
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Wojaszówka 

Gminna Strategia 

Rozwiązywania 

Problemów 

Społecznych 

na lata 2014 – 2024 

 

 

 



2 
 

 

 

Spis treści 

MERYTORYCZNE UZASADNIENIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH ...................................................................................................... 4 

PODSTAWA PRAWNA STRATEGII, ZGODNOŚĆ Z PRAWEM WSPÓLNOTOWYM ORAZ 

STRATEGIAMI NARODOWYMI I EUROPEJSKIMI ..................................................................... 5 

POWIĄZANIE STRATEGII Z KRAJOWYMI AKTAMI PRAWNYMI. ........................................ 5 

PROCES WYPRACOWANIA STRATEGII ...................................................................................... 9 

CHARAKTERYSTYKA GMINY WOJASZÓWKA ........................................................................... 11 

1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE ..................................................................................................... 11 

2.  HISTORIA ....................................................................................................................................... 13 

3. GOSPODARKA GMINY ................................................................................................................. 15 

3.1. Rolnictwo ................................................................................................................................... 15 

3.2. Przedsiębiorczość ....................................................................................................................... 16 

4. LUDNOŚĆ GMINY .......................................................................................................................... 16 

4.1. Demografia ................................................................................................................................. 16 

4.2. Poziom życia .............................................................................................................................. 19 

4.3. Mieszkalnictwo .......................................................................................................................... 19 

5. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA ............................................................................................... 19 

5.1. Oświata ....................................................................................................................................... 19 

5.2. Kultura ........................................................................................................................................ 25 

5.3. Służba zdrowia ........................................................................................................................... 28 

5.4. Pomoc społeczna ........................................................................................................................ 31 

5.5. Policja ......................................................................................................................................... 33 

5.6. Rekreacja i sport ......................................................................................................................... 33 

5.7. Organizacje społeczne ................................................................................................................ 34 

6. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ GMINY .......................................................................... 37 

6.1. Analiza problemów społecznych gminy na podstawie danych instytucji .................................. 37 

6.2. Problemy i oczekiwania społeczne wg uczestników warsztatów i na podstawie ankiety .......... 41 

6.3 Analiza SWOT ............................................................................................................................ 48 

7. PLANOWANIE DZIAŁAŃ. ......................................................................................................... 51 

7.1 Misja i wizja Gminy Wojaszówka. ............................................................................................. 51 

7.2 Cele strategiczne, operacyjne i zadania. ...................................................................................... 51 

7.3 Harmonogram wdrażania strategii. ............................................................................................. 52 



3 
 

7.4 Harmonogram wdrażania strategii na lata 2014 - 2024. .............................................................. 62 

5. MONITORING I EWALUACJA STRATEGII ............................................................................ 83 

8.1 System monitorowania strategii. ................................................................................................. 83 

8.2 Ewaluacja strategii. ..................................................................................................................... 85 

ZAŁĄCZNIKI ................................................................................................................................... 90 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

MERYTORYCZNE UZASADNIENIE OPRACOWANIA STRATEGII 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

 

 Obecnie stale wzrasta zakres zadań stawianych przed instytucjami pomocy społecznej, 

co spowodowane jest zwiększającym się ich ciężarem gatunkowym i stopniem trudności 

generowanym takimi czynnikami, jak redukcja zatrudnienia, deficyt nowych miejsc pracy, 

wzrost kosztów związanych z ochroną zdrowia i rehabilitacją osób niepełnosprawnych. W 

celu ich realizacji powstały, bądź zostały znowelizowane akty prawne, a wśród nich art. 17 

ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 182), 

zobowiązujący samorząd gminy do opracowania i realizacji Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

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

te  opierają się na zasadach programowania, subsydiarności, koncentracji, elastyczności i 

otwartości. Istotą nowego modelu działania pomocy społecznej, kreującej politykę społeczną 

– a w jej obszarze strategię rozwiązywania problemów społecznych – jest jej uspołecznienie 

zarówno w procesie planowania, jak też realizacji. 

 Dobrem nadrzędnym strategii rozwiązywania problemów społecznych  jest człowiek – 

jego potrzeby zarówno w kontekście indywidualnym, jak i społecznym.  Strategia jest 

dokumentem opisującym, analizującym i wartościującym zjawiska w tym obszarze 

rzeczywistości, od którego zależy stworzenie wizji godnego życia zarówno jednostki, jak też 

grupy społecznej jako całości; w praktyce stanowi skuteczny instrument realizacji przyjętych 

założeń dla osiągnięcia stanu  określonego w wizji. 

Państwo Członkowskie Unii Europejskiej ma obowiązek prowadzenia w ramach 

Unii wspólnych działań wspierających, uzupełniających i koordynujących w szeroko pojętej 

dziedzinie ochrony ludności i rozwoju kapitału ludzkiego. Opracowanie strategii jest 

warunkiem pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację projektów 

dotyczących sfery społecznej zarówno z budżetu państwa, jak też funduszy Unii Europejskiej. 
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PODSTAWA PRAWNA STRATEGII, ZGODNOŚĆ Z PRAWEM 

WSPÓLNOTOWYM ORAZ STRATEGIAMI NARODOWYMI I EUROPEJSKIMI 

 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wojaszówka tworzona jest 

z mocy Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 182), 

która w art. 17 ust. 1 pkt 1 nakłada na gminy obowiązek „opracowania  i realizacji gminnej 

strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem 

programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 

innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”.  

Art. 17, ust. 1, pkt. 1 Ustawy o pomocy społecznej określa zakres konstruowanej 

strategii, w której priorytetowe działania wiążą się ściśle z opracowaniem programów 

pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych, 

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

 

POWIĄZANIE STRATEGII Z KRAJOWYMI AKTAMI PRAWNYMI. 

 

 Gminna Strategia  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Gminy  Wojaszówka 

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

na administrację rządową i samorządową określone obowiązki. Działania zawarte w Strategii 

oparte są na postanowieniach innych krajowych aktów prawnych, a w szczególności:  

 Ustawy z dnia 29 maja 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536 ); 

 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2011 nr 43 

poz. 225 ); 

 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości, 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1356); 

 Ustawy dnia z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2012 nr 0 

poz. 124); 

 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 674); 

 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 nr 127 poz. 721); 
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 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006 nr 

139 poz. 992 ). 

 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz. U. 2005 

nr 180 poz. 1493 

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

(Dz. U. z 2011 r., Nr 149) 

 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gospodarczego Gminy Wojaszówka 

 Zadania niniejszej strategii są zgodne, uzupełniające i wspierające wobec założeń 

Strategii Rozwoju Gospodarczego Gminy Wojaszówka oraz z następującymi celami 

strategicznymi rozwoju gminy: 

Rozwój specjalistycznego rolnictwa; 

Rozwój turystyki i agroturystyki w oparciu o naturalne walory krajobrazowe; 

Rozwój budownictwa mieszkaniowego. 

 

Zgodność z regionalnymi i wojewódzkimi dokumentami strategicznymi, w tym: 

- ze Strategią  Rozwiązywania Problemów  Społecznych w  Powiecie Krośnieńskim na  

lata  2008 – 2015, zgodność z celami strategicznymi: 

Cel strategiczny 1: Doskonalenie systemu wsparcia społecznego. 

Cel strategiczny 2: Wsparcie rodzin z dziećmi, a w szczególności zapobieganie patologiom w 

rodzinie. 

Cel strategiczny 3: Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych i 

przewlekle chorych, zapewniającego im właściwą opiekę. 

Cel strategiczny 4: Budowa zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów uzależnień na terenie powiatu. 

Cel strategiczny 5: Zwiększenie koordynacji działań organizacji pozarządowych i rozwój 

wolontariatu. 

Cel strategiczny 6:  Podejmowanie działań w stosunku do osób niepełnosprawnych mających 

na celu szeroko rozumianą pomoc i wsparcie 

 

- ze Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020. Aktualizacja 

2013 – 2020”. W strategii przyjęto następującą wizję rozwoju: 

„W 2020 roku województwo podkarpackie będzie obszarem zrównoważonego i 

inteligentnego rozwoju gospodarczego, wykorzystującym wewnętrzne potencjały, 
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zapewniającym wysoką jakość życia mieszkańców.”  

W strategii wyodrębniono cztery obszary polityki rozwoju, do których zaliczono następujące: 

1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka  

2. Kapitał ludzki i społeczny  

3. Środowisko i energetyka  

4. Sieć osadnicza  

- z Wojewódzkim Programem Pomocy Społecznej na lata 2009 - 2015 

- z Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2016 

- z Regionalnym Planem Działań na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej  w 

Województwie Podkarpackim na lata 2012 – 2020".  

- oraz z Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 

Zgodność ze  Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 

Głównym celem SRKL jest rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów 

osób w taki sposób, by mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym 

i  ekonomicznym na wszystkich etapach życia. 

 Poza celem głównym w SRKL wyznaczono pięć celów szczegółowych: 

 wzrost zatrudnienia; 

 wydłużenie aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości 

funkcjonowania osób starszych; 

 poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 poprawa zdrowia obywateli oraz podniesienie efektywności opieki zdrowotnej; 

 podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli. 

 

Zgodność z Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

 Zawarte w Strategii działania wynikają z postanowień Ustawy z dnia 26 października 

1982 roku o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012 nr 0 

poz. 1356); szczególnie zaś z art. art. 1, 2, 4  i są spójne z założeniami polityki określonej w 

Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 

Zgodność z Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 

Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji. 
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Zgodność z Narodowym Programem Zdrowia  

 Działania przedstawione w Strategii są zgodne z założeniami zawartymi w 

Narodowym Programie Zdrowia, szczególnie zaś z celem  operacyjnym  zakładającym  

zmniejszenie i zmianę struktury spożycia alkoholu oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych 

spowodowanych alkoholem. 

