUSR 

 

Doświadczenie z 
realizacji działań 

OSP w Bukowie Wielkiej działa od 1917 roku. Prze okres ponad 100 lat działa 
na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Członkowie jednostki poosiadają 

wieloletnie doświadczenie poprzez uczestnictwo w wielu akcjach 
przeciwpożarowych. 

 

Doświadczenie w 
zakresie współpracy 

Współdziałanie z innymi jednostkami w akcjach gaśniczych. Dobra 
współpraca z Samorządem Gminy Sawin. 

 

 
Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Sawin 

 

2.9 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

1. Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin jest organizacją pozarządową powstałą  

w 2000 roku, mającą status organizacji pożytku publicznego, skupiającą  w swoich  

szeregach 22 osoby. Wśród członków są: rolnicy, renciści, rzemieślnicy, bezrobotni, 

gospodynie domowe, drobni przedsiębiorcy, nauczyciele, przedstawiciele   samorządu. 

Pierwszym prezesem Towarzystwa był Mirosław Dederko, obecnie funkcję tę sprawuje 

Agnieszka Dąbrowska.  

Główną misją jest kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej, 
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przekazywanie dziedzictwa kulturowego następnym pokoleniom oraz działalność 

wydawnicza. RTGS od chwili powstania aktywizuje lokalną społeczność i wspiera oddolne 

inicjatywy mieszkańców. Jest wydawcą „Gazety Sawinian” oraz pomysłodawcą  

i współorganizatorem wielu imprez, m.in.: Nocy Świętojańskiej, Dni Sawina, 

Ogólnopolskiego Zlotu Kombatantów i Drezdeńskiego Korpusu Pancernego, dwudniowego 

Ogólnopolskiego Zjazdu Sawiniaków, Jarmarku Sawińskiego  i wielu innych. Ma na swoim 

koncie realizację wielu  projektów oraz organizację zbiórek publicznych.  

Towarzystwo prowadzi ożywioną akcję wydawniczą. Do dnia dzisiejszego ukazało się 

kilkanaście pozycji  związanych tematycznie z naszym regionem. Jedną z ostatnio 

wydanych pozycji jest publikacja pt. „Szpital –Przytułek oraz kostnica czyli ossarium  

w Sawinie” wydana  w 2021r. 

RTGS zabiega o odzyskanie praw miejskich dla Sawina, czego przykładem jest projekt 

stempli okolicznościowych monet z herbem miasta i datą nadania prawa miejskiego, które 

po raz pierwszy wybijano na Jarmarku Sawińskim w 2017 roku. 

Najnowszą i bardzo cenną inicjatywą jest podjęcie działań w kierunku rewitalizacji 

zabytkowego Szpitala – Przytułku wchodzącego w skład zespołu sakralnego w Sawinie. 

Dzięki podjętym działaniom i uzyskanym dofinansowaniom udało się uratować zabytkowy 

obiekt od całkowitej degradacji. 

Stowarzyszenie  jest organizacją,  która społeczną pracą członków dba o rozwój  

i promocję gminy z zachowaniem jej tradycji, tożsamości i wielokulturowości. 

 

Misja  

1. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej z jednoczesnym otwarciem 

się na inne społeczności i kultury. 

2. Kształtowanie pojęcia "Misja lokalna Ojczyzna" i budzenie dumy z przynależności 

do Niej. 

3. Wdrażanie do badań dziejów gminy, kultury, przyrodniczych. 

4. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego następnym pokoleniom. 

5. Tworzenie nowych polskich tradycji. 
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2. Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin 
 

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin jest to organizacja pozarządowa powstała w 2002 r. 

skupiająca 20 kobiet reprezentujących różne zawody np. pracownicy ośrodka pomocy 

społecznej, dyrektorzy szkół, pracownicy kultury, członkinie zespołu ludowego "Wrzos"                

i inne, które postanowiły swój wolny czas poświęcić na rzecz rozwoju Środowiska                   

lokalnego. Od początku działalności stowarzyszenie prowadziło działania mające na celu 

poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnością oraz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich. 

Na wniosek stowarzyszenia w ramach współpracy z samorządem lokalnym powstała            

grupa wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi,                  

w której uczestniczy 21 osób. Poprzez pisanie wniosków do różnych fundacji                     

Stowarzyszenie pozyskuje dość znaczne środki finansowe na działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

 

CZĘŚĆ III 
DIAGNOZA SPOŁECZNA  

Główne wyzwania lokalnej polityki społecznej. 

3.1  PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE        
Rodzina określić można zbiorczo problemami związanymi z prawidłowym 

funkcjonowaniem rodzin z dziećmi. Chodzi przede wszystkim o kwestie związane                        

z prawidłową realizacją funkcji przez rodziny, szczególnie tych, związanych                        

z wychowaniem dzieci. Problemy w tym zakresie mogą pojawić się w związku z opieką 

nad dziećmi, zapewnieniem im odpowiednich warunków życiowych, edukacją                               

i wychowaniem. Wynikać mogą z braku zaradności życiowej rodziców, braku umiejętności 

wychowawczych, ale też z funkcjonowania rodzin niepełnych czy wielodzietnych,                        

w przypadku których rodzicom niezwykle trudno jest realizować wszystkie zadania. 

Podkreślić należy problemy wychowawcze diagnozowane przez szkoły, w tym agresji                     

i przemoc wśród dzieci i młodzieży, a także przejawianie przez dzieci i młodzież innych 

zachowań dysfunkcyjnych patologicznych, np. drobne kradzieże, uzależnienia. W tym 

zakresie niezbędne są działania prewencyjne, które zapobiegną ich występowaniu oraz 

szybkie działania zaradczej resocjalizacyjne. W odniesieniu do pomocy społecznej 
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wskazać należy na dwie przyczyny udzielania wsparcia: potrzebę ochrony macierzyństwa  

oraz bezradność   w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  i prowadzenia gospodarstwa 

domowego.  

Tabela 29 

 Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej. 
 

Rok Liczba rodzin 
Liczba osób                     

w rodzinach 

2015 265 789 

2016 229 670 

2017 221 600 

2018 175 486 

2019 149 431 

2020 220 590 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Sawin   

 

3.2 UZALEŻNIENIA I PRZEMOC W RODZINIE   

 

1. Uzależnienia. 
 
           Uzależnienie jest stanem pojawiającym się jako następstwo przyswajania 

substancji (np. alkohol, nikotyna, kokaina) lub podejmowania czynności (hazard), które 

początkowo sprawiają przyjemność, lecz z czasem stają się przymusowe i mają 

negatywny wpływ na codzienne życie i obowiązki, takie jak praca, związek, czy nawet 

zdrowie. Osoba uzależniona może nie zdawać sobie sprawy z utraty kontroli nad swoim 

zachowaniem i problemów, które sprawia zarówno sobie jak i najbliższym.  

         Uzależnieniem, które dotyka wielu mieszkańców Gminy Sawin, jest alkoholizm. Jest 

on problemem nie tylko naszej gminy, ale i kraju, często ściśle powiązanym ze zjawiskiem 

przemocy w rodzinie. Nadużywanie alkoholu może doprowadzić do przemocy zarówno 

psychicznej, jak i fizycznej. Przemoc w różnej postaci przenika do życia rodzinnego, 

środowiska szkolnego i otoczenia społecznego. Podstawowa działalność w zakresie 

problemu uzależnień w Gminie Sawin prowadzona jest przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sawinie. GKRPA zajmuję się prowadzeniem 

postępowań związanych z przymusowym skierowaniem na leczenie odwykowe i realizacją 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
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Przeciwdziałania Narkomanii. Na terenie Gminy Sawin działa Punkt Konsultacyjno- 

Informacyjny, do którego zgłaszają się osoby mające problem alkoholowy oraz doznające  

przemocy. Do Punktu zgłaszają się także członkowie rodzin, w których występuje przemoc 

oraz sprawcy przemocy. 

 

2. Przemoc  w rodzinie. 
 

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

przemoc w rodzinie jako powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające 

prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a w szczególności narażające te osoby na 

niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, 

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

a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Zjawisko 

przemocy w rodzinie ma charakter złożony i rozpatrywane jest zarówno w aspekcie, 

prawnym, psychologicznym jak i społecznym. 

Gmina Sawin podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,                      

w szczególności w ramach funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarny                                      

ds. Przeciwdziałania Przemocy  w  Rodzinie.  Zespół  Interdyscyplinarny  został  powołany  

przez  Wójta  Gminy, natomiast Rada Gminy, w drodze uchwały, określa tryb i sposób 

powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe 

warunki jego funkcjonowania. Gminny  Zespół  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy                           

w  Rodzinie  to  grupa  specjalistów z różnych dziedzin  działająca  w  celu  pomocy  

rodzinie,  która  dotknięta  jest  problemem przemocy. Pomoc ze strony Zespołu kierowana  

jest do mieszkańców Gminy Sawin. W ramach  Zespołu  funkcjonują  Grupy  Robocze  ds.  

Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie, które są powołane do pracy w indywidualnych 

przypadkach przemocy w rodzinie. Członkowie Grupy Roboczej spotykają się na 

regularnych posiedzeniach, na które zapraszane są osoby wskazane w procedurze 

Niebieskiej Karty, jako te, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w 

rodzinie oraz te, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. Poza  

posiedzeniami  Grupy  Roboczej,  ich  członkowie,  współpracują  z  rodzinami, w których 

realizowana jest procedura Niebieskiej Karty. Pracownicy socjalni oraz dzielnicowy 

składają  wizyty  w  miejscu  zamieszkania,  monitorują  sytuację  rodziny  w  zakresie  
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bezpieczeństwa i ustania przemocy w rodzinie. Praca  Grupy  Roboczej  trwa  do  czasu  

ustania  przemocy  w  rodzinie  lub  stwierdzenia braku zasadności realizacji procedury            

w danej  sytuacji.  

 

3.3  PROBLEMY OSÓB STARASZYCH I 

        NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

 
1. Osoby starsze. 

 

 

Problemem społecznym jest również funkcjonowanie seniorów, szczególnie osób 

samotnych, które wprawdzie nie muszą być niepełnosprawne czy chore, ale z powodu 

wieku doświadczają ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu. Starzenie się społeczeń-

stwa wskazuje, iż liczba seniorów będzie rosła, a wydłużanie przeciętnego trwania życia 

pozwala twierdzić, że rosła będzie również liczba osób w wieku sędziwym, które naturalnie 

doświadczają wielu ograniczeń i wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Nie 

zawsze rodzina chce lub może zająć się osobą starszą, dlatego samorządy muszą być 

przygotowane na udzielenie im pomocy. Pamiętać jednocześnie należy, że osoby starsze 

bardzo często dotyka problem osamotnienia, stąd ważna jest również ich aktywizacja  

społeczna. Pociąga to za sobą konieczność dostosowywania infrastruktury społecznej                 

w gminie służącej zaspakajaniu potrzeb mieszkańców. Instytucją pomocową, która działa 

na rzecz osób starszych i osób   z niepełnosprawnością jest m.in. Gminny  Ośrodek               

Pomocy Społecznej. Ośrodek świadczy usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych   

gminy. Zakres usług obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 

opiekę higieniczną, pielęgnację zleconą przez lekarza oraz pomoc w podtrzymywaniu psy-

chofizycznej kondycji osoby tego potrzebującej. Usługi opiekuńcze realizowane przez 

GOPS Sawin. 

 

Wykres 4 

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych GOPS Sawin. 
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Źródło:  Ocena zasobów pomocy społecznej  GOPS Sawin. 

 

 

Z przedstawionej analizy danych wynika, że w roku 2020 nastąpił wzrost  

zapotrzebowania na pomoc w formie usług opiekuńczych. W związku z powyższym  

Gminny  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie  przystąpił  do  realizacji Rządowego 

Programu „Opieka 75+” edycja 2020. W ramach usług opiekuńczych objęto 11 rodzin             

z terenu gminy.  Ponadto Ośrodek realizował specjalistycznymi usługi  opiekuńcze,  objęto 

wsparciem w tym zakresie  9 rodzin w tym dwie rodziny dodatkowo  przez asystenta osoby 

niepełnosprawnej.  Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych realizowana była               

w formie  psychoterapii, psychoedukacji i profilaktyki w zakresie zdrowia psychicznego 

przez Specjalistę Psychoterapii . 

 

2. Osoby z niepełnosprawnością. 

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

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, 

psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia 

wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania 
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pracy zawodowej. Wskazana ustawa określa trzy stopnie niepełnosprawności:  

 

 Stopień znaczny- do znacznego stopnia niepełnosprawności zaliczyć można osobę                     

z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy lub zdolną do pracy 

jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia określonych 

ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z nie  

zdolnością do samodzielnej egzystencji;     

 Stopień umiarkowany- do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się 

osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do 

pracy jedyni  w warunkach pracy chronionej lub wymagającej czasowej albo 

częściowej pomocy innych  osób w celu pełnienia ról społecznych; 

 Stopień lekki- do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę   o naruszonej 

sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do 

wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych  

kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością fizyczną, lub mająca ograniczenie                   

w pełnieniu ról społecznych dające się uzupełniać przy pomocy wyposażenia                           

w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.                          

      Ustalenie faktycznej liczby osób niepełnosprawnych na danym terenie jest trudne 

do ustalenia ponieważ w Polsce funkcjonuje pięć systemów orzekania : Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Obrony Narodowej ustalają 

uprawnienia do świadczeń rentowych natomiast Zespoły do spraw Orzekania                             

o Niepełnosprawności oraz Poradnie psychologiczno -pedagogiczne (dodatkowo 

orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci) wydają orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności dla celów poza rentowych. 

 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie na 

podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu  

niepełnosprawności, wydaje dla mieszkańców powiatu chełmskiego odpowiednio 

orzeczenia o: 
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  stopniu niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia; 

 stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia; 

 wskazania do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub 

niezdolności do pracy, zwanymi orzeczeniami do ulg i uprawnień.  

Tabela Nr  30 

Liczba wydanych przez PZOON orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w latach 2015-
2020 dla osób powyżej 16 roku życia zamieszkałych w powiecie chełmskim.  