 

Zgodność z Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007 – 2013  

Zgodność z kierunkami działań zawartych w Planie, a w szczególności z: 

 Zwiększanie dostępu do edukacji 

 Wspieranie otwartości systemu edukacji 

 Wyższa jakość kształcenia 

 Zwiększanie zatrudnialności 

 Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy 

 Wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy 

 Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw 

 Zapobieganie wykluczeniu społecznemu 

 Wsparcie rodzin 

 Wsparcie, rehabilitacja i aktywizacja osób niepełnosprawnych 

 Budowa systemu wsparcia dla osób starszych i wymagających opieki 

 Poprawa warunków życia i pracy 

 Wzmacnianie kapitału społecznego, rozwój ekonomii społecznej 

 Poprawa bezpieczeństwa publicznego i obywateli 

 

Zgodność ze Strategią Polityki Społecznej na lata 2007-2013 

Dokument Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013 został przyjęty przez Radę 

Ministrów 13 września 2005 r. 

Zadaniem strategii jest wskazanie w diagnozie, na które obszary polityki społecznej 

należy skierować szczególną uwagę, następnie sformułowanie priorytetów i celów, opisanie 

zadań, czyli określenie instrumentów polityki społecznej, dzięki którym możliwe będzie 

zrealizowanie zakładanych celów, a także wskazanie źródeł finansowania. W strategii 

odnajdujemy następujące priorytety: 

1. Poprawa warunków powstawania i funkcjonowania rodzin.  

2. Wdrożenie aktywnej polityki społecznej. 
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3. Kompleksowa rehabilitacja i aktywizacja osób niepełnosprawnych. 

4. Budowa systemu wsparcia dla osób w wieku poprodukcyjnym. 

5. Aktywizacja i mobilizacja partnerów lokalnych. 

6. Rozwój partnerstwa publiczno-społecznego jako podstawy rozwoju usług społecznych. 

7. Integracja społeczna i zawodowa imigrantów. 

 

Zgodność z prawem wspólnotowym 

 Prawo wspólnotowe (acquis communautaire) nie ingeruje w systemowe rozwiązania 

w zakresie pomocy społecznej obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Funkcjonuje jednak polityka społeczna Unii koordynująca narodowe polityki społeczne w 

zakresie koniecznym z punktu widzenia funkcjonowania wspólnoty.  

 

Zgodność ze strategiami europejskimi 

Jednym z wiodących celów Unii Europejskiej jest wyrównywanie poziomu rozwoju 

krajów i regionów. Polska uczestniczy w polityce społeczno – gospodarczej Unii, co oznacza 

między innymi korzystanie z funduszy unijnych. W obszarze polityki społecznej jest to:  

Europejski Fundusz Społeczny (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 

1784/1999/WE) jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w 

ramach: 

 Europejskiej Strategii Zatrudnienia; zawarte w filarze Równość Szans: aktywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu, wykluczeniu społecznemu, promowanie równych szans 

kobiet i mężczyzn na rynku pracy, aktywizacja zawodowa kobiet oraz rozwój 

powszechnego kształcenia. 

 Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL; zawarte zwłaszcza w działaniach: 

-  Promowanie rynku pracy otwartego dla wszystkich poprzez ułatwianie wchodzenia i 

powrotu na rynek pracy osobom, które doświadczają dyskryminacji, 

-  Wzmocnienie krajowej strategii gospodarki społecznej poprzez podnoszenie jakości 

zatrudnienia w sektorze usług oraz rozwój zatrudnienia socjalnego, 

-  Godzenie  życia  rodzinnego  i  zawodowego  oraz  ponowna  integracja zawodowa kobiet 

i mężczyzn poprzez rozwój i promocję elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy. 

 

PROCES WYPRACOWANIA STRATEGII 

 Do prac nad wypracowaniem Strategii zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji 

publicznych i organizacji społecznych z terenu gminy. 



10 
 

Proces przygotowania dokumentu składał się z następujących etapów: 

- organizacja procesu planowania strategicznego  

- diagnoza sytuacji społecznej gminy  

- planowanie działań. 

- opracowanie dokumentu  

 W celu zastosowania partycypacyjnego modelu opracowania strategii przeprowadzono  

warsztaty, w których w dniach 16 – 17. 01.2014r. uczestniczyli:  służba zdrowia - 1 osoba, 

pomoc społeczna - 5 osób, urząd gminy - 1 osoba, radni - 9 osób, sołtysi - 7  osób, organizacje 

społeczne - 4 osoby, GOKiR i biblioteka - 2 osoby, szkoły - 5 osób. Celem spotkania była 

diagnoza sytuacji społecznej, przeprowadzenie analizy SWOT, wyznaczenie celów oraz 

planowanie działań w ramach strategii. 

Bazą do opracowania diagnozy społecznej zawartej w strategii były materiały i analizy 

statystyczne gromadzone przez instytucje takie, jak: Urząd Gminy Wojaszówka,  baza danych 

regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wojaszówce,  Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie, Niepubliczne Zakłady 

Opieki Zdrowotnej, placówki oświatowe, kulturalne oraz wyniki anonimowych ankiet  na 

temat występujących w gminie problemów i oczekiwań. 

Elementem uspołecznienia procesu budowy Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych było przeprowadzenie badania ankietowego na terenie gminy. Ankietę 

(Załącznik nr 1.) skierowano do osób zainteresowanych uczestnictwem w życiu społecznym 

gminy. Rozdano 150 ankiet, zwrot wyniósł  107 ankiet. Badaniu ankietowemu poddano 

instytucje funkcjonujące na terenie gminy oraz mieszkańców.   

 

  

http://www.stat.gov.pl/
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CHARAKTERYSTYKA GMINY WOJASZÓWKA 

 

1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE 

 

Mapa: położenie Gminy Wojaszówka w powiecie krośnieńskim. Źródło: www.wojaszówka.pl 

 

 

 Gmina Wojaszówka położona jest na terenie województwa podkarpackiego,                

w północnej części powiatu krośnieńskiego. Powierzchnia gminy wynosi 8340 ha. Na 

strukturę administracyjną Gminy Wojaszówka składa się 11 miejscowości, tworzących 11 

sołectw: Bajdy, Bratkówka, Łączki Jagiellońskie, Łęki Strzyżowskie, Odrzykoń, Pietrusza 

Wola, Przybówka, Rzepnik, Ustrobna, Wojaszówka i Wojkówka.  

 Pod względem geograficznym gmina leży na skraju Pogórza Strzyżowsko-

Dynowskiego, w dolinie Wisłoka. Gminę Wojaszówka wyróżniają walory przyrodnicze, takie 

jak naturalnie bogato urzeźbiony teren, czy wolne od zanieczyszczeń środowisko. Gmina ma 

charakter górzysty; znajdują się tu pofałdowane wzgórza o wysokości od 240 do 452 m n.p.m. 

Najwyższe z nich to Kamieniec, Ptasznik, Góra Kiczary, Spalona Góra i Skałki Jagiellońskie. 

W najwyższych partiach Pogórza występują lasy bukowo-jodłowe, zaliczające się do regla 

dolnego; piętra, które jest charakterystyczne dla pasm beskidzkich. Wzgórza te przecinają 

doliny opadające dość stromo w kierunku rzeki Wisłok.  
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 Duża część gminy stanowi terytorium Czarnożecko - Strzyżowskiego Parku 

Krajobrazowego, zajmującego łącznie obszar 25 784 ha. Zadaniem parku jest ochrona 

najcenniejszych fragmentów Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego, leżących na obszarze 

gmin Korczyna, Wojaszówka, Frysztak, Brzostek, Wielopole Skrzyńskie, Wiśniowa, 

Strzyżów, Niebylec, Jasienica Rosielna i Domaradz. Charakterystycznym elementem 

zdobiącym park jest malowniczy ciąg piaskowych skał, w charakterystyczny sposób 

uformowany przez erozję.  

 Bogactwo przyrodnicze występujące na terenie Gminy Wojaszówka to atut 

sprzyjający rozwojowi turystyki. Ciekawym elementem są chociażby ścieżki przyrodniczo - 

dydaktyczne utworzone w miejscach najbardziej atrakcyjnych pod względem przyrodniczym. 

Można obserwować tam  naturalne gatunki fauny i flory. Poprzez fakt  sąsiedztwa z Krosnem 

gmina stanowi cel podmiejskich wycieczek mieszkańców. Ulubionym i najczęstszym  

miejscem, do którego udają się turyści jest zamek Kamieniec. 

 Dzięki punktom widokowym znajdującym się na obszarze gminy możliwe jest 

podziwianie panoramy Pogórza Dynowskiego, Strzyżowskiego, Dołów Jasielsko - Sanockich, 

Beskidu Niskiego, a przy sprzyjających warunkach również Bieszczad i Tatr. 

 

Flora i fauna na terenie gminy 

 Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy niemal w połowie stanowią naturalne 

ekosystemy leśne. Dominuje tam jodła, buk oraz sosna zwyczajna. Rzadziej spotyka się dąb 

szypułkowy, grab zwyczajny, brzozę brodawkowatą, czy modrzew europejski. Rośliną 

osobliwą na terenie parku jest buczyna karpacka. W dolinach rzek występuje wierzba  łoza 

i szara olcha. Z kolei w lasach krzewi się leszczyna, jarzębina, kalina, dziki bez oraz głóg. 

W poszyciu natrafić można na maliny, jeżyny leszczyny, jałowce, kaliny i bez. Wśród roślin 

kwiatowych warto wyróżnić wawrzynka wilczełyko, lilię złotogłów, miesięcznicę trwałą, 

liczne odmiany storczyków, goryczkę, pełnika europejski, śnieżyczkę przebiśnieg, śnieżynkę 

karpacką, czy zawilca jesiennego. 

 Równie bogaty w Gminie Wojaszówka jest świat zwierząt. Spotkać można tu  lisy, 

jelenie, sarny i dziki. Wśród drobnych ssaków warto wymienić kunę leśną i domową, tchórza, 

łasicę, sporadycznie gronostaja. Powszechnie natomiast występują wiewiórki, popielice, 

koszatki. Pomiędzy pięćdziesięcioma gatunkami ptaków żyjącymi na terenie gminy godnymi 

odnotowania są: orlik krzykliwy, jastrząb, sokół, kania, puchacz, sowa, bocian. W dolinach 

natrafić można na bażanty, kuropatwy, przepiórki, a na skrajach lasów jarząbki. Teren gminy 

przecina rzeka Wisłok, która  wąską doliną meandruje na północny - zachód (przez Odrzykoń, 
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Bratkówkę, Wojtkówkę, Łączki Jagiellońskie, Wojaszówkę, Przybówkę, Łęki Strzyżowskie). 

Wzdłuż tego odcinka Wisłok zbiera dopływy zasilane licznymi strumieniami. Są tu też 

moczary z sitowiem, kaczeńcami, zarośla łoziny, łęgów nadrzecznych  z olszynkami 

i wierzbą. Rzeka Wisłok i okoliczne potoki stanowią środowisko życia dla ryb takich jak 

brzana, kiełb, leszcz, ukleja, jelec, okoń, pstrąg, płoć i inne.
 1

     

  

2.  HISTORIA 

 

 Pierwsze znane ślady osadnictwa na terenie gminy Wojaszówka związane są                 

z plemieniem Wiślan, a świadczyć mogą o tym liczne wykopaliska archeologiczne.                

W czasach nam bliższych (mowa tu o średniowieczu) osiedlenia nasiliły się po roku 1340, 

kiedy to Ruś Halicka została przyłączona do Królestwa Polskiego za sprawą Kazimierza III 

Wielkiego.  

 Jako miejscowość Wojaszówka po raz pierwszy występuję w dokumentach z 1415 

roku. Jako wieś szlachecka należała do różnych rodów m.in.: w 1508 roku do Jana 

Giebułtowskiego, a od 1581 roku do Dobiesława Gruszczyńskiego. W okresie zaborów tereny 

gminy Wojaszówka znalazły się w części austriackiej, której to władze dokonały zmian          

w organizacji administracji i podziale terytorialnym. Wskutek nowych podziałów 

Wojaszówka znalazła się kolejno w następujących cyrkułach (jednostka administracyjna): od 

1774 cyrkuł plizeński, potem dukielski, a od 1790 jasielski.  

 Austriacy nie dbali o ogólnie pojęty rozwój Galicji, toteż tereny te pod ich 

panowaniem popadły w ubóstwo. Z początkiem XX wieku mieszkańcy Wojaszówki 

rozpoczęli działania mające na celu rozwój cywilizacyjny. Objawiało się to w aktywnościach 

takich jak: zakładanie kółek rolniczych, czytelni, sklepów, a także straży pożarnej. Zmiany te 

przerwał wybuch II Wojny Światowej. Mimo represji ze strony niemieckiego okupanta, 

mieszkańcy Wojaszówki wspomagali partyzantów, osoby represjonowane, ukrywali również 

Żydów. Ponadto rozpoczęto tajne nauczanie. Koniec okupacji niemieckiej przypada na lato 

1944 roku i ofensywę Armii Czerwonej. Na wyzwolonych terenach zaczęto odbudowę wsi 

zniszczonej podczas działań wojennych. Po licznych zmianach w podziale administracyjnym, 

z dniem 2 lipca 1976 roku powstała gmina Wojaszówka.
2
 

 

                                                           
1
 Informacje na podstawie www.wojaszowka.pl oraz stat.gov.pl 

2
 Wg www.wojaszowka.pl oraz http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIII/738 

 

http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIII/738
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Zabytki 

1. Zamek „Kamieniec” 

 Zamek powstał w miejsce dawnego drewnianego grodu. Pierwsze wzmianki o tej 

budowli pochodzą z 1348 roku. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Kazimierz Wielki. 

Funkcją nowego zamku była ochrona szlaku handlowego łączącego Polskę z Węgrami.        

W roku 1402 zamek przestał być własnością królewską i został podarowany Klemensowi        

z Moskrzewa przez Władysława Jagiełłę w nagrodę za męstwo w walce z Zakonem 

Krzyżackim. W ten sposób powstał ród Kamienieckich. W połowie XV wieku zamek został 

rozbudowany o dolną część. Ostateczny renesansowy wygląd nadano mu w połowie XVI 

wieku, kiedy to jego właścicielem stał się Seweryn Boner- główny bankier Zygmunta I. 

Pozostałą część (zamek wyższy) Kamienieccy sprzedali Skotnickim w 1601 roku. Zamek 

niższy z kolei przeszedł po Bonerach odziedziczył ród Firlejów. W kolejnych latach wybuchł 

spór między właścicielami obu części zamku, który dotyczył m.in. muru granicznego, kaplicy, 

czy pól uprawnych. Od 1630 roku do 1730 roku właścicielami całej budowli byli Firlejowie,   

a po nich kolejno: Mniszchowie, Bogatowie, Jabłonowscy, Fredrowie, Szeptyccy. W końcu 

XVII wieku ma miejsce najazd księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego, który 

doprowadza zamek do ruiny. Od XVIII wieku nie jest już zamieszkany. Dalej pełnił funkcję 

magazynów. Obecnie zamek jest zabezpieczony i jako stała ruina przyciąga wielu turystów.                  

W wyremontowanej części znajduję się mini-muzeum. 

 

 

Zdjęcie pochodzi z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Odrzykon_podkarpackie_krosnienski_Wojasz%C3%

B3wka_Ruiny_zamku_Kamieniec_XIV_A-263_z_20.09.1968_dz.jpg 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Odrzykon_podkarpackie_krosnienski_Wojasz%C3%B3wka_Ruiny_zamku_Kamieniec_XIV_A-263_z_20.09.1968_dz.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Odrzykon_podkarpackie_krosnienski_Wojasz%C3%B3wka_Ruiny_zamku_Kamieniec_XIV_A-263_z_20.09.1968_dz.jpg
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2. Pomnik Tadeusza Kościuszki 

 Pomnik powstał w setną rocznicę insurekcji kościuszkowskiej w 1894 roku                   

z inicjatywy mieszkańców Odrzykonia. Kamienny pomnik został umieszczony w ruinach 

zamku. Jego ponowne odsłonięcie miało miejsce w 1994 roku, po jego wcześniejszym 

odrestaurowaniu.
3
 

 

 

Źródło: http://www.odrzykon.webd.pl/odrzykon.php?action=warto_zobaczyc 

 

3. GOSPODARKA GMINY 

3.1. Rolnictwo 

 Charakterystyczne dla terenu Gminy Wojaszówka są cechy klimatu podgórskiego, 

zróżnicowanego, z uwzględnieniem położenia nad poziomem morza. Średnia temperatura 

roku wynosi 7
0
C; w lipcu jest to 18 

0
C a w styczniu 2,8 

0
C. Przymrozki zaczynają się 

w październiku,  ostatnie zazwyczaj mają miejsce w maju. Czas utrzymywania się pokrywy 

śnieżnej to średnio 70 dni. Okres wegetacji trwa od 190 do 220 dni. Użytkowanie gazu 

ziemnego, lesistość terenu i dobra powierzchnia dolin wpływa na podniesienie wartości 

bioklimatycznej obszaru gminy. Teren gminy pokrywają stosunkowo dobre gleby, również te 

najbardziej żyzne (II i III klasa). Z kolei średnia jakość gleb w gminie mieści się w  przedziale 

III i IV klasy bonitacyjnej. Problematyczny jest jednak bardzo wysoki poziom naturalnego 

zakwaszenia gleb. Fakt ten wymaga wysiania na terenie gminy Wojaszówka raz na pięć lat 

ok. 2 tyś. ton wapna. 

                                                           
3
 Źródło informacji o zabytkach: www.wojaszowka.com 

http://www.odrzykon.webd.pl/odrzykon.php?action=warto_zobaczyc
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3.2. Przedsiębiorczość 

Wykres: Przedsiębiorczość w Gminie Wojaszówka w latach 2010-2012. Źródło: UG 

Wojaszówka 

 

Na przestrzeni ostatnich trzech lat liczba przedsiębiorców zarejestrowanych w Gminie 

Wojaszówka wyraźnie spada. 

 

4. LUDNOŚĆ GMINY 

4.1. Demografia 

 Gmina Wojaszówka zajmuje powierzchnię 8340 ha. Na dzień 31.12.2012 r. gminę 

zamieszkiwały 9343 osoby (w tym 4581 mężczyzn i 4762 kobiety). Średnia gęstość 

zaludnienia gminy to 110 os/km
2
. Gmina liczy 11 miejscowości      i ma charakter rolniczy.  

Wykres: Liczba mieszkańców Gminy Wojaszówka w latach 2010-2012 w podziale na płeć. 

Źródło: dane UG Wojaszówka 
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Wykres:  Liczba ludności gminy - trend. 

 

 

 Liczbie ludności Gminy Wojaszówka nie można przypisać jednostajnego trendu 

wzrostowego ani spadkowego. Po wzroście liczby ludności zarówno kobiet, jak i mężczyzn 

notowanym w między latami 2010-2011, w 2012 r. nastąpił jej spadek. 