ROK STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOSCI 

ZNACZNY UMIARKOWANY LEKKI OGÓŁEM 

2015 330 455 267 1052 

2016 337 405 209 951 

2017 306 430 226 962 

2018 330 371 223 924 

2019 344 428 220 992 

2020 184 343 159 686 

 

 Niepełnosprawni mieszkańcy Gminy Sawin mogą korzystać z dofinansowania ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 

pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie do: 

 turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów; 

 zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych,   

         środków pomocniczych; 

 likwidacji występujących barier funkcjonalnych w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych (w komunikowaniu się, barier architektonicznych, 

technicznych). 

 

 W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sawinie mogą otrzymać wsparcie                   
w zakresie: 
 
1.  Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom całkowicie niezdolnym do 

pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe:                  

(701,00 zł dla osób samotnie gospodarującymi 528,00 zł na osobę w rodzinie). Każda 
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wydana decyzja poprzedzona jest wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez 

pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania tj. pobytu klienta. Wywiad środowiskowy 

przeprowadzany jest co 6 miesięcy pomimo braku zmiany danych w rodzinie czy osoby 

samotnie gospodarującej. 

2. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków 

wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku                         

z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

-niepełnosprawnemu dziecku, 

-osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

- osobie, która ukończyła 75 lat. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku 

życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli 

niepełnosprawność  powstała  w wieku do ukończenia 21  roku życia.   

3. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami  

ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks  rodzinny  i  opiekuńczy  (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2086) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:  nie podejmują 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej – w  celu  sprawowania  stałej  opieki  nad osobą legitymującą się 

orzeczeniem o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności albo orzeczeniem                                    

o niepełnosprawności łącznie ze  wskazaniami:  konieczności  stałej  lub  długotrwałej  

opieki  lub  pomocy  innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na   co dzień   opiekuna  

dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy 

przysługuje, jeżeli łączny dochód   rodziny  osoby   sprawującej   opiekę   oraz  rodziny  

osoby  wymagającej  opieki   w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00zł. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacany  jest w wysokości 620,00 zł miesięcznie. 

4. Zasiłek dla opiekuna jest świadczeniem bez kryterium dochodowego. Zasiłek dla  

opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia 

pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 

grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o  świadczeniach  rodzinnych oraz niektórych innych 
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ustaw (Dz. U. z 2012 r,  poz. 1548) z dniem 1 lipca 2013 r. Zasiłek dla opiekuna  

wypłacany jest w wysokości 620,00 zł miesięcznie. 

 5. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej przysługuje:  matce albo ojcu,  opiekunowi faktycznemu dziecka,  osobie 

będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.   

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  innym osobom, na których zgodnie                  

z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży 

obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – 

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 

sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem  o znacznym stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 

współudziału na co dzień  opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji                          

i edukacji. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność  osoby 

wymagającej opieki powstała: nie później niż  do ukończenia 18 roku życia lub  w trakcie 

nauki w szkole lub  szkole wyższej, jednak nie później niż  do ukończenia 25 roku życia. 

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji. Ponadto osoby                       

z niepełnosprawnością  mogą korzystać z pomocy finansowe w związku z trudną sytuacją 

finansową na podstawie kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej w formie  

zasiłku okresowego i jednorazowego zasiłku celowego. 

Tabela  Nr 31 

Liczba osób , którym przyznano decyzją świadczenie z tytułu niepełnosprawności  

w GOPS Sawin  w latach 2015-2020 

Rok 
Zasiłek  

pielęgnacyjny 

Specjalny 
zasiłek 

opiekuńczy 
 

Zasiłek 
dla opie-

kuna 

Świadczenie 
pielęgnacyjne 

Zasiłek 
stały 

Zasiłek 
okresowy 

2015 152 35 49 35 40 3 

2016 150 31 42 38 43 4 

2017 130 32 34 33 36 4 

2018 121 28 27 29 29 4 

2019 118 30 21 31 26 3 

2020 114 26 15 37 26 1 

Źródło :  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie. 
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3.4 UBÓSTWO I BEZROBOCIE 

 

1. Ubóstwo. 

 

 Ważnym problemem społecznym Gminy jest ubóstwo. Ubóstwo jest określane jako stan 

uwarunkowany najczęściej niewystarczającą wysokością dochodów. Brak dochodów 

uniemożliwia zaspokajanie potrzeb, zarówno biologicznych, jak i uczestnictwa w życiu 

społecznym, a przy utrzymującym się długim okresie występowania niedostatku, stanowi 

zagrożenie wykluczenia społecznego. Ustawa o pomocy społecznej przyjmując za              

przesłankę ubóstwo kieruje się kryterium dochodowym (art. 8 ustawy o pomocy społecz-

nej). Wyróżnia przy tym trzy jego rodzaje: kryterium dochodowe osoby samotnie gospoda-

rującej, kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, kryterium dochodowe rodziny. Skut-

kiem ubóstwa może być: przestępczość, bezdomność, alkoholizm, przemoc oraz wyklu-

czenie społeczne.  

2. Bezrobocie 

Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, które polega na tym, że część ludzi zdolnych do 

pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia. Często stan  

ten spowodowany jest brakiem równowagi pomiędzy podażą pracy a popytem na pracę.  

Walka z bezrobociem możliwa jest tylko przez kompleksowe działania                                         

w sferze ekonomicznej mającej na celu wzrost gospodarczy i tworzenie nowym miejsc 

pracy. Zadania w tej sferze koncentrują się również wokół problemu ochrony pracowników 

przed utratą zatrudnienia oraz pomocy w znalezieniu zatrudnienia. Świadczenia społeczne 

dla bezrobotnych reguluje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.              

Z jednej strony świadczenia dla bezrobotnych powinny zapewnić bezrobotnemu minimum 

życiowe, a z drugiej strony zachęcić także do podjęcia pracy. 

Według analizy sytuacji na rynku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie 

na dzień 31.12.2020 r. struktura bezrobocia gminy Sawin przedstawia się następująco: 

- liczba bezrobotnych ogółem – 256 (w tym bezrobotnych kobiet -  135) 

- liczba osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych 47, 

- liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP do 30 roku życia  - 80 osób (w tym 

  do 25 roku życia – 41 osób), 
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- liczba osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 69 osób. 

Zarejestrowani bezrobotni gminy Sawin według stażu pozostawania bez pracy: 

 do 1 miesiąca – 23 osób, 

 od 1 - 3 miesięcy – 49 osób, 

 od 3 - 6 miesięcy – 34 osoby, 

 od 6 - 12 miesięcy – 44 osób, 

 od 12 - 24 miesięcy – 56 osób, 

 powyżej 24 miesięcy – 50 osób, 

 Przedstawione powyżej dane wskazują, że najliczniejszą  grupą osób bezrobotnych 

jest grupa pozostająca bez pracy powyżej 12—24 miesięcy. Drugą grupę stanowią osoby 

długotrwale bezrobotnej powyżej 24 miesięcy. Dane te potwierdzają teorię, że osobie 

długotrwale bezrobotnej ciężko jest odnaleźć się  na rynku pracy i pozyskać zatrudnienie. 

 

3.5  PROBLEMY SPOŁECZNE GMINY  W OPINI ŚRODOWISKA 

LOKALNEGO NA  PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH               

BADAŃ ANKIETOWYCH. 

 
 Partycypacja społeczna jest niezwykle istotna w tworzeniu dokumentów 

strategicznych, takich jak Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych i stanowi 

fundament działań na wszystkich jego etapach, a m.in. przy formułowaniu założeń, celi                 

i misji strategii. Takie podejście ma na celu włączenie lokalnej społeczności w pracę nad 

Strategią, a tym samym wzbudzenie postaw obywatelskich. Współuczestnictwo                          

w rozwiązywaniu problemów społecznych i kwestii publicznych pozwoli również                         

na zwiększenie poczucia przynależności mieszkańców do swojego miejsca zamieszkania. 

Ważnym elementem postępowania w ramach prac nad strategią jest poznanie opinii 

lokalnego środowiska o ich potrzebach, problemach a także poznanie pomysłów i wizji. 

Uwzględnienie zgłaszanych postulatów pozwala na wypracowanie takiego dokumentu,                

z którym społeczność lokalna będzie się utożsamiała, co stanowi niezbędny warunek 

skuteczności zapisanych w nim rozwiązań, wpływających na poprawę jakości życia 

mieszkańców. W toku prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 

Gminy Sawin na lata 2021–2030 w miesiącach listopad i grudzień 2020 r.  
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przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące wypracowania założeń niniejszej strategii. 

Celem badania ankietowego było poznanie opinii o najbardziej problematycznych 

obszarach w jakich koncertują się problemy społeczne, na podstawie czego możliwe było 

wypracowanie założeń strategii oraz określenie  misji, celów strategicznych                           

i kierunków działań.  

 
1 . Metodologia przeprowadzenia badania ankietowego  
 
 Ankieta przeprowadzona w trakcie prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla Gminy Sawin na lata 2021–2030 przeprowadzona została w wersji               

 

on-line (ogłoszenie i link na oficjalnej stronie internetowej Gminy Sawin) oraz w wersji 

papierowej. W badaniu ankietowym udział wzięły 52 osoby. Formularz ankiety zawierał 

pytania dotyczące najbardziej problematycznych obszarów koncertujących problemy 

społeczne oraz działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom             

w Gminie Sawin, na podstawie czego możliwe było wypracowanie założeń strategii oraz 

określenie wizji, misji, celów strategicznych i kierunków działań. 

 Pytania miały charakter  zamknięty z możliwością wyboru jednej lub kilku podanych 

odpowiedzi. W pytaniach wielokrotnego wyboru określona została kafeteria oraz liczba 

wymaganych odpowiedzi. W ankiecie zamieszczone zostały również pytania otwarte, 

pozwalające wyrazić respondentom swoje opinie, uwagi i sugestie.  Kwestionariusz 

ankiety skierowany do mieszkańców Gminy Sawin miał charakter anonimowy i zawierał 29 

pytań. 

 
2. Analiza wyników badania ankietowego  
 
  Badanie zostało przeprowadzone na przełomie miesięcy listopad i grudzień 2020 r.,                   

a jego wyniki zostaną przedstawione i omówione poniżej w formie graficznej i opisowej.  

W badaniu wzięło udział ogółem 52 respondentów, w tym: 41 kobiet ( 78,8 %)  

i 11 mężczyzn (21,2 %). 
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Wykres 6 

 

 Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym: 21-35 lat (34,6% osób) 

wszystkich osób biorących udział w badaniu. W dalszej kolejności: 36-50 (29,8% osób) 

oraz 51-65 (19,23%). Najmniejszą grupę stanowili badani w wieku powyżej 65 lat - 7 osób 

(13,46%), oraz 20 lat i mniej – 2 osoby (3,84%).   

Wykres 7 

 

           Wśród respondentów zdecydowanie dominowały osoby, które przy pytaniu o stan 

cywilny wskazały kategorię „żonaty/zamężna” - 36 osób ( 69,23%). Następną grupę 

stanowiły osoby będące „w związku nieformalnym” – 5 osób (9,61 %), oraz  posiadający 
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statut „wolny” - 5 osób (9.61 %). W kategorii „wdowa/wdowiec” - znajduje się  4 osoby 

(7,69 %). 1 badany (1,93 %) zaznaczył, że jest „rozwiedziony/rozwiedziona”, oraz 1 

ankietowany (1,93 %) zadeklarował, że znajduje się  w separacji.  

 

Wykres 8 

Z poniższego wykresu jednoznacznie wynika, iż 29 badanych  (55,77 %) posiada 1-2 

dzieci, 13 ankietowanych (25 %) zadeklarowało że posiada 3-4 dzieci, 5 i więcej nie 

wskazał żaden z respondentów. Natomiast 10 badanych  (19,23 %) zaznaczyło odpowiedz 

że nie posiada dzieci.  

 
Wykres 9 

     Liczba dzieci w Pani/Pana rodzinie 
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Na pytanie „Czy Pani/Pana rodzina korzysta z pomocy społecznej aż 41 ankietowanych 

(78,8 %) udzieliło odpowiedzi nie. Natomiast 11 respondentów (21,2 %) potwierdziło, że 

korzysta z pomocy społecznej. 

 

.   

Wykres 10 

 

 

 

 
W  pierwszej kolejności zapytano respondentów o najczęściej występujące, w ich ocenie, 

problemy Gminy Sawin. W pytaniu wielokrotnego wyboru, gdzie ankietowani mogli wybrać 

więcej niż jedną odpowiedź (maksymalnie 3 odpowiedzi), badani wskazywali kolejno 

następujące problemy: bezrobocie– ponad połowa wszystkich badanych – 27,29 % (39 

osób) i problemy związane ze starzeniem się mieszkańców - 19,59 % (28 osób); 

alkoholizm – 15,39 % ( 22 osoby); ubóstwo – 10,49 % (15 osób), przemoc w rodzinie oraz 

bezradność opiekuńczo – wychowawczą zaznaczyło 6,29 % (9 osób),  niepełnosprawność 

– 3,49 % (5 osób), złe warunki mieszkaniowe – 2,79 % (4 osoby), narkomania – 2,09 %           

(3 osoby), bezdomność – 0,70 % (1 osoba), przestępczość – 0 % (0 osób); 5,59 %                  

(8 osób) wskazało inne problemy takie jak brak empatii, agresja czy też brak inwestycji 
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Wykres 11 

 

 

W kolejnym pytaniu poproszono ludność Gminy Sawin o wskazanie,  jakie osoby lub 

rodziny w Gminie są najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym. Ponownie, było to 

pytanie wielokrotnego wyboru, gdzie ankietowani mogli wybrać więcej niż jedną 

odpowiedź (maksymalnie 3 odpowiedzi). Najczęstszą odpowiedzią były osoby starsze       

– tak wskazało 27 osób, tj. 19,85% wszystkich biorących udział w badaniu. 25 osób  

(18,38 %) pokreśliło osoby i rodziny dotknięte bezrobociem, 24 osoby (17,65 %) wskazało 

osoby i rodziny o niskich dochodach, następnie osoby i rodziny dotknięte uzależnieniem            

– 23 osoby (16,92 %) i osoby z niepełnosprawnością – 22 osoby ( 16,17 %). Dla 8 osób  

(5,88 %) spośród wszystkich badanych to samotne matki oraz mniejszości etniczne                    

i narodowe – 7 osób ( 5,15 %).  Poniższy wykres ilustruje zaznaczone dane.  
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Wykres 12 

 

  

 

Następne pytanie ankiety dotyczyło oferty GOPS w przeciwdziałaniu ubóstwu   w Gminie 

Sawin.  Bardzo dobrze oceniło 3 osoby  (5,76 %),  dobrze – 18 osób (34,62 %). 28,85 % 

(15 osób) wszystkich  biorących udział w badaniu wskazało, że oferta jest dostateczna, 

3,85 % ( 2 osoby) zaznaczyło, że  jest wystarczająca. Natomiast 14 o 26,92  

%) wskazało, że oferta jest niedostateczna. 