 

Ruch naturalny ludności 

 

Wykres: Ruch naturalny ludności w latach 2010-2012. Dane za UG Wojaszówka 

 

 Na przestrzeni ostatnich 3 lat gmina notuje ujemny przyrost naturalny. Mimo, iż 

różnice pomiędzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów są nieznaczne, to od 2010 r. trend 

demograficzny jest corocznie niekorzystny. 
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Saldo migracji 

Wykres: Migracje w gminie w latach 2010-2012. Dane wg UG Wojaszówka 

 

 

 W ciągu ostatnich lat gmina corocznie notuje dodatnie saldo migracji. Dysproporcja 

liczby wymeldowań w stosunku do liczby zameldowań była szczególne wyraźna w latach 

2010-2011, kiedy ponad dwukrotnie więcej osób zamieszkało na terenie gminy, niż się            

z niego wyprowadziło. 

 

Struktura wieku 

 

Wykres: Struktura wieku Gminy Wojaszówka w 2012 roku. 
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 W 2012 r. osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 64,24% ogółu mieszkańców 

gminy (dla kobiet odsetek ten wyniósł 59,43%, natomiast dla mężczyzn 69,24%). Procent ten, 

szczególnie wysoki w przypadku mężczyzn, decyduje o wysokim potencjalne rozwoju 

gospodarczego gminy.
4
 

 

4.2. Poziom życia 

 W roku 2011 dochody gminy na 1 mieszkańca wyniosły 2524 zł, podczas gdy wydatki 

zamknęły się w kwocie 2476 zł. W tym samym roku wydatki na pomoc społeczną i pozostałe 

zadania w zakresie polityki społ. wyniosły 3648,4 tys. zł, co stanowiło 16,1% ogółu 

wydatków gminnego budżetu.
5
 

 

4.3. Mieszkalnictwo 

 W 2011 r. przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania wyniosła 90,4 m
2
. 

Statystyki dla tegoż roku wykazały, że wydatki na gospodarkę mieszkaniową stanowiły 0,2% 

ogółu wydatków Gminy Wojaszówka.
6
 

 

5. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

5.1. Oświata 

Na terenie gminy działają: 

 przedszkole gminne z 2 filiami oraz 6 oddziałami, 

 5 szkół podstawowych, 

 2 gimnazja. 

Szkoły podstawowe: 

 Szkoła Podstawowa im. Bł. Stanisława Starowieyskiego w Bratkówce; 

 2010 2011 2012 

Liczba uczniów 49 47 

46 (w tym 2 uczniów 

niepełnosprawnych z 

nauczanie 

indywidualnym) 

Liczba nauczycieli 11 11 12 

Realizowane programy dodatkowe: 

                                                           
4
 Dane na temat demografii pochodzą z portalu internetowego www.wojaszowka.pl oraz ze statystyk Urzędu 

Gminy 
5
 Wg danych GUS 

6
 J.w. 
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 Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy 

 Radosna szkoła 

 Szkoła Odkrywców Talentów 

 Ratujemy  - uczymy ratować 

 Mleko w szkole 

 Owoce w szkole 

 Nie pal przy mnie – proszę 

 Radosny uśmiech – radosna przyszłość 

 Szkoła bez przemocy 

 Cała Polska czyta dzieciom 

 Katyń – ocalić od zapomnienia… 

 Szkoła promująca zdrowie – certyfikat wojewódzki 

 Wolność oddechu – zapobiegamy astmie 

 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łękach Strzyżowskich; 

 2010 2011 2012 

Liczba uczniów* 106 (1) 96 (2) 95 (3) 

Liczba 

nauczycieli** 
13 13 13 

Realizowane programy dodatkowe: 

 Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy 

 Ratujemy i uczymy ratować 

 Szkoła promująca zdrowie 

 Szkoła bez przemocy 

 Szkoła odkrywcą talentów 

 Szklanka mleka 

 Cała Polska czyta dzieciom 

 Program doskonalenia kształconych umiejętności 

 Radosna szkoła 

 Owoce i warzywa Program współpracy z rodzicami 

 Klub bezpiecznego Puchatka 

 Bezpieczna droga 

 Nie pal przy mnie proszę 

 Znajdź właściwe rozwiązanie 

* W nawiasie podana jest liczba uczniów niepełnosprawnych 

** Liczba uwzględnia dyrektora i pedagoga szkolnego 

 

 Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu (szkoła podstawowa i 

gimnazjum); 
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 2010 2011 2012 

Liczba uczniów* 338 (4) 321 (3) 324 (1) 

Liczba nauczycieli 
35 (wliczając pedagoga szkolnego, nauczyciela uzupełniającego etat 

w innej szkole oraz dwóch nauczycieli będących na zastępstwie) 

Realizowane programy dodatkowe: 

 Klub Bezpiecznego Puchatka 

 Owoce w szkole 

 Szklanka Mleka 

 Szkoła z klasą 2.0 

 Bądź bezpieczny w sieci 

 Szkolna Gazetka Lider – Junior Media 

 

* Cyfra w nawiasie oznacza liczbę uczniów kształconych w formie nauczania indywidualnego 

 

 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Ustrobnej; 

 2010 2011 2012 

Liczba uczniów 72 64 61 

Liczba nauczycieli 10,38 11,95 11,34 

Realizowane programy dodatkowe: 

Programy działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, opracowane i wdrożone 

przez nauczycieli placówki: 

 Indywidualny program nauki języka angielskiego dla uczniów klasy V-VI 

 Indywidualny program matematyki dla 2 uczniów klasy VI 

 Program zajęć polonistycznych 

 Program pracy z uczniami klas I –III przejawiającymi trudności w nauce 

 Program szkolnego kółka redakcyjnego klas II –VI „Supełek” 

 Program Szkolnego klubu Filmowego 

 Program Samorządu Szkolnego klas IV- VI 

 Program samorządu uczniowskiego klas I – III „Młodszaki” 

 Program Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody. 

 

Programy o szczeblu ogólnopolskim, w których szkoła wzięła udział: 

 Szkoła z klasą 2.0 

 Wiedza plus wiara w siebie równa się sukces w ramach PO KL w latach 2011 – 2013.  

 

 Szkoła Podstawowa im. Kajetana Trybusa w Wojaszówce 
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 2010 2011 2012 

Liczba uczniów 131 129 137 (2*) 

Liczba nauczycieli 
Pełny etat - 8 

Niepełny etat - 4 

Pełny etat - 9  

Niepełny etat - 3 

Pełny etat - 8 

Niepełny etat - 4 

Pedagog szkolny 

3/20 

Realizowane programy dodatkowe: 

 Ogólnopolski program „Ekstraklasa” (rok szkolny 2012/2013)  

 Program „Przyjaciele Zippiego 

 Owoce w szkole 

 Szklanka mleka 

 Dziecko w sieci  

 Lekcje to nie wszystko 

* Liczba uczniów z orzeczeniem (w tym 1 niepełnosprawny fizycznie) 

 

Gimnazja: 

 Zespół Szkół im. Alekasandra Fredry w Odrzykoniu - Gimnazjum
7
 

 Gimnazjum Publiczne w Przybówce. 

 2010 2011 2012 

Liczba uczniów* 129 (4,2) 134 (4,4) 134 (2,2) 

Liczba nauczycieli 
Pełny etat - 10 

Niepełny etat - 4 

Pełny etat - 9 

Niepełny etat - 6 

 

Pełny etat - 11 

Niepełny etat - 4 

 

Realizowane programy dodatkowe: 

 Program stypendialny dla uczniów szczególnie zdolnych z terenu województwa 

podkarpackiego (Poddziałanie 9.1.3 PO KL ) 

 Lepsza szkoła 

 Wielki Egzamin 

 Trzymaj formę 

 Znajdź właściwe rozwiązanie 

 Szklanka mleka w szkole 

* Cyfry podane w nawiasach oznaczają odpowiednio: liczbę uczniów niepełnosprawnych i 

liczbę uczniów nauczanych indywidualnie. 

Przedszkola, filie i oddziały: 

                                                           
7
 Dane dot. gimnazjum jako części ZS w Przybówce znajdują się w dziale szkół podstawowych. 
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 Gminne Przedszkole w Wojaszówce; 

 Filia Przedszkola w Odrzykoniu - znajduje się w budynku tworzącym kompleks 

z Zespołem Szkół w Odrzykoniu. Przedszkole to jest stosunkowo nowoczesne, sale są 

duże, jasne, przestronne i funkcjonalne. Na teren placówki składa się też duży ogród 

i zaplecze gospodarcze. Przedszkole umożliwia także udział w zajęciach 

dodatkowych: naukę języka angielskiego i rytmikę. W skład przedszkola wchodzą trzy 

oddziały, do których uczęszcza łącznie 70 wychowanków.  

 Filia Przedszkola w Ustrobnej - znajduje się w odnowionym budynku dawnej 

Szkoły Podstawowej, dostosowanym do potrzeb przedszkola. Są tam dwie sale do 

zajęć, łazienka oraz zaplecze kuchenno - gospodarcze. Dzieci mają możliwość 

użytkowania  dużego ogrodu i dobrze wyposażonego placu zabaw. W 

skład  przedszkola wchodzą dwa oddziały, do których uczęszcza łącznie 37 dzieci. 

Możliwa jest  również nauka języka angielskiego.  

 Oddział Przedszkolny w Bajdach - znajduje się w budynku byłej szkoły 

podstawowej. W sali, gdzie  odbywają się zajęcia, został przeprowadzony remont. 

Sala ta jest słoneczna i przestronna. Budynek otacza rozległy teren, gdzie w  roku 

szkolnym 2013/14 z pomocą rodziców oraz sołtysa zagospodarowany zostanie plac  

zabaw, (piaskownica i  nowe huśtawki). Placówka funkcjonuje całorocznie jako 

miejsce urządzania imprez okolicznościowych z udziałem rodziców. Obecnie do 

oddziału uczęszcza 13 dzieci. 