Wykres 13 

 

               Jaka według Pana/Pani jest oferta GOPS w przeciwdziałaniu ubóstwu w Gminie Sawin? 

Osoby i rodziny o niskich 

dochodach  

Osoby i rodziny dotknięte 

bezrobociem

Osoby starsze

Osoby z niepełnosprawnością

Osoby i rodziny dotknięte 

uzależnieniami

Samotne matki

Mniejszości etniczne i 

narodowe

Jakie osoby lub rodziny w Gminie są najbardziej zagrożone wylkuczeniem społecznym?
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Na pytanie, o to w jakim obszarze oferta pomocy społecznej jest niewystarczająca, 

ankietowani wskazywali kolejno następujące odpowiedzi: ograniczenie bezrobocia – 19 

osób (36,54 %), wspieranie osób starszych – 16 osób (30,77 %) przeciwdziałanie 

alkoholizmowi – 9 osób (17,32 osób), przeciwdziałanie ubóstwu – 4 osoby (7,69 %), 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 3 osoby (5,76 %). Natomiast 1 osoba (1,92 %) 

wskazała odpowiedź „innym, jakim...” tj. nadzór nad wydatkami pieniędzy które wspomaga 

GOPS rodziny potrzebujące. 

 

Kolejne pytania z możliwością wyrażenia własnego stanowiska dotyczyły oceny 

realizowanych w Gminie działań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Według 

badanych dla  aż 27 osób (51,92 %) działania są niedostateczne,  14  ankietowanych 

(26,93 %) oceniło jako dostatecznie, tylko 8 osób (15,38 %) wskazało odpowiedź „dobrze”, 

2 osoby (3,85 %) – bardzo dobrze, natomiast 1 osoba (1,92 %) wskazała odpowiedź 

„niewystarczająco”.  

 

 

 

 

 

 

 

przeciwdziałanie ubóstwu

wspieranie osób starszych

ograniczenie bezrobocia

przeciwdziałanie przemocy  w 

rodzinie

przeciwdziałanie 

alkoholizmowi

W jakim obszarze oferta pomocy społecznej jest niewystarczająca?
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Wykres 15 

 

 

Ogólne dane statystyczne wskazują, że przemoc jest zjawiskiem powszechnym, 

stanowiącym poważny problem społeczny. Zdarza się jednak, że ludzie go nie dostrzegają 

lub nie chcą dostrzegać. Prowadzone akcje edukacyjne i profilaktyczne uwrażliwiają ich 

odbiorców i uczą reagowania na krzywdę drugiego człowieka. Ustosunkowując się do 

pytania czy zna Pani/Pan przypadki stosowania przemocy w rodzinie na terenie Gminy, 25 

ankietowanych (48,08 %) wskazało, odpowiedź -  tak, 14 osób (26,92 %) wskazało 

odpowiedź – nie, 11 osób (21,16 %) zaznaczyło odpowiedz - nie wiem , natomiast po  1 

osobie zakreśliło odpowiedz słyszałam (1,92 %)  oraz nie znam (1,92 %). 

 

 

 

 

 

 

 

Jak ocenia Pani/Pan realizowane w Gminie działania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu?
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Wykres 16 

 

 

  

                                                                                                                           

Określając problemy Gminy Sawin zapytano respondentów w pytaniu z możliwością 

wielokrotnego wyboru (maksymalnie 3 odpowiedzi), o formy przemocy występujące  

najczęściej w rodzinach zamieszkałych w Gminie. Według ankietowanych, najczęstszymi 

formami przemocy są naruszenie godności fizycznej – 25 osób (28,41 %) oraz naruszenie 

godności osobistej – 25 osób (28,41 %), następnie zaniedbywanie obowiązku opieki nad 

członkami rodziny  – 24 osoby (27,27 %), ograniczenie prawa własności i stosowanie 

ograniczeń ekonomicznych wobec członków rodziny – taką odpowiedź dało 8 osób   (9,09 

%), 4 osoby (4,54 %) wskazało inne formy, takie jak alkoholizm czy głośne i częste libacje 

alkoholowe. W dalszej kolejności zwrócono uwagę na naruszenie intymnośc i przemoc 

seksualna – 1 osoba (1,14 %). Jeden ankietowany (1,14 %) udzielił odpowiedzi „nie 

wiem”. 

 

 

 

Tak

Nie

Nie znam takich przypadków

Słyszałam o takich 

przypadkach

Nie wiem

Czy zna Pani/Pan przypadki stosowania przemocy w rodzinie na terenie Gminy?
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Wykres 17 

 

Jakie formy przemocy wg Pani/Pana wiedzy występują najczęściej w rodzinach 

zamieszkałych w gminie?  

 

 

 

 

 

W kolejnym pytaniu poproszono badanych o wskazanie instytucji, na które ich zdaniem 

mogą liczyć ofiary przemocy. W tym pytaniu była możliwość zaznaczenia więcej niż jedną 

odpowiedzi. Według ankietowanych takie instytucje, to przede wszystkim: Policja    - 33 

osoby (35,87 %) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej – 23 osoby (25 %), Sąd wskazało 13 

osób (14,13 %), Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaznaczyło 9 

osób (9,78 %),  następnie Szkołę – 5 osób (5,44 %). Ośrodek zdrowia wskazał                    

1 ankietowany (1,08 %) oraz Kościół  wskazał również 1 ankietowany (1,08 %).  Natomiast 

7 osób (7,62 %) wskazało odpowiedź „innych” 
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Wykres 18 

 

  Pani/Pana zdaniem na pomoc, jakich instytucji możne liczyć ofiara przemocy? 

 

 

Pytając ankietowanych o problemy, które w największym stopniu ograniczają prawidłowe 

funkcjonowanie rodziny, zadano pytanie otwarte, w którym badani mogli wpisać swoje 

opinie. Najistotniejszym problemem dla  ankietowanych jest bezrobocie – 22 osoby   

(31,89 %), alkoholizm – 10 osób (14,49), uzależnienia – 6 osób (8,69 %), ubóstwo        – 5 

osób (7,26 %), problemy finansowe– 5 osób (7,26 %) i przemoc  – 4 osoby (5,79 %),                      

w dalszej kolejności podkreślono choroby – 2,89 % (2 osoby), wyuczoną bezradność             

– 2,89 % (2 osoby) oraz rozleniwianie rodzin poprzez wypłacanie zasiłków z GOPS 

ludziom którzy mogliby podjąć zatrudnienie – 2,89 % (2 osoby). Pojedyncze osoby 

wskazywały takie problemy jak: brak wsparcia GOPS (1,45 %), brak chęci współpracy 

domowników ze sobą (1,45 %), nieodpowiedzialność rodziców (1,45 %), brak aktywności 

(1,45 %), niskie dochody (1,45 %), brak czasu dla rodziny (1,45 %), brak porozumienia 

(1,45 %), brak chęci popraw (1,45 %)y, uzależnienia od mediów (1,45 %), ograniczanie się 

do życia ze środków pomocy społecznej (1,45 %) oraz podział społeczny (1,45 %). 

 

Policja Sąd 

Ośrodek Pomocy Społecznej Szkoła

Ośrodek Zdrowia Kościół

Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych

nie wiem

inne, jakie?
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Wykres 19 

 

Jakie problemy, według Państwa, w największym stopniu ograniczają  prawidłowe funkcjonowanie rodziny? 

 

W badaniu ankietowym, mieszkańcy wypowiedzieli się również na temat występowania  

na terenie Gminy Sawin problemu alkoholowego. Wyniki przedstawiono na poniższym 

wykresie. 
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Wykres 20 

 

    Czy w Gminie występuje problem alkoholowy? 

 

Analizując uzyskane odpowiedzi, Duża część ankietowanych zauważa na terenie Gminy 

Sawin problem alkoholowy. 8 osób (15,38%) postrzegają go jako występując w niewielkiej 

grupie osób, natomiast 42 badanych (80,77%) dostrzega ten problem w dużej grupie osób. 

2 ankietowanych (3,85 %) udzieliło odpowiedzi „nie wiem”. Nasuwa się tutaj wniosek, że 

skala tego zjawiska jest bardzo duża, że problem alkoholowy istnieje.  

Wykres 21 

    Czy młodzież w naszej Gminie spożywa alkohol? 

Tak

Nie

Nie wiem

Tak

Nie

Nie wiem / Trudno powiedzieć
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Z analizy materiału empirycznego wynika, że 30,77 % ( 16 osób) jest zdania, że problem 

dotyczy tylko niewielkiej grupy osób. 35 osób (67,31 %) ankietowanych uważa, że  

młodzież z terenu Gminy Sawin  spożywa alkohol. Tylko jeden badany (1,92 %) udzielił 

odpowiedzi „nie wiem”. 

Wykres 22 

Czy Pani / Pan wie, gdzie należy szukać pomocy w przypadku problemu z alkoholem ? 

Większość ankietowanych, bo aż 42 osoby (80,77 %) stwierdziło, że wie gdzie 

należy szukać pomocy w przypadku problemu z alkoholem. Tylko 19,23 % badanych ( 10 

osób) nie wiedziało by, gdzie szukać pomocy w takim przypadku. 

W ankiecie znalazło się również pytanie pozwalające poznać opinię respondentów na 

temat, czy oferta pomocy osobom starszym (opieka, pomoc, wsparcie, usługi opiekuńcze) 

jest wystarczająca. Uzyskane odpowiedzi prezentuje poniższy wykres. 

Wykres 23 

Czy, Pani/Pana zdaniem, oferta pomocy osobom starszym  (opieka, pomoc, wsparcie, usługi opiekuńcze   )         

jest wystarczająca  w Gminie ? 

Tak

Nie
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Większość respondentów, bo aż 44,23 % (18 osób) potwierdza, że oferta pomocy osobom 

starszym w Gminie Sawin jest niewystarczająca.  Jednocześnie 38,46 % (13 osób) 

ankietowanych uznało, że oferta jest wystarczająca. 17,31 % (9 osób) badanych udzieliło 

odpowiedzi „nie wiem”. 

Kolejne pytanie z możliwością wyrażenia własnego stanowiska dotyczyło osób starszych. 

W tym pytaniu była możliwość zaznaczenia maksymalnie 3 odpowiedzi. Według badanych 

dla osób starszych problemy to przede wszystkim izolacja społeczna (samotność)       – 

22,22 % (30 osób) oraz trudna sytuacja finansowa – 18,52 % (25 osób).  Borykają się 

również  z: chorobami przewlekłymi - 13,33 % (18 osób), brakiem rehabilitacji dla osób 

starszych i niepełnosprawnych – 10,37 % (14 osób), ubogą ofertą medyczną -  9,63 %  (13 

osób) niewystarczającym  zabezpieczeniem w usługi opiekuńcze – 8,88 % (12 osób) 

niepełnosprawnością – 5,93 % (8 osób), izolacją rodzinną (odrzuceniem) – 4,44 %                 

(6 osób). Problemy osób starszych to także  brak miejsca zapewniającego integrację 

społeczną – tak wskazało 3 ankietowanych (2.22 %) a także brak mieszkań 

wspomaganych dla osób starszych i niepełnosprawnych – 2,97 % (4 osoby).                            

2 ankietowanych wskazało inne problemy jakimi są alkoholizm czy patologiczne rodziny 

utrzymujące się z zasiłków GOPS. Szczegółowe dane przedstawione zostały na 

poniższym wykresie. 

Wykres 24 

 Jakie problemy osób starszych uważa Pani/Pan najważniejsze na  terenie naszej Gminy? 
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Następnie  poproszono ludność Sawina o wskazanie,  jakie w ich opinii są główne 

potrzeby osób starszych w ich środowisku lokalnym. W tym pytaniu kilku ankietowanych 

zaznaczyło więcej niż 1 odpowiedź. Najczęstszą odpowiedzią był dostęp do usług 

opiekuńczo - pielęgnacyjnych  – tak wskazało 22 osoby, tj. 38,59 % wszystkich biorących 

udział w badaniu. 14 osób (24,57 %) pokreśliło pomoc przy wykonywaniu ciężkich prac 

domowych, następnie pomoc materialną – 9 osób (15,79 %), oraz problemy 

psychologiczne – 5 osób (8,78 %).  2 ankietowanych (3,51%) spośród wszystkich 

badanych wskazało profilaktykę zdrowotną oraz możliwość korzystania z domu dziennego 

pobytu, klubu seniora - 2 osoby (3,51 %), natomiast  1 ankietowany (1,75 %) zakreślił 

odpowiedz możliwość skorzystania z transportu publicznego, 1 ankietowany (1,74 %) 

doradztwo i załatwianie spraw urzędowych oraz 1 ankietowany (1,74 %) wskazał inne  

potrzeby, takie jak kontakt z drugim człowiekiem. 

 

Wykres 25 

 Jakie są według Pani/Panią główne potrzeby osób starszych  w Państwa środowisku lokalnym? 