 Oddział Przedszkolny w Bratkówce - znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej 

im. Bł. St. Starowiejskiego. Mieszczą się tam dwie sale zajęć połączone korytarzem, 

w którym znajduje się szatnia. Do dyspozycji dzieci przeznaczony jest 

także zabytkowy ogród, na terenie którego znajduje się szkoła. Oddział przedszkolny 

posiada dobre wyposażenie w postaci pomocy dydaktycznych. Obecnie do oddziału 

uczęszcza 15 dzieci.  

 Oddział Przedszkolny w Łękach Strzyżowskich - oddział ten zajmuje część 

budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego. Do dyspozycji są w nim 

dwie sale, szatnia i łazienka. Oddział jest dobrze wyposażony w  sprzęt oraz pomoce 

naukowe. Dzieci mogą też korzystać z nauki języka angielskiego. Placówka 

organizuje liczne imprezy dla rodziców i całego środowiska lokalnego. Do oddziału 

przedszkolnego w Łękach Strzyżowskich uczęszcza 19 dzieci.   

 Oddział Przedszkolny w Pietruszej Woli - znajduje się w budynku dawnej Szkoły 

Podstawowej. Do dyspozycji przedszkola udostępniona jest nowo wyremontowana 
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i funkcjonalnie urządzona sala zajęć, korytarz oraz szatnię. Dzieci mają też możliwość 

korzystania z ogrodu i placu zabaw.  Do oddziału uczęszcza 11 dzieci.  

 Oddział Przedszkolny w Przybówce - umiejscowiony jest przy Publicznym 

Gimnazjum w jednym kompleksie budynków,  posiada jednak oddzielne wejście. Do 

pomieszczeń przedszkola zalicza się  korytarz, łazienka, kuchnia oraz dwie sale zajęć. 

Sale te wyposażone są w zabawki i  pomoce dydaktyczne. Za budynkiem znajduje się 

ogród przedszkolny. Oddział liczy 14 dzieci.  

 Oddział Przedszkolny w Wojaszówce - znajduje się w dawnym budynku 

katechetycznym. Do dyspozycji oddziału przeznaczone są: sala zajęć, szatnia 

i łazienka. Przedszkole to posiada odpowiednie wyposażenie w postaci sprzętu 

i pomocy dydaktycznych. W grupie poza zajęciami zapewniającymi wszechstronny 

rozwój,  istnieje również możliwość uczęszczania na  zajęcia rozwijające 

zainteresowania dzieci tj. zajęcia ludowego zaspołu śpiewaczo - tanecznego oraz 

języka angielskiego. Przedszkole w Wojaszówce jest organizatorem wielu 

uroczystości przedszkolnych oraz uczestniczy w imprezach wiejskich i gminnych. Do 

oddziału uczęszcza 20 dzieci.  

Tabela: Liczba dzieci i nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w latach 2009-2013 

 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Liczba dzieci* 206 (1) 240 (4) 251 (3) 271 (3) 

Liczba 

nauczycieli 

15 16 17 17 

* Cyfra w nawiasie oznacza liczbę dzieci realizujących program wczesnego wspomagania  

 Na przestrzeni ostatnich lat ważniejszymi inwestycjami oświatowymi była rozbudowa 

Szkoły Podstawowej w Łękach Strzyżowskich oraz budowa hali sportowej 

w Przybówce. Ponadto wykonano remonty w pozostałych placówkach oświatowych.
8
 

 

Świetlica profilaktyczno-wychowawcza w Bajdach 

 Inauguracja działalności świetlicy miała miejsce 29 czerwca 2012 roku. Odbyła się 

wówczas prelekcja inauguracyjna dla dzieci i młodzieży na temat zagrożenia wynikającego 

ze spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych. Po tym wydarzeniu świetlica była 

nieaktywna aż do października. W dniu 09.10.2012 r. budynek zaczął pełnić funkcję 

Świetlicy Wiejskiej. Prowadzona był najpierw przez stażystę, a później przez pracownika 

                                                           
8
 Informacje o szkolnictwie pochodzą ze strony internetowej www.wojaszowka.pl 
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Damiana Potocznego. W roku 2012 do świetlicy zakupiono sprzęt: telewizor, stół do 

piłkarzyków, elektroniczną tarczę do darta (rzutki), różne gry np. szachy, scrabble czy puzzle.  

Z kolei Urząd Gminy w Wojaszówce podarował zestaw komputerowy oraz 2 biurka wraz z 

szafką pod TV. 

  Uczestnicy i  wychowankowie świetlicy to głównie dzieci w wieku szkolnym, ale 

również młodzież starsza i młodsza. Placówka jest Świetlicą Wiejską, a więc dostępna jest dla 

całej społeczności miejscowości Bajdy. W grudniu 2012 r. zostały zorganizowane zajęcia 

plastyczne, polegające na robieniu ozdób świątecznych oraz turniej gry w piłkarzyki                

z nagrodami.  

 

5.2. Kultura  

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wojaszówce 

 Utworzony został uchwałą nr XVII/91/96 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 

22.03.1996 r. Celem działalności Ośrodka jest upowszechnianie kultury na podst. ,,Statutu", 

który nadany został uchwałą nr XXXVII/215/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dn. 

22.04.2010 r. GOKiR ma swoją siedzibę w Domu Kultury w Odrzykoniu, natomiast teren 

działań Ośrodka stanowi Gmina Wojaszówka.  

 Podstawowe zadania GOKiR to rozpowszechnianie, rozbudzanie, zaspokajanie 

potrzeb i zainteresowań kulturalnych oraz rekreacyjno-sportowych społeczeństwa (zwłaszcza 

dzieci i młodzieży), a także ochrona dóbr kultury. Głównymi celami Ośrodka są: 

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 

- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru i rękodzieła 

ludowego, 

- organizacja przeglądów, konkursów, wystaw, 

- współpraca z innymi instytucjami kultury, organizacjami oraz stowarzyszeniami lokalnymi 

- prowadzenie ekspozycji muzealnej w Muzeum Wsi w Odrzykoniu. 

Swoje zadania statutowe Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wojaszówce realizuje 

poprzez: 

- działalność edukacyjną w dziedzinie muzyki, plastyki, poezji, tatru, 

- organizację spektakli, 

- warsztaty teatralne, 

- konkursy plastyczne, muzyczne i recytatorskie skierowane do młodzieży gimnazjalnej. 

 Udana współpraca ze szkołami na terenie gminy zaowocowała umożliwieniem 

miejscowym dzieciom i młodzieży udziału w licznych organizowanych wspólnie konkursach: 
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artystyczno-patriotycznych, plastycznych, recytatorskich i piosenki, jak również w 

organizowanym corocznie Międzynarodowym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych.  

 W kalendarzu stałych imprez organizowanych cyklicznie przez GOKiR znalazły się 

,,Ferie z nagrodami" i ,,Wakacje z nagrodami" - odbywają się wówczas liczne konkursy i 

turnieje sportowo-rekreacyjne: 

- organizowane podczas ferii zimowych turnieje tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży, 

rozgrywki w warcaby i szachy, konkursy plastyczne oraz turniej minisiatkówki dla drużyn 

męskich i żeńskich.  

- podczas ,,Wakacji z nagrodami" odbywają się turnieje w piłce siatkowej - plażowej, turnieje 

piłki siatkowej dla młodzieży między 14 a 18 rokiem życia, turniej badmintona, turniej 

dzikich drużyn w piłce nożnej, czy turniej ringo.  

 Ośrodek partycypuje także w organizacji imprez ponadlokalnych, takich jak: 

- plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Krośnieńskiego - w roku 2010 

zorganizowany został razem ze Starostwem Powiatowym w Krośnie; 

- Konkurs Krasomówczy ,,O złamany rapier Józefa Papkina" - organizacja wraz z LOT 

,,Beskid Niski" na Zamku Odrzykońskim; 

- Dożynki Powiatu Krośnieńskiego w Ustrobnej w 2011 r. Również w tym roku w Wojkówce 

odbyła się Gminna Noc Świętojańska, podczas której zorganizowany został konkurs pt. 

,,Strachy, duchy, zmory...", warsztaty plecenia wianków i robienia lampionów, a także 

konkursy i zabawy integracyjne dla dzieci i dorosłych. 

 Dzięki działalności GOKiR rozwija się również amatorski ruch artystyczny.  Na 

terenie gminy działają zespoły artystyczne, takie jak: 

- Zespół Śpiewaczy ,,Odrzykonianki" w Odrzykoniu; 

- Zespół Śpiewaczy ,,Przybowianki" w Przybówce; 

- Zespół Śpiewaczy ,,Ustrobianki" w Ustrobnej; 

- Dziecięcy Zespół Ludowy ,,Wesołe Smyki" w Wojaszówce;  

- Orkiestra Dęta w Odrzykoniu. 

Zespoły te z powodzeniem biorą udział w różnego rodzaju przeglądach i konkursach. Ich 

występy uświetniają też imprezy lokalne  i gminne.  

W roku 2011 działalność rozpoczęły kolejne zespoły artystyczne: Zespół Wokalny ,,Prządki" 

w Odrzykoniu oraz chór mieszany ,,Impresja" w Łączkach Jagiellońskich. Regularnie 

prowadzona jest też nauka gry na instrumentach dętych dla dzieci i młodzieży i nabór do 

poszczególnych zespołów.  
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 W celu promocji i upowszechniania dziedzictwa kulturowego organizowane są 

wystawy, które promują rękodzieło artystyczne artystów amatorów z terenu Gminy. Z kolei    

w Muzeum Wsi w Odrzykoniu odbywają się wernisaże stanowiące podsumowanie konursów 

fotograficznych.  