 

W opinii osób ankietowanych, najważniejszymi problemami społecznymi w obszarze 

opieki zdrowotnej na terenie Gminy Sawin jest długi okres oczekiwania na usługi 

medyczne (odległe terminy wizyt) – tak zdeklarowało 19 osób (36,54 %) oraz ograniczona 

liczba wizyt domowych lekarza dla osób chorych przewlekle i niepełnosprawnych – 11 

Pomoc materialna

Pomoc przy wykonywaniu ciężkich prac domowych

Usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne

Możliwość korzystania z transportu publicznego

Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych

Profilaktyka zdrowotna

Doradztwo i załatwianie spraw urzędowych

Możliwość korzystania z domu dziennego pobytu, klubu seniora

Problemy psychologiczne

Inne, Jakie (kontakt z drugim człowiekiem)

0 5 10 15 20 25
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osób (21,16 %). 8 respondentów (15,38 %) zaznaczyło krótkie godziny przyjęć, oraz 8 

osób (15,38 %) wskazało inne problemy takie jak kontakt przez telefon z lekarzem, 

rutynowe traktowanie pacjenta czy alkoholizm. 6 osób (11,54 %) natomiast wskazało 

ograniczoną liczbę miejsc. 

Wykres 26 

 

 

 

Jakie problemy społeczne w obszarze opieki zdrowotnej uważa  Pani/Pana za najważniejsze na terenie 
naszej Gminy? 
 
 

Ustosunkowując się do pytania czy Gmina zapewnia wsparcie rodzinom z dziećmi 

niepełnosprawnym, aż 22 ankietowanych (42,31 %) wskazało odpowiedź „nie wiem”,    19 

osób (36,54 %) potwierdziła, że Gmina zapewnia wsparcie takim rodzinom, natomiast 11  

badanych ( 21,15 %)  wskazało, że Gmina nie udziela takiego wsparcia. 
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Wykres 27 

 

 Czy, Pani/Pana zdaniem, Gmina zapewnia wsparcie rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi? 

 

Za problemy, które najczęściej dotykają osoby z niepełnosprawnością w Gminie Sawin,     

(w tym pytaniu umożliwiono badanym zaznaczenie maksymalnie 4 odpowiedzi) 

respondenci uznali głównie brak ofert pracy – 30 osób (21,89 %), następnie utrudniony 

dostęp do placówek terapeutyczno – rehabilitacyjnych – 19 osób (13,87 %), bariery 

architektoniczne – 18 osób (13,14 %), utrudniony dostęp do specjalistycznych usług 

opiekuńczych – 17 osób (12,41 %), izolację społeczną (brak akceptacji w środowisku 

zamieszkania) – 16 osób (11,68 %), problemy psychologiczne – 12 osób (8,76 %), 

utrudniony dostęp do placówek wsparcia i placówek rehabilitacyjnych – 10 osób (7,30 %), 

oraz 10 ankietowanych (7,30 %) wskazało na utrudnioną możliwość korzystania ze 

środków transportu. 4 ankietowanych (2,92 %) zaznaczyło izolację rodzinną (brak 

akceptacji),1 badany (0,73 %) udzielił odpowiedzi „inne” i wskazał alkoholizm. 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

Nie

Nie wiem
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Wykres 28 

 

 

Wśród działań, jakie należałoby podjąć w celu umożliwienia osobom                                          

z niepełnosprawnością prawidłowe funkcjonowanie w środowisku zamieszkania, 

respondenci najczęściej wymieniali zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów                            

i rehabilitacji – 15,48 % (24 osoby), zatrudnienie osób niepełnosprawnych – 14,19 %     

(22 osoby), zapewnienie pomocy psychologicznej – 13,55 % (214 osób), następnie 

wskazywano na szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje osób                                      

z niepełnosprawnością -  10,97 % (17 osób), likwidację barier architektonicznych   – 10,33 

% (16 osób), szkolenia dla osób pomagającym osobom z niepełnosprawnością                               

– 9,68 % (15 osób), dostęp do usług asystenta osoby niepełnosprawnej – 9,04 %                           

(14 osób). 13 ankietowanych (8,38 %) zaznaczyło dostęp do usług opiekuńczych                         

i specjalistycznych usług opiekuńczych, oraz szkolenia dla członków rodzin osób                          

z niepełnosprawnością  - 13 osób ( 8,38 %). 
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Wykres 29 

Jakie Pani/Pana zdaniem należy podejmować działania, aby umożliwić osobom z niepełnosprawnością 
prawidłowe funkcjonowanie w środowisku zamieszkania? 

 

Następnie, zadano respondentom otwarte pytanie, które dotyczyło wymienienia innych 

zadań czy inicjatyw na rzecz integracji społecznej i funkcjonowania osób                                        

z niepełnosprawnością. Badani najczęściej wskazywali na zwiększenie dostępu do lekarzy 

specjalistów i rehabilitacji (15 osób), likwidację barier architektonicznych (12 osób), 

zatrudnianie osób niepełnosprawnych (11 osób), zapewnienie pomocy psychologicznej  

(11 osób), szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje osób z niepełnosprawnością 

(11 osób), dostęp do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (9 osób), 

szkolenia dla osób pomagających osobom z niepełnosprawnością (8 osób),dostęp do 

usług asystenta osoby niepełnosprawnej (7 osób) oraz szkolenia dla członków rodzin osób 

z niepełnosprawnością. Po jednym ankietowanym wskazywali zadania takie jak: 

utworzenie gminnego punktu informacji dla osób z niepełnosprawnością, w którym 

uzyskali by wszelką pomoc; stworzenie siłowni, która pokonuje wiele barier nie tylko                     

u osób niepełnosprawnych; działania integracyjne  osób niepełnosprawnych   ze 

środowiskiem lokalnym; organizowanie pikników, zawodów czy konkursów dostosowanych 
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do osób z niepełnosprawnością; zwiększenie świadczeń pieniężnych dla biednych matek,  

oraz  przykładanie większej wagi do rozdysponowywania pomocy opiekunek i zwiększenie 

kontroli czasu pracy opiekunek.   1 ankietowany udzielił odpowiedzi „nie wiem”. 

 

Wykres 30 

Jeżeli według Pani/Pana warto podjąć inne zadania, inicjatywy na rzecz integracji społecznej i poprawy 
funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, to proszę wymienić poniżej. 

 

Wśród przyczyn popadania mieszkańców Gminy Sawin w ubóstwo, ankietowani 

najczęściej wskazywali bezrobocie – 30% (42 osoby),uzależnienia – 20,72 % (29 osób), 

wyuczona bezradność 19,28 % (27 osób), długotrwała choroba – 8,57 % (12 osób), 

następnie niepełnosprawność – 7,13 % (10 osób), rozpad rodziny – 7,14 % (10 osób), 

niedostosowanie społeczne – 3,58 % (5 osób) i wielodzietność – 2,86 % (4 osoby).                   

1 ankietowany (0,72 %) wskazał inne przyczyny ubóstwa i jego zdaniem są to niskie 

zarobki i niskie emerytury. 
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Wykres 31 

Jakie, zdaniem Pani/Pana, są przyczyny ubóstwa wśród mieszkańców Gminy?  

 

Zdaniem respondentów, by skutecznie przeciwdziałać problemowi ubóstwa, należałoby 

przede wszystkim  zwiększyć prowadzenie pracy socjalnej – tak wskazało 27,55 %                    

ankietowanych (35 osób), a także udzielać pomocy w znalezieniu zatrudnienia – 26,77 % 

(34 osoby), świadczyć poradnictwo – 14,18 % (18 osób), tworzyć mieszkania komunalne            

i socjalne – 11,82 % (15 osób) udzielać wsparcia rzeczowego w tym posiłku – 11,02 %             

(14 osób). Na ostatnim miejscu znalazło się świadczenie pomocy finansowej – 8,66 %             

(11 osób). 

Wykres 32 

Jakie działania zdaniem Pani/Pana powinny być podejmowane na rzecz osób dotkniętych  
problemem ubóstwa 

bezrobocie

uzależnienia

wyuczona bezradność

niedostosowanie społeczne

rozpad rodziny

wielodzietność

długotrwała choroba

niepełnosprawność

inne  

praca socjalna

pomoc finansowa

wsparcie rzeczowe, w tym w 

formie posiłku

poradnictwo

pomoc w znalezieniu 

zatrudnienia

tworzenie mieszkań 

komunalnych i socjalnych

Inne, jakie?
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Wykres 33 

Zadania służące rozwiązywaniu problemów społecznych na terenie Gminy 

 

Powyższy wykres ilustruje, jak wysoki priorytet przyznali ankietowani konkretnym 

zadaniom, mającym na celu rozwiązanie różnych problemów społecznych (skala od 1 do 

10, ocena średnia grupy). 

 Najwyższe oceny uzyskały:  

 Pozyskiwanie  środków unijnych na kwestie społeczne, 

 Usługi opiekuńcze dla osób starszych/ niepełnosprawnych, 

 Utworzenie Domu Pomocy Społecznej, 
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 Działania na rzecz aktywizacji społeczności w tym Seniorów Gminy, 

 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej, 

 Założenie grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych.                                                  

 Za zadania o najniższym priorytecie zostały uznane: 

 Utworzenie Klubu Seniora, 

 Utworzenie mieszkań wspomaganych (mieszkania Chronione) 

 Zwiększenie ilości imprez sportowych i kulturalnych, 

 Założenie grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą, 

 Zapewnienie mieszkań socjalnych na terenie Gminy. 

  

W  ostatnim pytaniu  zapytano mieszkańców Gminy Sawin o główne powody problemów 

społecznych i zawodowych. Najwięcej ankietowanych, bo aż 21 osób (40,38 %) 

zaznaczyło odpowiedź brak motywacji i chęci rozwoju, następnie niski stopień 

przedsiębiorczości – 11 osób (21,16 %), ograniczoną dostępność do komunikacji 

publicznej - 8 osób (15,38 %), brak odpowiedniego wykształcenia – 7 osób (13,46 %). 

Tylko 5 osób (9,62 %) wskazało na brak odpowiednich wzorców. 

 

Wykres 34 

 

Jaki jest główny powód problemów społecznych i zawodowych mieszkańców 

brak odpowiedniego 

wykształcenia

brak motywacji i chęci rozwoju

następnie niski stopień 

przedsiębiorczości

brak odpowiednich wzorców

ograniczona dostępność do 

komunikacji publicznej
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Część 4  
DZIAŁANIA STRATEGICZNE 

 

4.1 Misja i cele strategiczne, kierunki działań i wskaźniki             

realizacji 

 

Misją Gminy Sawin jest poprawa jakości życia mieszkańców 

poprzez zapobieganie wykluczeniu społecznemu, aktywną 

integrację osób starszych  i niepełnosprawnych. 

 

        Celem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sawin jest 

wyznaczenie priorytetowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania określonych 

problemów społecznych oraz poprawa sytuacji mieszkańców. Punktem wyjścia dla 

opracowania strategii jest diagnoza stanu faktycznego, analiza danych wynikających ze 

specyfiki gminy. Zebrany materiał źródłowy oraz wyniki badań przeprowadzonych wśród 

mieszkańców gminy w Sawinie pozwoliły wskazać grupę najważniejszych problemów 

społecznych. Realizacja zadań zawartych w strategii planowana jest na lata 2021 – 2030, 

co powinno zapewnić możliwość długofalowych działań. 

Na podstawie przeprowadzonych badań  określono pięć celów strategicznych :             

Cel strategiczny 1 

Budowanie systemu wsparcia rodzin oraz wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży 

Kierunek działania : 

Rozwijanie systemu wsparcia rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczych 

1.1 Wspieranie rodzin w zakresie zabezpieczenia potrzeb bytowych 

1.2 Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych poprzez pomoc asystenta rodziny. 

1.3 Organizacja zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju. 
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Kierunek działania: 

Tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży 

1.4 Rozwijanie bazy edukacyjnej, służącej realizowaniu zainteresowań oraz 

zagospodarowaniu czasu wolnego 

1.5  Zapewnienie pomocy psychologicznej, korekcyjno – kompensacyjnej dzieciom 

przejawiającym trudności w nauce. 

Wskaźniki: 

- liczba rodzin objętych wsparciem   

- - liczba rodzin objętych pracą socjalną 

- liczba działań służących podnoszeniu kompetencji opiekuńczo–wychowawczych 

- liczba rodziców biorących udział w ww. działaniach 

- liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 

- liczba dostępnych miejsc w przedszkolach 

- liczba dzieci objętych pomocą psychologiczną 

- liczba godzin zajęć korekcyjno- kompensacyjnych 

-liczba godzin zajęć pozalekcyjnych 

-liczba uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych 

Cel strategiczny 2  

Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych 

Kierunek działań: 

1. Zaspokajanie potrzeb osób starszych i umożliwienie im jak najdłuższego przebywania          

w   swoim środowisku lokalnym. 

2. Realizowanie programów profilaktycznych i edukacyjnych mających na celu jak 

najdłuższe utrzymanie przez osoby starsze pełni dobrego samopoczucia fizycznego, 

psychicznego i społecznego; 

3. Wspieranie rozwoju usług opiekuńczych w tym specjalistycznych na rzecz osób 

starszych; 

4.. Udzielanie wsparcia rodzinom, w których przebywają osoby starsze 

5. Likwidowanie barier architektonicznych ograniczających samodzielność osób starszych; 

6.  Włączanie osób starszych w działania środowiska lokalnego- powołanie Rady   

Seniorów. 
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Wskaźniki: 

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym; 

Liczba osób starszych korzystających z pomocy społecznej; 

Liczba rodzin objętych pomocą w związku z pomocą nad osobą starszą; 

Liczba osób starszych uczestniczących w programach i projektach realizowanych przez  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

Cel strategiczny 3   

   Integracja  osób z niepełnosprawnością  ze środowiskiem oraz poprawa ich jakości życia 

Kierunki działań 

1 Wspieranie działań ukierunkowanych na aktywizację zawodową i zatrudnianie osób 

niepełnosprawnych 

2.Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do usług społecznych, w tym opieki                   

i rehabilitacji 

3. Likwidacja barier m.in. architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych, 

utrudniających osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu społecznym. 

3. Utworzenie  mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnością. 

. 

Wskaźniki: 

- Liczba osób uczestniczących w szkoleniach zawodowych 

-Liczba świadczonych usług opiekuńczych na rzecz osób niepełnosprawnych  

-Liczba osób z niepełnosprawnością uczęszczających do Ośrodków Wsparcia 

 

Cel strategiczny 4 

 Rozwój systemu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów uzależnień 

Kierunki działań; 

1.  Podjęcie działań w zakresie edukacji i promowania zdrowego– trzeźwego stylu życia. 

Promocja życia bez alkoholu, narkotyków i innych substancji uzależniających. 