Od kilku lat GOKiR wspólnie z GCI zajmuje się redakcją i wydawaniem biuletynu 

informacyjnego ,,Kurier Gminny".  

 Udana współpraca Ośrodka z organizacjami z terenu gminy Wojaszówka (Koła 

Gospodyń Wiejskich, OSP, Rady Sołeckie, placówki oświatowe i kluby sportowe) umożliwia 

realizację licznych działań integrujących społeczność gminną. Są to np. Turniej Wsi, Dożynki 

Gminne, Biesiady KGW, Dzień Seniora, Dzień Dziecka i Matki, turnieje i rozgrywki 

sportowe w tenisie stołowym, siatkówce oraz piłce nożnej. 

 W GOKiR zatrudnionych jest 6 osób, łącznie pracujących na 3,25 etatu: 

2 osoby - działalność podstawowa; 3 osoby - księgowość; 1 osoba - pracownik gospodarczy. 

W latach 2010-2013 zrealizowane zostały następujące projekty: 

1. ,,Wyposażenie ekspozycji muzealnej w Odrzykoniu w meble wystawiennicze" - 2012 r.: 

Kosz całkowity operacji - 38 683,50 

Koszt kwalifikowalny - 31 450 

Udział własny - 16 668,50 

Przyznana pomoc PROW - 22 015,00 

2. Organizacja dwudniowej imprezy kulturalnej ,,Kalejdoskop. Etniczne tradycje Gminy 

Wojaszówka" - 2012 r.: 

Koszt całkowity operacji - 30 589,09 

Kosz kwalifikowalny - 27 501,78 

Udział własny - 8 250,54.
9
 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wojaszówce z/s w Odrzykoniu 

 Gminną Bibliotekę Publiczną w Odrzykoniu utworzono wg  powojennego planu 

organizacji sieci bibliotek powiatowych i gminnych. Pierwszy wpis w księdze inwentarzowej, 

datowany na  21.09.1956 r. sugeruje czas powstania biblioteki. 

 Początkowo siedziba placówki znajdowała się w  dawnym Domu Ludowym,                

a następnie  w  oddanym do użytku w 1968 r. Wiejskim Domu Kultury. 

 Obecnie biblioteka odrzykońska funkcjonuje jako Gminna Biblioteka Publiczna, która 

                                                           
9
 Informacje nt. GOKiR w Wojaszówce pochodzą ze sprawozdania gminnego. 
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posiada trzy filie: w Wojaszówce, Bratkówce i Łękach Strzyżowskich. Biblioteka może 

pochwalić się księgozbiorem  liczącym 11276 woluminów.  Jest on systematycznie 

uzupełniany zgodnie z  zainteresowaniami czytelników. Większość książek jest pozyskiwana 

dzięki środkom budżetowym, a znaczna ich część przy udziale dotacji ministerialnej.             

W bibliotece działa  też przestronna czytelnia multimedialna.  

Filia w Bratkówce  

 Jedna z filii odrzykońskiej biblioteki znajduje się w miejscowości Bratkówka. 

Pierwszy wpis w księdze inwentarzowej pochodzi z 16.01.1949 r. Bratkówka była też przez 

wiele lat siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej. Obecny stan księgozbioru to 11640 

woluminów. Z bibliotecznych zbirów korzysta regularnie 300 czytelników. Biblioteka 

umiejscowiona jest w dawnej siedzibie Urzędu Gminy.  

Filia w Łękach Strzyżowskich 

 Biblioteka rozpoczęła swoją działalność w1963 r. Mieściła się w małym 

pomieszczeniu w drewnianym budynku koło dworu.  W  1972 r. filia została  przeniesiona do 

Domu Strażaka. Biblioteczny zbiór liczy  9119 woluminów. 

Filia w Wojaszówce 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Wojaszówce stanowi filię Biblioteki w Odrzykoniu.  

Początki jej historii sięgają  roku 1908,  kiedy to  z  inicjatywy ks. Adama Wesolińskiego 

powstało Kółko Rolnicze.  To właśnie przy nim działalność rozpoczęła czytelnia posiadająca 

w swym księgozbiorze 170 woluminów. W latach 1931-1938 Kółko Rolnicze znacznie 

powiększyło księgozbiór ówczesnej czytelni. II wojna światowa sprawiła, że działalność 

Kółka Rolniczego jak i czytelni została zawieszona. Jej działalność została reaktywowana w 

latach pięćdziesiątych. Również wtedy do funkcjonowania powróciły punkty biblioteczne 

w Łączkach Jagiellońskich, Bajdach i w Przybówce. Statut Biblioteki w Wojaszówce został 

opracowany w 1972 r. Zgodnie z jego zapisem działalność biblioteki polegać miała na 

upowszechnianiu kultury, rozwijaniu czytelnictwa, gromadzeniu i powiększaniu księgozbioru 

zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami mieszkańców, a także zaopatrywaniu w książki 

i kierowaniu pracą punktów bibliotecznych. Biblioteka kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę.  

`Aktualnie znajduje się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojaszówce. Wyposażona 

jest w księgozbiór liczący 8250 woluminów, który jest systematycznie wzbogacany. Ze 

zbiorów biblioteki korzysta regularnie 180 czytelników.  

 

5.3. Służba zdrowia 

Jednostki organizacyjne opieki zdrowotnej na terenie Gminy Wojaszówka: 
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1. Przychodnia Zdrowia w Wojaszówce: 

o Poradnia ogólna, 

o Poradnia stomatologiczna, 

o Poradnia lekarza rodzinnego, 

o Poradnia dla kobiet, 

o Zakład Rehabilitacji Leczniczej. 

2. Przychodnia Zdrowia w Odrzykoniu - Poradnia ogólna. 

3. Przychodnia w Ustrobnej - Poradnia lekarza rodzinnego. 

4. Punkt lekarski w Łękach Strzyżowskich - Poradnia ogólna. 

5. Punkt lekarski w Bratkówce - Gabinet Lekarza rodzinnego.  

Na terenie gminy w ramach NZOZ Sanatus działa także Gabinet Fizjoterapii. 

 

Tabela: Działalność NZOZ VISMED Centrum Zdrowia Wojaszówka dla lat 2010-2012. 

Źródło: sprawozdanie NZOZ VISMED w Wojaszówce 

 2010 2011 2012 

Liczba lekarzy poz 4 3 4 

Lekarz stomatolog 1 - - 

Lekarz ginekolog 1 1 1 

Liczba pielęgniarek 9 9 10 

Położna 1 1 1 

Pielęgniarka 

szkolna 
1 1 1 

Fizjoterapeuta 2 - - 

Liczba pacjentów 6943 6904 6734 

Liczba świadczeń 

medycznych na 

1000 mieszkańców 

6982 6340 6281 

 

 Liczba lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych w Przychodni Zdrowia w Wojaszówce na 

przestrzeni ostatnich 3 lat utrzymywała się na bardzo zbliżonym poziomie. W tym samym 

czasie spadała jednak regularnie liczba pacjentów oraz liczba świadczeń medycznych 

przypadających na 1000 mieszkańców.  

Dane o stanie zdrowia mieszkańców Gminy Wojaszówka będących pod opieką lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej lub rodzinnego 
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Tabela: Liczba schorzeń występujących wśród mieszkańców gminy w latach 2010-2013. 

Źródło: sprawozdania Przychodni 

 

 2010 2011 2012 

Razem osoby, 

u których 

stwierdzono 

schorzenia 

W wieku 0-18 lat, 

z tego w wieku: 
1294 213 167 

0-2 213 30 b.d. 

3-4 119 26 b.d. 

5-9 322 63 b.d. 

10-14 354 49 b.d. 

15-18 286 45 b.d. 

W wieku 19 i 

więcej lat, 

z tego w wieku: 

 

3727 3178 3296 

19-34 951 410 b.d. 

35-54 1107 1074 b.d. 

55-64 586 600 b.d. 

65 i więcej 1083 1094 b.d. 

 

Wykres: Najczęściej występujące schorzenia w latach 2010-2012. Osoby w wieku 0-18 lat. 

 

 

 

 

 

Wykres: Najczęściej występujące schorzenia w latach 2010-2012. Osoby w wieku 19 lub 

więcej lat. 
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5.4. Pomoc społeczna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Działalność Ośrodka reguluje Statut GOPS, który zatwierdzony został Uchwałą Nr 

XVII/139/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 07 grudnia 2004r.  

 W GOPS, który mieści się na parterze budynku Urzędu Gminy w Wojaszówce, 

zatrudnionych jest łącznie 11 osób. Pracownicy Ośrodka wykonują zadania z zakresu pomocy 

społecznej, świadczeń  rodzinnych i  świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. GOPS w 

Wojaszówce realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zarówno w formie świadczeń 

pieniężnych (zasiłki), jak i niepieniężnych (np. praca socjalna). 