 2. Prowadzenie działań profilaktycznych, skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców 

mających zarówno charakter edukacyjny jak i dostarczających alternatywnych form 

spędzania wolnego czasu 
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3. Podejmowanie działań w zakresie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin. 

4. Rozwijanie systemu pomocy rodzinom z problemem uzależnienia oraz dotkniętych 

przemocą poprzez kompleksowość i interdyscyplinarność podejmowanych działań 

Wskaźniki: 

- liczba podjętych działań przez ZI i grupy robocze, GKRPA 

- liczba osób objętych pomocą 

- liczba i rodzaj przeprowadzonych działań edukacyjnych 

-liczba osób uczestniczących w programach edukacyjnych 

- liczba przeprowadzonych działań profilaktycznych 

- liczba uczestników biorących udział w działaniach edukacyjnych 

-liczba udzielonych porad 

- liczba osób, które korzystały z pomocy terapeutycznej 

Cel strategiczny 5 

Wsparcie  mieszkańców w zakresie zmniejszania zjawiska ubóstwa oraz zwiększanie  

aktywizacji zawodowej w tym osób długotrwale  bezrobotnych. 

Kierunki działań: 

1.Wspieranie mieszkańców gminy w zakresie nabywania umiejętności prawidłowego 

prowadzenia gospodarstwa domowego, a także rozwiązywania problemów               

socjalno-bytowych i finansowych, realizowane w szczególności poprzez pracę socjalną 

oraz spotkania ze specjalistami. 

2. Realizacja programów i projektów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, 

poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo poprzez współpracę z PUP Chełm. 

Wskaźniki : 

-Liczba osób i rodzin objętych pracą socjalną 

- Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa 

- Liczba osób objętych aktywizacją zawodową 
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4.2  Analiza SWOT dla celów strategicznych. 
 

Cel strategiczny 1 
Budowanie systemu wsparcia rodzin oraz wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży. 

Mocne strony Słabe strony 

 

 Profesjonalnie przygotowana i kompetent-

na kadra gotowa do świadczenia usług na 

rzecz osób  i rodzin 

 Zapewnienie rodzinom bezpłatnego            

dostępu do specjalistycznego poradnictwa  

 Zapewnienie pomocy rodzinom w formie 

asystenta rodziny 

 Współpraca ośrodka pomocy społecznej              

z placówkami oświatowymi, świetlicą socjo-

terapeutyczną, instytucjami i organizacjami 

w zakresie wspólnych działań na rzecz             

rodzin 

 Rozwijanie opieki przedszkolnej i szkolnej 

 
 

 

 Dysfunkcje w rodzinach wynikające                  

w szczególności  z problemów opiekuń-

czo –wychowawczych 

 Problemy finansowe i ubóstwo części           

rodzin 

 Postawy roszczeniowe części rodzin               

korzystających ze wsparcia ośrodka po-

mocy społecznej 

 Występujący problem uzależnień   wśród 

rodzin, dzieci i młodzieży 

 Pogłębiające się kryzysy i problemy                  

w rodzinach-przejmowanie funkcji rodzin 

przez instytucje pomocowe 

 Brak zintegrowanych działań na rzecz 

osób i rodzin oraz koordynacji działań 

pomiędzy instytucjami 

 Niedostateczna ilość lokali socjalnych na 

terenie gminy w stosunku do potrzeb 

 Niedostateczna  oferta zagospodarowa-

nia czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 

Szanse 
 

Zagrożenia 

 

 Pomoc w konstruktywnym rozwiązywaniu 

konfliktów i problemów w rodzinach 

 Prowadzenie dodatkowych zadań wspiera-

jących integrację rodziny z jej otoczeniem 

 Pozyskiwanie dodatkowych środków z fun-

duszy zewnętrznych na rzecz rodzin 

 Poszerzenie działań pomocowych dla ro-

dzin, dzieci i młodzieży 

 Wzrost świadomości społecznej o zagro-

żeniach 

 

 

 

 

 Kryzys funkcji rodziny i jej roli w życiu 

społecznym, zatracenie rodzinnych war-

tości 

 Starzenie się społeczeństwa, niski przy-

rost naturalny w gminie 

 Zaburzona komunikacja w relacjach wza-

jemnych w rodzinach 

 Częste zmiany uregulowań prawnych 
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Cel strategiczny 2 
Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych 

 
Mocne strony 

 

 

Słabe strony 

 

 Organizowanie i świadczenie usług opie-

kuńczych i specjalistycznych usług opie-

kuńczych 

 Zapewnienie pobytu dziennego dla osób 

starszych w Dziennym Domu Senior+ i 

Środowiskowym Domu Samopomocy 

 Pomoc w likwidowaniu barier utrudniają-

cych codzienne życie osobom starszym i 

samotnym 

 Organizacja wydarzeń integrujących spo-

łecznie osoby starsze 

 Dostęp do specjalistycznego poradnictwa 

oraz pomocy w uzyskaniu sprzętów rehabi-

litacyjnych i środków pomocniczych 

 Udzielanie wsparcia rodzinom , w których 

przebywają osoby starsze 

 

 Starzenie się społeczeństwa 

 Niewystarczający system wsparcia dla 

osób przewlekle chorych 

 Narastający problem braku opieki nad 

osobami starszymi, 

 Ograniczone możliwości działań                  

w zakresie zapobiegania problemom 

ubóstwa wśród osób starszych 

 Brak całodobowego domu pomocy spo-

łecznej na terenie gminy 

 Brak kompleksowej opieki medycznej i 

rehabilitacyjnej 

Szanse Zagrożenia 

 

 

 Dostępność dodatkowych środków rządo-

wych i unijnych skierowanych do osób 

starszych 

 Poszerzenie działań podnoszących aktyw-

ność osób starszych poprzez utworzenie 

grup samopomocowych i wolontariatu 

 Zwiększenie form wsparcia dla osób star-

szych poprzez realizację programów profi-

laktycznych i edukacyjnych w celu utrzy-

mania sprawności fizycznej i psychicznej 

 Wzrost społecznej akceptacji  

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 Starzenie się społeczeństwa oraz wzrost 

liczby osób samotnych 

 Niskie świadczenia emerytalno – rentowe 

 Zanikanie modelu rodzin wielopokole-

niowych 

 Zmiany demograficzne skutkujące wcze-

śniejszym korzystaniem z systemu po-

mocy społecznej 

 Zrzucanie odpowiedzialności za opiekę 

nad osobami starszymi na instytucje po-

mocowe 

 Zwiększająca się liczba osób wymagają-

ca usług opiekuńczych i opieki całodo-

bowej 

 Niski poziom życia osób starszych 
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Cel strategiczny 3 
Integracja  osób z niepełnosprawnością  ze środowiskiem 

oraz poprawa ich jakości życia 

Mocne strony 

 
Słabe strony 

 

 Organizacja wydarzeń integrujących spo-

łecznie osoby z niepełnosprawnością 

 Zapewnienie pomocy i wsparcia poprzez 

uczestnictwo w placówkach wsparcia 

dziennego: warsztaty terapii zajęciowej i 

środowiskowy dom samopomocy 

 Dostęp do specjalistycznego poradnictwa 

oraz pomocy w uzyskaniu sprzętów rehabi-

litacyjnych i środków pomocniczych 

 Działania w kierunku likwidacji barier archi-

tektonicznych i mentalnych podejmowane 

na szczeblu gminnym 

 Wzrost świadomości osób z niepełno-

sprawnością i ich rodzin 

  Prowadzenie działań służących przygoto-

waniu osób z niepełnosprawnością do wyj-

ścia na rynek pracy (poprzez udział           

w WTZ szkolenia, praktyki, staże) 

 Działania służące usamodzielnianiu osób z 

niepełnosprawnością 

 Działania w tworzeniu miejsc rekreacyjnych 

dostępnych i przyjaznych dzieciom  i oso-

bom 

z niepełno sprawnościami  (Ogród zabaw) 

  

 

 Brak lokalnej bazy dostępu do usług re-

habilitacyjnych 

 Brak miejsc pracy na lokalnym rynku 

pracy 

 Narastający problem braku opieki nad 

dorosłymi osobami z niepełnosprawno-

ścią ze strony rodziny 

 Brak mieszkań wspomaganych i chro-

nionych 

 Niewystarczająca dostępność opieki me-

dycznej 

 niewystarczająca ilość środków finanso-

wania  w zakresie wspomagania osób               

z niepełnosprawnościami                                   

w ich niezależnym życiu 

Szanse  

 
Zagrożenia 

 

 Realizacja działań ukierunkowanych na ak-

tywizację zawodową osób z niepełno-

sprawnościami 

 Likwidacja barier architektonicznych, ko-

munikacyjnych i społecznych 

 Usamodzielnianie osób z niepełnospraw-

nościami poprzez utworzenie mieszkań 

wspomaganych 

 Rozszerzenie wachlarzu działań podno-

szących aktywne formy spędzania czasu 

wolnego przez osoby z niepełnosprawno-

ściami 

 

 

 Wzrost liczby osób z niepełnosprawno-

ściami 

 Niskie świadczenia emerytalno – rentowe 

i postępujące ubóstwo 

 Brak dostępu dla wszystkich osób z nie-

pełnosprawnościami do kompleksowej 

rehabilitacji 

 Pogłębiające się choroby i uzależnienia 

 Brak ofert pracy na lokalnym rynku pracy 

 Niska aktywność w kierunku samo za-

trudnienia (działalność gospodarcza) 

 Niesprzyjające przepisy prawne i syste-

my zabezpieczeń społecznych 
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 Prowadzenie kampanii społecznych pro-

mujących potencjał osób z niepełnospraw-

nościami 

 Starzenie się opiekunów dorosłych osób 

z niepełnosprawnościami – powodujące 

brak opieki ze strony rodziny 

 Zrzucanie odpowiedzialności przez                 

rodziny za opiekę nad osobami  z niepeł-

nosprawnością na instytucje 

 obawa przed konsekwencjami niezależ-

nego  

życia przez osoby z niepełnosprawno-

ściami  

(bierna i roszczeniowa postawa osób                     

z niepełno sprawnościami i ich rodzin 

 

 

Cel strategiczny 4 
Rozwój systemu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów uzależnień 

 
 

Mocne strony Słabe strony 

 
 Realizacja Gminnego Programu Profilakty-

ki i Rozwiązywania problemów Alkoholo-

wych 

 Prowadzenie działań profilaktycznych i 

edukacyjnych przez GKRPA oraz instytucje 

współpracujące: placówki oświatowe, świe-

tlica  i inne 

 Stałe środki finansowe w budżecie gminy 

na działania związane z realizacją ustawy 

o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-

łaniu alkoholizmowi 

 Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego 

ze wsparciem specjalistów: terapeutów 

uzależnień oraz psychologa psychotera-

peuty i Grupy Wsparcia dla Osób Uzależ-

nionych 

 Współpraca z instytucjami i organizacjami 

z terenu miasta Chełma i dostępność do 

wykwalifikowanej kadry terapeutycznej w 

zakresie uzależnień 

 

 Występujący problem sięgania po alko-

hol, papierosy, narkotyki i inne używki 

wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

 Brak motywacji u osób dotkniętych uza-

leżnieniem do skorzystania z pomocy; 

 Nieskuteczne procedury prawne w kie-

runku leczenia osób uzależnionych 

 Biurokratyczne procedury w pracy                       

z  osobami i rodziną dotkniętą                  

uzależnieniami ; 

 Niejasne przepisy i procedury prawne              

w zakresie przeciwdziałania uzależnie-

niom 
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Szanse Zagrożenia 

 Dostępność środków finansowych na reali-

zację programów profilaktycznych i specja-

listycznego poradnictwa 

 Pomoc w konstruktywnym rozwiązywaniu 

konfliktów i problemów związanych z uza-

leżnieniami 

 Zwiększająca się świadomość rodziców, 

nauczycieli, sprzedawców co do zagrożeń 

związanych z uzależnieniami 

 Udział w cyklicznych szkoleniach dla ro-

dzin, dzieci, młodzieży, kadry oświatowej i 

sprzedawców z zakresu problematyki uza-

leżnień 

 Rozwijanie systemu pomocy rodzinom z 

problemem uzależnień poprzez komplek-

sowość i interdyscyplinarność działań 

 

 Niedostateczna ilość dobrowolnych                

deklaracji podjęcia leczenia od uzależ-

nień 

 Kryzys funkcji rodziny i konflikty spowo-

dowane problemem uzależnień 

 Niska skuteczność i efektywność podej-

mowanych działań na rzecz osób uza-

leżnionych 

 Zbyt długi okres oczekiwania na decyzje 

organów prawnych w stosunku do osób 

uzależnionych 

 
Cel strategiczny 5 

Wsparcie mieszkańców w zakresie zmniejszania zjawiska ubóstwa oraz zwiększanie 
aktywizacji zawodowej w tym osób długotrwale bezrobotnych. 