Środki finansowe wydane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (kwota): 

2011 r.: 2 800 181,20 zł 

2012 r.: 439 583,00 zł 

Środki finansowe wydane na zadania własne (kwota): 

2011 r.: 268 855,14 zł 

2012 r.: 26 404,60 zł 

 GOPS w Wojaszówce realizuje następujące zadania: 

1) Udzielanie świadczeń z pomocy społecznej (świadczenia pieniężne, świadczenia 

niepieniężne oraz realizacja planu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania"; 

2) Przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej 

sytuacji społecznej i demograficznej; 
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3) Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnienie programów pomocy społecznej, profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób 

i rodzin z grup szczególnego ryzyka - zatwierdzona Uchwałą Nr XXV/194/2005 

Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 listopada 2005r.; 

4) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych; 

5) Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu  

z zakładu karnego; 

6) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach 

wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 

7) Podejmowanie innych działań z zakresu pomocy społecznej wynikających  

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

8) Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy 

oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach 

poradnictwa zawodowego i o szkoleniach; 

9) Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi; 

10)  Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, 

posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom; 

11)  Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, 

posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt 

tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze 

Liczba dzieci z terenu Gminy Wojaszówka, przebywających w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych lub w rodzinach zastępczych: 

1) Placówki opiekuńczo wychowawcze: 

2010 r.: 0, 2011 r.: 0, 2012 r.: 1 

2) Rodziny zastępcze: 

2010 r.: 8, 2011 r.: 9 , 2012 r.: 9. 
10

 

 

                                                           
10

 Dane UG Wojaszówka 
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5.5. Policja 

Na terenie gminy Wojaszówka w miejscowości Bratkówka funkcjonuje Zespół 

Dzielnicowych, który działa przy Komisariacie Policji w Jedliczu (gmina sąsiadująca). Zespół 

działa od 01.01.2013 r.(wcześniej w gminie  był Posterunek Policji - także funkcjonujący w 

ramach KP w Jedliczu.). W Zespole Dzielnicowych pracuje asystent zespołu prewencji oraz 

dwóch dzielnicowych.  

Funkcjonariusz policji wchodzi w skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. Powoływane do prowadzenia procedury Niebieskich Kart grupy 

robocze współpracują z dzielnicowymi. 

 

5.6. Rekreacja i sport 

Gminny Klub Sportowy "Zamczysko" 

 Klub Sportowy "Zamczysko" Odrzykoń powstał w  roku 1945.  Jego założycielami 

byli bracia Stanisław i Józef Grabowiec, Stanisław Słomiana oraz Stanisław Krygowski. 

Dominującą wtedy sekcją w klubie było narciarstwo. W latach 60 - tych, aż do 1970 roku, 

działały też klubowe sekcje piłki siatkowej i tenisa stołowego. Koniec 1970 roku to schyłek 

zorganizowanej pracy w klubie, a działalność sekcji zostaje zawieszona. Rok później grupa 

odrzykońskich działaczy sportowych podejmuje się reaktywowania zorganizowanej 

działalności klubu. Powołany zostaje nowy Zarząd oraz zarejestrowana zostaje sekcja 

sportowa - piłka nożna. Równocześnie powstają zalążki drużyny i  rozpoczynają intensywne 

prace przy budowie stadionu sportowego. 

Ludowy Klub Sportowy "Strażak" w Bratkówce 

 Klub prowadzi sekcję tenisa stołowego. Powstał w Bratkówce w 2002 roku dzięki 

inicjatywie entuzjastów tej dyscypliny sportu. Działalność Klubu Sportowego "Strażak" 

możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu Gminy Wojaszówka. 

Ludowy Klub Sportowy Łęki Strzyżowskie 

 Działalność klubu rozpoczęła się w sierpniu 2003 roku. Drużyna piłkarska przystąpiła 

do  rozgrywek od sezonu 2004/2005. Wcześniej funkcjonowała też drużyna tenisa stołowego, 

która po sezonie 2003/2004 awansowała do 4 ligi. Sekcja tenisa stołowego została jednak 

rozwiązana, obecnie aktywnie działa jedynie drużyna piłkarska. 

Towarzystwo Sportowe "Pro Familia" 

 Towarzystwo rozpoczęło działalność w 1999 roku. Z jego inicjatywy organizowane są 

dwie międzynarodowe imprezy sportowo - rekreacyjne o charakterze rodzinnym. Do 

największych tego typu imprez na terenie woj. podkarpackiego należą: 
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1. Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym - Pro- Familia Cup. Turniej 

organizowany jest w maju w Frysztaku. 2. Międzynarodowy Rodzinny Turniej 

Niepodległości w Piłce Siatkowej - turniej organizowany w Przybówce, Wojaszówce, Niepli. 

 Turnieje dofinansowuje Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie oraz Urząd 

Marszałkowski w Rzeszowie. Celem wszystkich organizowanych imprez jest propagowanie 

sportu rodzinnego, rekreacyjnego, sportu masowego, jak również rozwój kultury fizycznej 

wśród dzieci i młodzieży.  W Towarzystwie Sportowym funkcjonuje też sekcja tenisa 

stołowego, w której szkolą się dzieci i młodzież z gminy Wojaszówka. 

Wiejski Klub Sportowy "Rędzinianka" Wojaszówka - powstał w roku 2003. 

 

5.7. Organizacje społeczne 

 

Koło Łowieckie "Sokół" w Łączkach Jagiellońskich 

  Koło łowieckie stanowią członkowie myślistwa, prywatnie dzierżawiący tereny polne, 

które w drodze przetargów - licytacji wydzierżawiane były przez sołtysów w poszczególnych 

miejscowościach. Organizacja ta powstałą w roku gospodarczym 1946/47, kiedy to na 

zebraniu organizacyjnym przyjęto nazwę Koło Łowieckie "Sokół" w Bratkówce. Koło 

Łowieckie "Sokół" działa dzięki dzierżawionym obwodom łowieckim nr 11 i 62. Granice  

tych obwodów zostały ustalone na podst. rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego. 

Obwód Nr.11 zajmuje powierzchnię 4620 ha, a obwód nr 62 - 4660 ha. Po zawarciu umowy 

dzierżawnej obwodów obowiązkiem dzierżawcy jest prowadzenie racjonalnej gospodarki 

łowieckiej. Koło łowieckie posiada 39 paśników, 48 lizawek oraz 12 poletek uprawowych na 

łączną powierzchnię 8,30 ha. Dokonuje się też koszenia łąk śródleśnych na obszarze ponad      

4 ha. Członkowie Koła corocznie dokarmiają zwierzęta zarówno paszami suchymi (siano, 

owies itp.), jak i soczystymi (buraki, ziemniaki, jabłka).  

 

Stowarzyszenie Odrzykoniaków 

 Stowarzyszenie Odrzykoniaków to organizacja kulturalna, której celem jest 

kultywowanie historii, tradycji i kultury miejscowości Odrzykoń. Misją Stowarzyszenia 

oprócz ochrony dziedzictwa kulturowego jest również podejmowanie działań na rzecz 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Realizacji celów służą organizowane spotkania, 

prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej miejscowości. Stowarzyszenie 

Odrzykoniaków to jedyna tego rodzaju organizacja działająca w  gminie. Co więcej, jest ona 

też jedną z najstarszych organizacji kulturalnych w  regionie. Początki Stowarzyszenia sięgają 
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1910 roku, kiedy to odbył się I  Zjazd Inteligencji Odrzykońskiej. Za cztery lata odbędzie sie   

X Zjazd Odrzykoniaków, przy okazji którego celebrowane będzie stulecie stowarzyszenia. 

Symbolem i powodem do dumy wśród Odrzykoniaków stały się Zeszyty Odrzykońskie. 

Ukazują się one regularnie od 1996 roku i mają swoich odbiorców zarówno na terenie całego 

kraju, jak i za granicą. Do tej pory ukazało się 12 takich Zeszytów. Zawierają one liczne 

materiały dotyczące wielowiekowej historii Odrzykonia. Stowarzyszenie zajmuje się też  

gromadzeniem wideoteki z  nagranymi najważniejszymi wydarzeniami kulturalnymi 

i obchodami patriotycznymi na terenie Odrzykonia. Odrzykoniacy dokumentują swoją 

działalność w Kronice. Istnieje również Złota Księga, do której wpisywane są życiorysy 

szczególnie zasłużonych rodaków. 

 

Ochotnicze Straże Pożarne 

 OSP Ustrobna; 

Rok założenia: 1947 

Prezes: Józef Kędra 

Liczba członków czynnych: 25 

 OSP Łączki Jagiellońskie; 

Rok założenia:1890 

Prezes: Józef Zięba 

Liczba członków czynnych: 32 

 OSP Bajdy; 

Rok założenia:1898 

Prezes: Leszek Zajchowski 

Liczba członków czynnych: 27 

 OSP Bratówka; 

Rok założenia:1926 

Prezes: Stanisław Sroka 

Liczba członków czynnych: 48 

 OSP Odrzykoń; 

Rok założenia: 1910 

Prezes: Jan Krygowski 

Liczba członków czynnych: 126 

 OSP Pietrusia Wola; 
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Rok założenia: 1932 

Prezes: Bogdan Maraj 

Liczba członków czynnych: 34 

 OSP Wojaszówka; 

Rok założenia: 1895 

Prezes: Jan Wójcik 

Liczba członków czynnych: 27 

 OSP Wojkówka. 

Rok założenia: 1893 

Prezes: Dariusz Kudła 

Liczba członków czynnych: 32 

 OSP Łęki Strzyżowskie 

Rok założenia: 1902 

Prezes: Wacław Cymbura 

Liczba członków czynnych: 31 

 OSP Przybówka  

Rok założenia: 1906 

Prezes: Mariusz Stefanik 

Liczba członków czynnych: 33 

 OSP Rzepnik 

Rok założenia: 1965 

Prezes: Zbigniew Tabak 

Liczba członków czynnych: 47 
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6. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ GMINY 

6.1. Analiza problemów społecznych gminy na podstawie danych instytucji 

 

Tabela: Świadczeniobiorcy pomocy społecznej w Gminie Wojaszówka w latach 2010-2012. 

Na podst. statystyk gminnych. 