 
Mocne strony Słabe strony 

 

 Realizowanie programów i projektów akty-

wizacji zawodowej osób bezrobotnych przy 

współpracy z PUP 

 Wykwalifikowana kadra pracowników po-

mocy społecznej do prowadzenia usług  i 

pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi i 

zagrożonymi wykluczeniem społecznym 

 Pozyskiwanie dodatkowych środków przez 

lokalny samorząd na realizację działań ak-

tywizujących osoby bezrobotne 

 

 

 

 Dziedziczenie marginalizacji i wykluczenia 

społecznego oraz korzystania ze świad-

czeń pomocy społecznej 

 Ograniczona i zbyt mała ilość powstają-

cych miejsc pracy 

 Występowanie bezrobocia dziedziczonego 

 Niska aktywność i brak motywacji wśród 

osób bezrobotnych 

 Niekorzystna struktura demograficzna 

wśród osób bezrobotnych na terenie 

 gminy 

 

Szanse Zagrożenia 

 Wspieranie mieszkańców gminy w zakresie 

nabywania umiejętności prawidłowego 

prowadzenia gospodarstwa domowego 

oraz rozwiązywania problemów                          

socjalno – bytowych 

 

 Słabe wykorzystanie potencjału lokalnego 

 Dziedziczenie bezrobocia, ubóstwa                

i wykluczenia społecznego 
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 Podejmowanie działań mających na celu 

efektywną aktywizację zawodową 

 Wzmocnienie potencjału instytucji współ-

pracujących w obszarze wsparcia osób 

bezrobotnych 

 Odpowiedni wzrost gospodarczy pozwala-

jący na tworzenie nowych miejsc pracy 

 Pozyskiwanie środków rządowych i unij-

nych na wsparcie zatrudnienia na terenie 

gminy 

 Niekorzystne tendencje demograficzne 

(migracje zarobkowe, niż demograficzny, 

starzenie się społeczeństwa) 

 Istnienie zjawiska nielegalnego zatrudnie-

nia 

 Postawy roszczeniowe wobec instytucji 

pomocowych wśród osób bezrobotnych 

korzystających ze świadczeń pomocy spo-

łecznej 

 Nadmiernie rozbudowany system świad-

czeń powodujący niską aktywność                     

w   poszukiwaniu zatrudnienia wśród osób             

bezrobotnych. 

 

 

 

4.3 Ramy finansowe 

Podstawowym źródłem finansowania powyższej Strategii będą środki pochodzące      

z budżetu gminy Sawin. Zaplanowane zadania w niniejszej Strategii będą finansowane 

także przez: 

 budżet państwa 

 Fundusz Pracy, 

 projekty konkursowe w ramach środków z Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej, 

 środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

 środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

 środki własne podmiotów uczestniczących w realizacji Strategii. 

Ramy finansowe Strategii uzależnione są od możliwości finansowych gminy 

Sawin .Realizacja poszczególnych celów i zadań wymienionych w Strategii uzależniona 

będzie od środków posiadanych przez Gminę oraz pozyskanych ze źródeł zewnętrznych 
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4.4 Monitorowanie i ewaluacja strategii. 

 

Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest procesem, w który 

zaangażowane powinny być wszystkie podmioty działające w obszarach objętych 

Strategią. Działania opisane w Strategii skierowane są nie tylko do osób i grup, ale 

skierowane są do całej społeczności Gminy Sawin. Istotnym elementem realizacji założeń 

i celów Strategii jest monitoring jej wdrażania, który wymaga mierzenia oraz analizowania 

jej celów. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie  pełni nadzór nad całością 

przebiegu procesu monitorowania,  a także ewaluacji osiągniętych rezultatów Strategii. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sawin na lata 2021–2030 

będzie realizowana w obszarze pomocy społecznej w szczególności poprzez poniżej 

wymienione programy: 

 Gminny Program Wspierania Rodziny 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy   w Rodzinie w Gminie Sawin, 

 Podstawowym dokumentem monitoringu będzie roczne sprawozdanie z realizacji zadań, 

opracowywany przez Kierownika GOPS Sawin przekazywany Wójtowi Gminy Sawin  do 

końca marca roku następującego po roku sprawozdawczym. Zostanie on przygotowany                

w oparciu o sprawozdania   jednostek organizacyjnych gminy. Znaczenie Strategii dla 

rozwoju społeczności lokalnej i poprawy jakości życia narzuca konieczność monitorowania 

realizacji zamierzeń strategicznych, a także metod ich osiągania. Proces monitorowania 

polega na systematycznym obserwowaniu zachodzących zmian oraz gromadzeniu                     

i opracowywaniu informacji i danych zebranych od wszystkich podmiotów 

zaangażowanych w realizację działań strategicznych.  
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4.5 Prognoza zmian w zakresie objętym Strategią 

 

           Prognoza zmian w zakresie objętym Strategią, czyli w obszarze szeroko rozumianej 

polityki społecznej, została przeprowadzona w oparciu o diagnozę sytuacji społecznej 

Gminy Sawin oraz określone wyzwania, problemy i potrzeby w zakresie rozwoju społecz-

nego. Opiera się ona na założeniu, że zaplanowane działania będą sukcesywnie             

realizowane przy efektywnym wykorzystaniu zasobów instytucjonalnych i organizacyjnych, 

uwzględniając jednak zagrożenia, które mogą utrudniać realizację Strategii. 

Prognozą objęto sześć obszarów, które zostały wcześniej wyodrębnione jako główne                 

wyzwania lokalnej polityki społecznej. 

Tabela  32  

Prognoza zmian w obszarze polityki społecznej Gminy Sawin. 

Wyzwanie Prognoza zmian 

Rodziny  przezywające trudności  w wy-
pełnianiu funkcji  opiekuńczo - wycho-
wawczej 

 

 Zapewnienie wsparcia w zakresie 
zabezpieczenia potrzeb bytowych 

 Zapewnienie wsparcia specjalistycz-
nego dla dzieci i młodzieży 

Osoby starsze  Zapewnienie dobrej jakości życia                
osobom starszym. 

 Poprawa dostępu do usług zdrowotnych                   
i rehabilitacyjnych dla osób starszych. 

 Rozwój wolontariatu między- i wewnątrz-
pokoleniowego na rzecz osób starszych, 
a także innych form samopomoc   
 i wsparcia. 

 Rozwój usług opiekuńczych 

 Utworzenie DPS 

Niepełnosprawność  Poprawa stanu zdrowia mieszkańców 
wynikająca z prowadzenia zdrowego sty-
lu życia. 

 Poprawa jakości życia osób chorujących    
i niepełnosprawnych. 
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 Lepszy dostęp do usług zdrowotnych          
i rehabilitacyjnych dla osób przewlekle 
chorych oraz niepełnosprawnych. 

 Rozwój usług opiekuńczych i instytucjo-
nalnych form wsparcia dla mieszkańców 
doświadczających niepełnosprawności i 
chorujących. 

Poprawa dostępności przestrzeni publicznej 

dla osób o ograniczonej sprawności                   

i różnych rodzajach niepełnosprawności. 

Przemoc w  rodzinie  Zmniejszenie skali zjawiska przemocy              
w rodzinach zamieszkujących gminę; 

 Zapewnienie dostępu rodzinom zagrożo-
nym lub doświadczającym przemocy do 
kompleksowych form wsparcia. 

 Zwiększenie świadomości i wrażliwości 
społecznej w zakresie przemocy w rodzi-
nie. 

Zwiększenie zdolności mieszkańców do re-

agowania na przejawy przemocy w rodzinie. 

Uzależnienia  Zmniejszenie skali zagrożenia i wy-
stępowania uzależnień, w szczegól-
ności wśród dzieci i młodzieży. 

 Zapewnienie dostępu do specjali-
stycznej pomocy osobom zagrożo-
nym uzależnieniami, a także ich do-
świadczającym. 

 Zwiększenie świadomości społecznej 
w obszarze uzależnień, zarówno od 
substancji psychoaktywnych, jak          
i uzależnień behawioralnych. 

 Lepsze dostosowanie społeczeństwa 
do wyzwań związanych z rozwojem 
nowych technologii. 
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 Ubóstwo i bezrobocie  Prowadzenie pracy socjalnej  przez 
pracowników socjalnych w zakresie 
poprawy sytuacji osób korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej . 

 Kontynuacja  realizacji Programu  
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
oraz programu dożywiania  

 Pobudzanie aktywności bezrobotnych 
w działaniach służących ich             
usamodzielnieniu 

 Organizacja prac społecznie                   
użytecznych i prac interwencyjnych 

 

Źródło: Opracowanie własne 

  Prognoza zmian opiera się na założeniu efektywnej realizacji zaplanowanych       

działań. Należy jednak wziąć pod uwagę czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na      

sytuację społeczną. W tym zakresie warto wskazać na nieprzewidywalną sytuację epide-

miologiczną związaną     z pandemią COVID -19 w Polsce w 2020 roku. Trudno obecnie 

określić, jakie przyniesie skutki  w perspektywie długoterminowej, natomiast według 

wstępnych prognoz efektem zamrożenia gospodarki i izolacji społecznej w pierwszej                

połowie 2020 roku, może być w najbliższych latach kryzys gospodarczy, rosnące bezrobo-

cie oraz pogłębiające się problemy i dysfunkcje rodzin. Dlatego Strategia powinna 

uwzględniać skuteczne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych oraz innowacyjne metody 

pracy, a także elastyczność i reagowanie na zmiany. Efektywna realizacja Strategii                

wymaga  wdrażania poprawiających dostępność i jakość świadczonych usług społecznych 

oraz zwiększających skuteczność zarządzania sprawami lokalnej wspólnoty rozwiązań na 

poziomie instytucji publicznych. W tym  zakresie należy podjąć działania w kierunku: 

 wspieranie kadry specjalistów zajmujących się m.in. uzależnieniami, przemocą  

w rodzinie oraz interwencją kryzysową w postaci superrewizji i pomocy                    

psychologicznej; 

 wzmocnienie współpracy i komunikacji międzyinstytucjonalnej w obszarach                  

objętych Strategią, służącej szybkiej diagnozie oraz przeciwdziałania dysfunkcjom 

społecznym, a także zmniejszaniu skali ich występowania; 
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 ukierunkowanie na nowe, innowacyjne rozwiązania w zakresie objętym Strategią, 

służące większej otwartości i elastyczności działania, a także zwiększenie skutecz-

ności oddziaływań; 

 doskonalenie umiejętności zarządzania w sytuacjach kryzysowych, w szczególności 

w zakresie rozpoznawania i diagnozowania sytuacji, podjęcia skutecznych działań 

zaradczych oraz przewidywania skutków i przeciwdziałaniu im; 

W zakresie realizacji Strategii bardzo ważny jest również kontekst rozwoju                           

społeczności lokalnych, dotyczący ich integracji, zaangażowania w sprawy publiczne,              

partycypacji obywatelskiej, a także tworzenia mechanizmów samopomocy. Wyzwaniem 

jest tu wzmocnienie mieszkańców w ich aktywności społecznej, samoorganizacji oraz two-

rzeniu lokalnych zasobów samopomocy, stąd w ramach celów szczegółowych ujęta zosta-

ła również kwestia aktywności lokalnej społeczności. 

Biorąc pod uwagę powyższe, za priorytetowe w realizacji celów Strategii powinny być 

uznawane programy i projekty wdrażane z zastosowaniem: 

 metod partycypacyjnych – włączających przedstawicieli społeczności lokalnych do 

podejmowania wspólnych działań; 

 metod aktywizujących – włączających osoby, doświadczające problemów lub za-

grożone ich wystąpieniem, w zmianę ich trudnej sytuacji, 

 metod integrujących – wzmacniających lokalne więzi społeczne poprzez wspólne 

działania; 

 metod profilaktycznych – zapobiegających pojawianiu się dysfunkcji społecznych 

oraz minimalizujących ich przyczyny, 

 metod niwelujących – rozwiązujących problemy oraz eliminujących niepożądane 

zjawiska lub sytuacje. 

 Prognoza zmian w zakresie objętym Strategią przedstawia obraz społeczeństwa                 

i lokalnej polityki społecznej w perspektywie najbliższych lat, przy założeniu minima-

lizacji wpływu zagrożeń oraz maksymalizacji potencjału zasobów gminy. Wyraża 

ona przyjęty  wzmocnienie współpracy i komunikacji międzyinstytucjonalnej                      

w obszarach objętych Strategią, służącej szybkiej diagnozie oraz przeciwdziałania 

dysfunkcjom społecznym, a także zmniejszaniu skali ich występowania. 
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4.6 HARMONOGRAM REALIZACJI STRATEGII 

Cel strategiczny 1       Budowanie systemu wsparcia rodzin oraz wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży. 
 

Lp. Kierunki/Działania Okres 

realizacji 

Źródło 

finansowania 

 

Wskaźnik osiągania 

celów 

Koordynatorzy  Partnerzy 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie systemu wsparcia 
rodzin w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo- wychowawczych: 
-wspieranie rodzin w zakresie  
zabezpieczenia potrzeb 
bytowych 
-wsparcie rodziny 
przeżywające trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 
wychowawczych poprzez 
pomoc asystenta 
- organizacja zajęć z 
wczesnego wspomagania  
 
 
 

 
   2021-2030 
 
 
-działania 
ciągłe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Budżet gminy, 

Budżet państwa, 

Środki zewnętrzne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-liczba rodzin objętych 
wsparciem 
- liczba rodzin objętych praca 
socjalną 
- liczba działań służących  
podnoszeniu kompetencji 
opiekuńczo- wychowawczych 
- liczba rodzin biorących 
udział w ww. działaniach 
- liczba dzieci objętych 
pomocą psychologiczną 
- liczba godzin zajęć 
korekcyjno- 
kompensacyjnych 
 

 
 
 
 
 
GOPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GKRPA 

Placówki 

Oświatowe: 

ZS w Sawinie 

SP Bukowa Wielka 

SP Wólka 

Petryłowska  

SP Czułczyce 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 
Tworzenie warunków dla 
prawidłowego rozwoju dzieci i 
młodzieży: 
- rozwijanie bazy edukacyjnej, 
służącej realizowaniu 
zainteresowań oraz 
zagospodarowaniu czasu 
wolnego 
- zapewnienie pomocy 
psychologicznej , korekcyjno- 
kompensacyjnej dzieciom 
przeżywających trudności  
w nauce 

 
2021-2030 
 
-działania 
ciągłe 

 
Budżet gminy, 

Budżet państwa, 

Środki zewnętrzne 

- liczba dzieci objętych 
wychowaniem 
przedszkolnym 
- liczba dostępnych miejsc  
w przedszkolach 
-liczba godzin zajęć 
pozalekcyjnych 
- liczba uczniów biorących 
udział w zajęć 
pozalekcyjnych 
-liczba dzieci objętych 
pomocą psychologiczną 
- liczba godzin zajęć 
korekcyjno- 
kompensacyjnych 

 
 
URZĄD  GMINY 
 

 

Placówki 

Oświatowe: 

ZS w Sawinie 

SP Bukowa Wielka 

SP Wólka 

Petryłowska  

SP Czułczyce 

Świetlica 

Socjoterapeutyczna 
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Cel strategiczny 2   Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych. 
 

Lp. Kierunki/Działania Okres 

realizacji 

Źródło 

finansowania 

 

Wskaźnik osiągania 

celów 

Koordynatorzy Partnerzy 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaspokajanie potrzeb osób 
starszych i umożliwienie im jak 
najdłuższego przebywania                   
w swoim środowisku lokalnym. 
 
 
 

2021-2030 
- działania ciągłe 
 
 
 
 
 
 
 

Budżet gminy, 
Budżet państwa, 
Środki zewnętrzne  
 

 

 

 

-Liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym; 
- Liczba osób starszych 
korzystających z pomocy 
społecznej; 
-Liczba osób starszych 
korzystających z dostęp-
nych form wsparcia  
 

 

URZĄD GMINY 

GOPS 

DZIENNY DOM 

SENIOR + „ 

PRZYSTAŃ 

Placówki ochrony 

zdrowia: 
NZOZ „LUDI - MED” 
Sawin  
NZOZ 
 „SAWIN –MED” 

 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Realizowanie programów 
profilaktycznych i edukacyjnych 
mających na celu jak 
najdłuższe utrzymanie przez 
osoby starsze pełni dobrego 
samopoczucia fizycznego, 
psychicznego i społecznego. 
 

 
2021-2030 
- działania ciągłe 
 
 
 
 
 
 

 

Budżet gminy, 
Budżet państwa, 
Środki zewnętrzne  
NFZ 

 

 

 
- Liczba rodzin objętych 
pomocą w związku z 
pomocą nad osobą 
starszą; 
- Liczba osób starszych 
uczestniczących 
 w programach i projektach  
 
 

 

 

GOPS 

 

 

 

 

 

DD Senior+  

„ Przystań” 

Placówki ochrony 

zdrowia: 
NZOZ „LUDI - MED” 
Sawin  
NZOZ 
 „SAWIN –MED” 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wpieranie rozwoju usług 
opiekuńczych w tym 
specjalistycznych na rzecz 
osób starszych. 

 
2021-2030 
- działania ciągłe 
 
 
 
 

 

Budżet gminy, 
Budżet państwa, 
Środki zewnętrzne  
NFZ 

 
-Liczba osób starszych 
objętych usługami 
opiekuńczymi i 
specjalistycznymi  
usługami opiekuńczymi 

 

GOPS 

 

 

 

DPS, ZOL 

 Placówki ochrony 

zdrowia: 
NZOZ „LUDI - MED” 
Sawin  
NZOZ 
 „SAWIN –MED” 
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4. 
 
 
 

Udzielanie wsparcia rodzinom, 
w których przebywają osoby 
starsze. 
 

2021-2030 
- działania ciągłe 
 
 

Budżet gminy, 
Budżet państwa, 
Środki zewnętrzne  
 

- Liczba rodzin objętych 
wsparciem i zakres 
pomocy 
 
 

 

GOPS 

 

Urząd Gminy 

Organizacje 

Pozarządowe 

5. 
 
 
 
 

 Likwidowanie barier 
architektonicznych 
ograniczających samodzielność 
osób starszych 
 

2021-2023 
 
 
 
 

Budżet gminy, 
Budżet państwa, 
Środki zewnętrzne  
 

 
 
 
  
 

Urząd Gminy 

 

 

 

GOPS ,PFRON 

WTZ, DD Senior + 

„Przystań” 

 

6. Włączanie osób starszych            
w działania środowiska 
lokalnego- Powołanie Rady 
Seniorów  

 
2021-2025 

  
-Liczba osób wchodzących 
 w skład Rady Seniorów 

 

URZĄD GMINY 

 

GOPS 

DD Senior+ 

„Przystań” 

Cel strategiczny  3   Integracja  osób z niepełnosprawnością  ze środowiskiem oraz popraw ich jakości życia. 

 

Lp. Kierunki/Działania Okres realizacji Źródło 
finansowania 

Wskaźniki osiągania 
celów 

Koordynatorzy Partnerzy 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspieranie działań 

ukierunkowanych na 

aktywizację zawodową i 

zatrudnianie osób 

niepełnosprawnych 

 

2021-2030 
Działania ciągłe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budżet gminy 

Budżet państwa 

Środki zewnętrzne 

 

 

 

   

 

  

 
- Liczba osób 

uczestniczących 

 w szkoleniach 

zawodowych 

 

 

 

 

URZĄD 

GMINY 

GOPS 

 

 

 

 

 

WTZ SAWIN 

ŚDS SAWIN 

DZIENNY DOM 

SENIOR + 

„PRZYSTAŃ” SAWIN 

Placówki  ochrony 

zdrowia: 

NZOZ LUDI-MED 

SAWIN 

NZOZ SAWIN- MED. 

SAWIN 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększenie dostępu osób 

niepełnosprawnych do usług 

społecznych, w tym opieki 

i rehabilitacji. 

 

 
2021-2030 
Działania ciągłe. 
 
 
 
 
 
 
 

Budżet gminy 
Budżet państwa 

Środki zewnętrzne 

 

 

 

 

-Liczba świadczonych 

usług opiekuńczych na 

rzecz osób 

niepełnosprawnych  

-Liczba osób                                   

z niepełnosprawnością 

uczęszczających do 

Ośrodków Wsparcia 

URZĄD 

GMINY 

GOPS 

 

 

 

 

WTZ SAWIN 

ŚDS SAWIN 

DZIENNY DOM 

SENIOR + 

„PRZYSTAŃ” SAWIN 

Placówki  ochrony 

zdrowia: 

NZOZ LUDI-MED 

SAWIN 

NZOZ SAWIN- MED. 

SAWIN 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likwidacja barier m.in. 

architektonicznych, 

komunikacyjnych i 

społecznych, utrudniających 

osobom niepełnosprawnym 

pełne uczestnictwo wżyciu 

społecznym. 

 
 
2021-2030 
 
 
 
 
 
 
 

Budżet gminy 

Budżet państwa 

PFRON 

Środki zewnętrzne 

 

 

- liczba zrealizowanych  

zadań  w zakresie likwidacji  
barier  
 
 
 
 
 
 

 

URZĄD 

GMINY 

 

 

 

PCPR CHEŁM 

PFRON 

 

 

 

 

4. 

 

Utworzenie  mieszkań 

wspomaganych dla osób 

niepełnosprawnością 

 
 
2021-2030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
- liczba osób skierowanych 
do  mieszkań 
wspomaganych 

 

URZĄD 

GMINY 

 

GOPS 

DD Senior+ 

Sawin 
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Cel strategiczny  4  Rozwój systemu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów uzależnień. 
 
Lp. Kierunki/ Działania Okres 

realizacji 
Źródło 
finansowania 

Wskaźniki osiągania celów Koordynatorzy  Partnerzy 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podjęcie działań w zakresie 

edukacji i promowania 

zdrowego– trzeźwego stylu 

życia. Promocja życia bez 

alkoholu, narkotyków i 

innych substancji 

uzależniających. 

2021-2030 
 
Działania ciągłe 
 
 

 

Budżet Gminy 

Budżet państwa 

GKRPA 

Środki 

zewnętrzne 

 

- liczba osób objętych pomocą 
- liczba i rodzaj przeprowadzonych 
działań edukacyjnych 
 
 

 

  

GOPS 

GKRPA 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Sawin 

Placówki oświatowe:  

 ZS w Sawinie  

SP Bukowa Wielka 

SP Wółka Petryłowska 

SP Czułczyce 

Placówki ochrony zdrowia: 

Ośrodek Wspierania 

Rodziny w Chełmie 

Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „ Rodzina”, 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Prowadzenie działań 

profilaktycznych, 

skierowanych do dzieci, 

młodzieży i rodziców 

mających zarówno 

charakter edukacyjny jak i 

dostarczających 

alternatywnych form 

spędzania wolnego czasu. 

 
2021-2030 
 
Działania ciągłe 
 
 
 
 
 
 

 

Budżet Gminy 

Budżet państwa 

GKRPA 

Środki 

zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 
-liczba osób uczestniczących w 
programach edukacyjnych 
- liczba przeprowadzonych działań 
profilaktycznych 
- liczba uczestników biorących 
udział w działaniach edukacyjnych 
 
 

 

GOPS 

GKRPA 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Sawin 

Placówki oświatowe:  

 ZS w Sawinie  

Stowarzyszenie                   

„ Edukator”  w Łomży SP 

Bukowa Wielka 

SP Wółka Petryłowska 

SP Czułczyce 

Placówki ochrony zdrowia: 

Ośrodek Wspierania 

Rodziny w Chełmie 

Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „ Rodzina”, 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 Podejmowanie działań                   

w zakresie dostępności 

pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych oraz 

członków ich rodzin. 

 
 
2021-2030 
 
Działania ciągłe 
 
 
 
 
 

 

Budżet Gminy 

Budżet państwa 

GKRPA 

Środki 

zewnętrzne 

 

 

 

 

 
 
-liczba udzielonych porad 
- liczba osób, które korzystały z 
pomocy terapeutycznej 

 

 
 

 

 

 

GOPS 

GKRPA 

 

 

 

 

 

Szpitale Specjalistyczne –

Odział Terapii Uzależnień 

Poradnie dla osób 

uzależnionych              i 

współuzależnionych 

Organizacje Pozarządowe 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Rozwijanie systemu 

pomocy rodzinom z 

problemem uzależnienia 

oraz dotkniętych przemocą 

poprzez kompleksowość i 

interdyscyplinarność 

podejmowanych działań 

 
 
2021-2030 
 
Działania ciągłe 
 

 

Budżet Gminy 

Budżet państwa 

GKRPA 

Środki 

zewnętrzne 

 

 

-  liczba osób i rodzin objętych 

procedurą „Niebieskiej karty” 
- liczba podjętych działań przez ZI i 
grupy robocze, 
 

 

 

GOPS 

ZESPÓŁ 

INTERDYSC

YPLINARNY 

Policja, Sąd 

Prokuratura  

Placówki Oświatowe 

Placówki Ochrony Zdrowia 

Organizacje Pozarządowe 

 

 

Cel strategiczny 5 Wsparcie  mieszkańców w zakresie zmniejszania zjawiska ubóstwa oraz zwiększanie  aktywizacji 

zawodowej w tym osób długotrwale  bezrobotnych. 

Lp. Kierunki/Działania Okres realizacji Źródło 
finansowania 

Wskaźniki osiągania celów Koordynatorzy Partnerzy 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspieranie mieszkańców 
gminy w zakresie nabywania 
umiejętności prawidłowego 
prowadzenia gospodarstwa 
domowego, a także 
rozwiązywania problemów               
socjalno-bytowych i 
finansowych, realizowane w 
szczególności poprzez pracę 
socjalną oraz spotkania ze 
specjalistami. 

2021-2030 

 

Działania ciągłe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Budżet Gminy 

Budżet państwa 

 

Środki 

zewnętrzne 

 

 

 
 

-Liczba osób i rodzin 

objętych pracą socjalną 

- Liczba osób korzystających 

ze świadczeń pomocy 

społecznej z powodu 

ubóstwa 

 

 

 

GOPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY 
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2. 

 
Realizacja programów                      
i projektów aktywizacji 
zawodowej osób 
bezrobotnych, poszukujących 
pracy i nieaktywnych 
zawodowo poprzez 
współpracę z PUP Chełm 

2021-2030 

Działania ciągłe 
Budżet Gminy 

Budżet państwa 

Fundusz pracy 

Środki 

zewnętrzne 

 

- Liczba osób objętych 

aktywizacją zawodową 

 

PUP 

ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE 

URZĄD GMINY 

GOPS 

PFRON 

PRYWATNI 

RPZEDSIĘBIORCY 
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4.7 ZAKOŃCZENIE  

 Wprowadzanie zmian społecznych na terenie gminy Sawin, poprzez realizację 

celów i zadań strategicznych, zaowocuje ograniczeniem skutków rozpoznanych 

problemów społecznych, intensyfikacją rozwoju społecznego w gminie oraz poprawą 

jakości życia mieszkańców. Prognozuje się, że realizowane działania zaktywizują                        

i zachęcą mieszkańców do udziału w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych. 

 Wdrożenie strategii ma na celu: 

 wzmocnienie pozycji rodziny w społeczności lokalnej, 

          poprawę jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych w gminie,     

 zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie, 

 zmniejszenie rozmiaru problemu uzależnień w gminie, 

 integrację i aktywizację społeczną mieszkańców gminy; 

 W przypadku wskazania zasadności dokonania korekty dokumentu, zostanie 

powołany  zespół roboczy ds. aktualizacji Strategii, który we wskazanym terminie 

przedstawi Wójtowi Gminy projekt nowej wersji dokumentu, uwzględniający powyższe 

rekomendacje. 
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Załącznik Nr 1 

 

Ankieta 

,,Problemy społeczne  w opinii mieszkańców Gminy Sawin ” 

Niniejsza ankieta ma na celu ukazanie problemów społecznych występujących  w 

naszej Gminie i poznanie ich skali. Badania posłużą do opracowania Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2031 

Ankieta jest anonimowa - bardzo proszę o jej wypełnienie. 

 

1. Jakie problemy, według Pani/Pana, najczęściej dotykają mieszkańców    
    Gminy ? 
  (Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi wstawiając w kratki  liczby od 1   
   do  3, gdzie 1 oznacza największy problem.) 

 
□ Ubóstwo 

    □ Bezrobocie 

    □ Bezdomność 

  □ Bezradność opiekuńczo- wychowawcza 

  □ Alkoholizm 

  □ Narkomania 

  □ Przemoc w rodzinie 

  □ Niepełnosprawność 

  □ Problemy związana  ze starzeniem się mieszkańców 

   □ Złe warunki mieszkaniowe 

  □ Przestępczość 

  □ Inne (jakie?)………………………………………………………………...… 

2. Jakie osoby lub rodziny w Gminie są najbardziej zagrożone wykluczeniem  
    społecznym? 
 (Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi wstawiając w kratki  liczby od 1 
    do 3,   gdzie 1 oznacza największy problem.) 
 □ Osoby i rodziny o niskich dochodach 

 □ Osoby i rodziny dotknięte bezrobociem 
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 □ Osoby starsze 

 □ Osoby z niepełnosprawnością  

 □ Osoby i rodziny dotknięte uzależnieniami 

 □ Samotne matki 

□ Mniejszości etniczne i narodowe 

 

 

3. Jaka według Pana/Pani jest oferta GOPS w przeciwdziałaniu ubóstwu  
w Gminie  Sawin? 
(Proszę zaznaczyć odpowiedź znakiem X w odpowiedniej kratce.) 

 □  Bardzo dobra 

 □ Dobra  

□ Dostateczna 

 □ Niedostateczna 

4. W jakim obszarze oferta pomocy społecznej jest niewystarczająca? 
     (Proszę zaznaczyć odpowiedź znakiem X w odpowiedniej kratce.) 

     □ Przeciwdziałanie ubóstwu 

     □ Wspieranie osób starszych 

     □ Ograniczanie bezrobocia 

     □ Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

     □ Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

     □ innym/jakim…………………………………………………………………….. 

 

5. Jak ocenia Pani/Pan realizowane w Gminie działania w zakresie 
     przeciwdziałania bezrobociu? 

     (Proszę zaznaczyć odpowiedź znakiem X w odpowiedniej kratce.) 

□ Bardzo dobrze 

□ Dobrze 

□ Dostatecznie 

     □ Niedostatecznie 
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6. Czy zna Pani/Pan przypadki stosowania przemocy w rodzinie na terenie 
    Gminy? 
     (Proszę zaznaczyć odpowiedź znakiem X w odpowiedniej kratce.) 

     □ Tak 

    □ Nie 

     □ Nie wiem 

7. Jakie formy przemocy wg Pani/Pana wiedzy występują najczęściej w rodzinach 

zamieszkałych w gminie? (proszę zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedź) 

    □ naruszanie nietykalności fizycznej 

    □ naruszanie godności osobistej 

    □ ograniczanie prawa własności i stosowanie ograniczeń ekonomicznych wobec    

członków rodziny 

    □ zaniedbywanie obowiązku opieki nad członkami rodziny 

    □ naruszanie intymności i przemoc seksualna 

    □ inne (jakie?)…………………………………………………………………………… 

 

8. Pani/Pana zdaniem na pomoc, jakich instytucji możne liczyć ofiara przemocy? 

(Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

 □Policja 

 □Sąd 

 □Ośrodek Pomocy Społecznej 

 □Szkoła 

 □Ośrodek zdrowia 

 □Kościół 

 □Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

□Innych, jakich……………………………………………………………………. 

 □Nie wiem 
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9.Jaki problemy, według Państwa, w największym stopniu ograniczają    
    prawidłowe funkcjonowanie rodziny? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………….. 

10. Czy w Gminie występuje problem alkoholowy? 

    (Proszę zaznaczyć odpowiedź znakiem X w odpowiedniej kratce.) 

□ Tak 

 □ Nie 

  □ Nie wiem 

11. Czy młodzież w naszej Gminie spożywa alkohol? 

    (Proszę zaznaczyć odpowiedź znakiem X w odpowiedniej kratce.) 

     □ Tak 

     □  Nie 

 □ Nie wiem 

12. Czy Pani / Pan wie, gdzie należy szukać pomocy w przypadku problemu  

z alkoholem ? 

     □Tak 

     □ Nie 

13.  Czy, Pani/Pana zdaniem, oferta pomocy osobom starszym    

  (opieka, pomoc,  wsparcie, usługi opiekuńcze) jest wystarczająca  

   w Gminie ? (Proszę zaznaczyć odpowiedź znakiem X w odpowiedniej kratce.) 

      □ Tak 

      □ Nie 

      □ Nie wiem 

14.Jakie problemy osób starszych uważa Pani/Pan najważniejsze  
na terenie naszej Gminy? 
   (Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi wstawiając w kratki  liczby od  1   
    do 3, gdzie 1 oznacza największy problem.) 

 

      □ Izolacja społeczna( samotność) 

      □ Izolacja rodzinna(odrzucenie) 

      □ Trudna sytuacja finansowa 
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□  Niepełnosprawność 

□  Choroby przewlekłe 

□ Brak miejsca zapewniającego integrację społeczną 

□ Uboga oferta medyczna 

□ Brak mieszkań wspomaganych dla osób starszych  

    i niepełnosprawnych 

□ Niewystarczające zabezpieczenie  w usługi opiekuńcze 

□ Brak rehabilitacji dla osób starszych i niepełnosprawnych 

□ Inne(jakie?…………………………………………………………………… 

 

15. Jakie  są według Pani/Pana  główne potrzeby osób starszych  

      w Państwa  środowisku lokalnym? 

     (Proszę zaznaczyć odpowiedź znakiem X w odpowiedniej kratce.) 

          □ Pomoc materialna 

          □ Pomoc przy wykonywaniu ciężkich prac domowych 

          □ Usługi  opiekuńczo- pielęgnacyjne 

         □ Możliwość skorzystania z transportu publicznego 

        □  Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych, sportowo –     

            rekreacyjnych 

        □  Profilaktyka zdrowotna 

        □ Doradztwo i załatwianie spraw urzędowych 

        □ Możliwość korzystania z domu dziennego pobytu, klubu seniora 

        □  Inne………………………………………………………………………… 

 

16.Jakie problemy społeczne w obszarze opieki zdrowotnej uważa  

    Pani/Pana za najważniejsze na terenie naszej Gminy 

   (Proszę zaznaczyć odpowiedź znakiem X w odpowiedniej kratce.) 

       □  Długi okres oczekiwania na usługi medyczne(odległe terminy wizyt) 

       □  Krótkie godziny przyjęć 

       □ Ograniczona liczba miejsc 

       □ Ograniczona liczba wizyt domowych lekarza dla osób chorych 

            przewlekle i niepełnosprawnych 

       □ Inne……………………………………………………………………… 
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   17. Czy, Pani/Pana zdaniem, Gmina zapewnia wsparcie rodzinom z dziećmi  

          niepełnosprawnymi? 

          (Proszę zaznaczyć odpowiedź znakiem X w odpowiedniej kratce.) 

           □ Tak 

          □ Nie 

          □ Nie wiem 

18. Jakie Pani/Pana zdaniem problemy najczęściej dotykają osoby 

       z niepełnosprawnością 

    (Proszę zaznaczyć odpowiedź znakiem X w odpowiedniej kratce. Proszę 

     zaznaczyć maksymalnie  4 odpowiedzi) 

          □ Bariery architektoniczne 

          □ Brak ofert pracy 

          □ Utrudniony dostęp do placówek terapeutyczno- rehabilitacyjnych 

          □ Utrudniony dostęp do specjalistycznych usług opiekuńczych 

          □ Utrudniony dostęp do placówek wsparcia i placówek rehabilitacyjnych 

          □ Izolacja rodzinna(brak akceptacji) 

          □ Izolacja społeczna( brak akceptacji w środowisku zamieszkania) 

          □ Utrudniona możliwość korzystania ze środków transportu 

          □ Problemy psychologiczne 

          □ Inne………………………………………………………………. 

 

19. Jakie Pani/Pana zdaniem należy podejmować działania,  aby umożliwić 

osobom z niepełnosprawnością prawidłowe funkcjonowanie w środowisku 

zamieszkania? 

(Proszę zaznaczyć odpowiedź znakiem X w odpowiedniej kratce. Proszę wybrać 

maksymalnie 4 odpowiedzi) 

 

          □ szkolenia dla osób pomagającym osobom z niepełnosprawnością 

          □ szkolenia dla członków rodzin osób z niepełnosprawnością 
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          □ szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje osób 

               z niepełnosprawnością 

          □ zapewnienie pomocy psychologicznej 

          □ zatrudnianie osób  niepełnosprawnych 

 □ likwidacja barier architektonicznych 

□ dostęp do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

  □ dostęp do usług asystenta osoby niepełnosprawnej 

  □ zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów i rehabilitacji 

□ inne, jakie?…………………………………………………………… 

 

20. Jeżeli według Pani/Pana warto podjąć inne zadania, inicjatywy na rzecz 

     integracji społecznej i poprawy funkcjonowania osób z    

     niepełnosprawnością, to proszę wymienić poniżej. 

     …………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………….. 

  

 21. Jakie, zdaniem Pani/Pana, są przyczyny ubóstwa wśród mieszkańców  

         Gminy?   

       (Proszę zaznaczyć w kratce znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi.) 

     □ Bezrobocie   

     □ Uzależnienia   

     □ Wyuczona bezradność 

     □ Niedostosowanie społeczne   

     □ Rozpad rodziny 

     □ Wielodzietność 

     □ Długotrwała choroba  

     □ Niepełnosprawność 

     □ Inne (jakie?) ............................................................................................. 

   22. Jakie działania zdaniem Pani/Pana powinny być podejmowane na rzecz    

            osób dotkniętych problemem ubóstwa? 
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    (Proszę zaznaczyć w kratce znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi.)  

 

     □ Praca socjalna  

     □ Pomoc finansowa  

     □ Wsparcie rzeczowe, w tym w formie posiłku  

     □ Poradnictwo  

     □ Pomoc w znalezieniu zatrudnienia 

     □ Tworzenie mieszkań komunalnych i socjalnych  

     □ Inne (jakie?) ................................................................................................. 

 

 23.  Poniżej są wymienione zadania, służące rozwiązywaniu problemów  

     społecznych na terenie Gminy.  

(Proszę używając skali od 1 do 10 ocenić , na ile ważne są poszczególne zadania.1- mało 

ważne, 10- bardzo ważne.) 

 

     □ Utworzenie Domu Pomocy Społecznej 

     □  Utworzenie Klubu Seniora 

     □ Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej 

     □ Utworzenie mieszkań wspomaganych( Mieszkania chronione) 

     □  Zapewnienie mieszkań socjalnych na terenie Gminy 

     □  Usługi opiekuńcze dla osób starszych/ niepełnosprawnych 

     □  Założenie grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą 

     □  Założenie grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych 

     □ Pozyskiwanie środków unijnych na kwestie społecznej   

     □  Działania na rzecz aktywizacji społeczności w tym Seniorów Gminy 

     □  Zwiększenie ilości imprez sportowych i kulturalnych 

 24. Jaki jest główny powód problemów społecznych i zawodowych mieszkańców 

Gminy   (proszę wybrać jedną odpowiedź)? 

  □ brak odpowiedniego wykształcenia 

    □ brak motywacji i chęci rozwoju 

    □ niski stopień przedsiębiorczości 

    □ brak odpowiednich wzorców 

    □ ograniczona dostępność do komunikacji publicznej 
 

25. Płeć:      □ Kobieta      

                     □ Mężczyzna 

26 .Wiek:      □ 20 lat i mniej 

□ 21-35 lat 
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□ 36-50 lat 

□ 51-65 lat 

□ Powyżej 65 lat 

27. Liczba dzieci w Pani/Pana rodzinie: 

□ Nie mam 

    □ 1 – 2 

□ 3 – 4 

□ 5 i więcej 

28. Czy Pani/Pana rodzina korzysta z pomocy społecznej? 
       □ Tak 

       □ Nie 

29.Stan cywilny Pani/Pana 
      □ Żonaty/zamężna 

     □ Rozwiedziony/rozwiedziona 

      □ W separacji 

      □ Wdowa/wdowiec 

      □ W związku nieformalnym 

      □ Wolny 

                                                                Dziękujemy z wypełnienie ankiety 

 

 

 

 

 

 



GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH                     
NA  LATA  2021-2030 

 

120 

 

Załącznik Nr 2 

 

Ankieta 

 

„Ankieta nt. potrzeb w zakresie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych 
 w Zespole Szkół  w Sawinie” 

 
Drodzy Rodzice! 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do rodziców uczniów szkoły podstawowej o wypełnienie 

krótkiej ankiety nt. potrzeb w zakresie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole. 

Pragniemy poznać Państwa potrzeby i preferencje, dotyczące zajęć pozalekcyjnych.              

Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do opracowania potrzeb w Gminnej Strategii   

Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Zapewniamy Państwu całkowitą anonimowość. 

 

Pytanie 1. 

 Z jakich zajęć pozalekcyjnych, które odbywają się w naszej szkole korzysta Państwa 

dziecko? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) * 

o zajęcia rozwijające uzdolnienia przyrodniczo – matematyczne 

o zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne 

o zajęcia rozwijające uzdolnienia literackie 

o zajęcia rozwijające uzdolnienia języka angielskiego 

o zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego 

o zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki 

o zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego 

o zajęcia rozwijające uzdolnienia przyrodniczo – krajoznawcze 

o zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 

o zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne 

o zajęcia logopedyczne 

o Chór 

o zajęcia rozwijające uzdolnienia sportowe -piłka nożna 



GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH                     
NA  LATA  2021-2030 

 

121 

 

o zajęcia rozwijające uzdolnienia sportowe - tańce 

o zajęcia rozwijające uzdolnienia sportowe - zespołowe gry 

Pytanie 2.  

Jakie zajęcia dodatkowe oprócz proponowanych chętnie widzieliby Państwo w ofercie na-

szej szkoły? – prosimy podać propozycje. * 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Pytanie 3.Czy uważają Państwo, że oferta zajęć dodatkowych w szkole jest wystarczają-

ca? * 

o Tak 

o Nie 

o Nie mam zdania 

Pytanie 4.  

Czy Państwa dziecko chętnie korzysta z zajęć pozalekcyjnych? * 

o Tak 

o Nie 

o Nie mam zdania 

Pytanie 5.  

Czy Państwo widzą potrzebę korzystania z rożnego rodzaju form wsparcia dla rodziców 

zorganizowanego na terenie szkoły lub innej placówki w gminie Sawin, np.: * 

o zajęcia z psychologiem – mające na celu poprawę relacji z dziećmi i młodzieżą                 

w domach rodzinnych 

o warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze 

o kluby wsparcia dla rodziców w sytuacjach trudnych, np. (rozwód, zdarzenia                 

losowe :wypadki, choroby, itp.) 

Pytanie 6.  

Czy Państwo widzą potrzebę korzystania z rożnego rodzaju form wsparcia dla rodziców 

zorganizowanego na terenie szkoły lub innej placówki w gminie Sawin – proszę o podanie 

propozycji jaką pomocą państwo są zainteresowani. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Dziękujemy za wypełnienie.  
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