 Rok 

2010 2011 2012 

Liczba 

świadczeniobiorców 

374 408 296 

Liczba rodzin 285 211 218 

 Najczęstsze powody przyznania pomocy-liczba rodzin*: 

Ubóstwo 187 (654) 169 (556) 167 (527) 

Bezrobocie 141 (496) 105 (390) 115 (414) 

Niepełnosprawność 54 (157) 44 (129) 53 (157) 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa  

44  35 30 

Bezdomność - 2 2 

* W nawiasie podana jest liczba osób w rodzinach objętych pomocą 

  

W Gminie Wojaszówka dominującym problem, z powodu którego udzielano świadczeń z 

pomocy społecznej było ubóstwo. W latach 2010-2012 było to odpowiednio 187, 169 i 167 

osób. Warto zauważyć, że na przestrzeni ostatnich trzech lat za każdym razem osoby 

otrzymujące pomoc z powodu ubóstwa stanowiły co najmniej połowę ogółu beneficjentów 

GGOPS.    

 Drugim co do wielkości problemem społecznym na terenie gminy okazało się 

bezrobocie. Brak pracy okazał się powodem przyznania pomocy 141 osobom w roku 2010, 

105 w 2011 r. i 115 osobom w roku następnym.  

 Trzecią pod względem liczebności grupą świadczeniobiorców GOPS są osoby 

niepełnosprawne. W latach 2010-2012 z tego właśnie powodu pomoc przyznano odpowiednio 

54, 44 i 53 rodzinom. Dla tego rodzaju świadczeń jest to odsetek relatywnie wysoki. 

 Następną, zbliżoną pod względem ilości otrzymywanych świadczeń grupą 

beneficjentów okazały się osoby mające problemy finansowe w związku z wielodzietnością. 

W tym przypadków pomoc została przyznana 44 osobom w roku 2010, 35 w roku 2011 i 30 

osobom w 2012 r. Jak widać, liczba ta na przestrzeni ostatnich lat stopniowo maleje. 
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 W 2011 r. w Gminie Wojaszówka pojawił się też problem bezdomności. W latach 

2011-2012 z tego właśnie powodu pomoc została udzielona 2 osobom. 

 Oprócz podanych wyżej powodów udzielenia pomocy i wsparcia, świadczenia 

pomocy społecznej zostały też udzielone z powodu: 

 długotrwałej lub ciężkiej choroby: 

2010 r.: 31 rodzin (83 osoby), 

2011 r.: 32 rodziny (93 osoby), 

2012 r.: 28 rodzin (73 osoby); 

 bezradności wobec problemów: 

2010 r.: 34 rodziny (125 osób), 

2011 r.: 30 rodzin (109 osób), 

2012 r.: 33 rodziny (125 osób). 

 

Powiatowy Urząd Pracy  

Tabela: Bezrobotni w Gminie Wojaszówka. Dane na dzień 31 grudnia lat 2010-2012. Źródło: 

PUP w Krośnie 

 2010 2011 2012 

Liczba bezrobotnych 526 528 625 

 

 Wg danych udostępnionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie, bo stabilizacji 

w liczbie bezrobotnych między latami 2010-2011, nastąpił znaczny jej wzrost w roku 2012 (o 

18,37% w stosunku do roku poprzedniego. 

  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Komisja rozpoczęła działalność dzięki Zarządzeniu NR 27/2008 Wójta Gminy 

Wojaszówka z dnia 5 czerwca 2008 r.  

 

Tabela: Statystyki GKRPA w Wojaszówce dla lat 2010-2012. Dane wg sprawozdań Komisji. 

 2010 2011 2012 

Członkowie 8 8 7 

Posiedzenia 13 19 19 

Pozytywnie 

zaopiniowane wnioski o 

wydanie zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu 

- do 4,5 % alkoholu 

oraz piwa – 11 (w 

tym 7 

jednorazowych); 

- do 4,5 % alkoholu 

oraz piwa – 24 (w 

tym 13 

jednorazowych); 

- do 4,5 % alkoholu 

oraz piwa – 9; 

- od 4,5% do 18% 

alkoholu              (z 
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- od 4,5 % do 18 % 

alkoholu                  

(z wyjątkiem piwa) 

– 4; 

-powyżej 18% 

alkoholu – 6. 

 

- od 4,5 % do 18 % 

alkoholu                   

(z wyjątkiem piwa) 

– 8; 

-powyżej 18 % 

alkoholu – 10 (w 

tym 1 

jednorazowa). 

 

wyjątkiem piwa) – 7; 

-powyżej 18 % 

alkoholu – 7. 

 

Osoby poddane 

badaniu biegłych w 

Poradni Odwykowej 

7 8 8 

Wnioski o zastosowanie 

obowiązku poddania 

się leczeniu 

odwykowemu 

1 0 3: 

1 osoba podjęła 

leczenie, 1 osoba 

pozostawała w 

trakcie leczenia 

zamkniętego,1 osoba 

ma zastosowane 

leczenie w trybie 

niestacjonarnym, 

1 osoba odbywa 

leczenie zamknięte z 

postanowienia Sądu 

wydanego w 2011 r. 

 

 Jak ilustruje tabela, na przestrzeni ostatnich 3 lat na zbliżonym poziomie utrzymuje się 

liczba osób poddawanych badaniu biegłych w Poradni Odwykowej. Niewiele jest jednak 

decyzji sądowych, kierujących te osoby na leczenie odwykowe; w latach 2010 i 2011 była to 

tylko 1 osoba, w 2012 r. zanotowano miały miejsce 3 tego typu przypadki.  
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Świadczenia rodzinne  

Wykres: Beneficjenci świadczeń społecznych w Gminie Wojaszówka. Lata 2010-2012. Źródło: 

sprawozdania gminne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

W roku 2012 ze świadczeń rodzinnych (wliczając w to świadczenia rodzinne, zasiłki 

pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i becikowe), korzystały w Gminie Wojaszówka 632 

rodziny. Niemal tyle samo rodzin otrzymało te świadczenia rok wcześniej (630). Liczby te to 

znaczny spadek w stosunku do roku 2010, kiedy beneficjantami tego rodzaju pomocy było aż 

676 rodzin.  

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 Powołany został Uchwałą Nr V/31/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 16 marca 

2011 r. Zarówno  w 2011 jak i w 2012 r. w skład Zespołu wchodziło 9 osób. 

Liczba Niebieskich Kart: 

2011 r.: 8, 2012 r.: 10
11

 

 

Orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez Poradnię Psychologiczno – 

Pedagogiczną 

 

Tabela: Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydane w latach 2010-2012 wg 

danych gminy. 

                                                           
11

 Wg sprawozdań gminy 
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świadczenia rodzinne 
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 2010 2011 2012 

Orzeczenie o 

potrzebie 

indywidualnego 

nauczania 

7 12 8 

Orzeczenie o 

potrzebie kształcenia 

specjalnego 

4 (w tym ze 

względu na: 

upośledzenie 

umysłowe  w 

stopniu lekkim – 3, 

wadę słuchu – 1) 

 

8 (w tym ze względu 

na: upośledzenie 

umysłowe  w stopniu 

lekkim -2, 

upośledzenie 

umysłowe  w stopniu 

umiarkowanym – 1, 

upośledzenie 

umysłowe  w stopniu 

znacznym – 1, 

upośledzenie 

umysłowe  w stopniu 

głębokim – 1, 

autyzm -1, 

niepełnosprawność  

ruchową – 1, 

niedosłuch – 1) 

 

9 (w tym ze względu 

na: upośledzenie 

umysłowe  w stopniu 

lekkim – 5, 

upośledzenie 

umysłowe  w stopniu 

znacznym – 2, 

autyzm -1, 

słabe słyszenie - 1. 

 

Inne 2 opinie o 

wczesnym 

wspomaganiu 

rozwoju dziecka ze 

względu na: 

obustronny 

niedosłuch – 1, 

upośledzenie 

umysłowe w 

stopniu lekkim – 1. 

 

 

1 opinia o wczesnym 

wspomaganiu 

rozwoju dziecka. 

- 

 

6.2. Problemy i oczekiwania społeczne wg uczestników warsztatów i na podstawie 

ankiety 

 

Uczestnicy warsztatów ocenili poziom integracji społecznej gminy pomiędzy „Występują 

słabe więzi pomiędzy mieszkańcami, występują nieliczne przejawy wzajemnej pomocy i 

wspólnych działań” (16 wskazań) a „Występują pozytywne więzi pomiędzy mieszkańcami, 

podejmowane są wspólne działania w zakresie spraw społecznych” (13 wskazań). 

Uczestnicy warsztatów wskazali na następujące problemy społeczne występujące w gminie 

Wojaszówka: 
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problemy  dzieci  i  

młodzieży 

 

problemy  rodzin 

 

problemy osób starszych i 

niepełnosprawnych 

 

- eurosieroctwo 

- uzależnienia: Internet, 

problemy z 

alkoholem i 

narkotykami 

- uzależnienia 

rodziców 

- zaniedbanie dzieci 

przez rodziców 

(emocjonalne) 

- brak perspektyw 

pracy dla rodziców 

- brak organizacji 

wolnego czasu 

- problemy 

żywieniowe 

(anoreksja) 

 

- niski standard 

mieszkań 

- brak dostatecznych 

dochodów 

- bezradność życiowa 

- brak miejsc rekreacji 

i czasu na spędzanie 

go z rodziną 

- wysokie koszty 

dostępu do kultury ( 

brak programu 3+) 

- drogie koszty 

edukacji dzieci 

- brak żłobków 

(utrudniony powrót 

na rynek pracy) 

- niskie świadczenia 

rodzinne 

- brak specjalistów 

służby zdrowia 

- utrudniony dostęp do 

zajęć pozalekcyjnych 

- problemy dojazdowe 

- życie w ciągłym 

stresie 

- alkohol, uzależnienia 

 

- brak domów 

spokojnej starości 

- brak dostępu do 

specjalistycznej 

opieki medycznej 

- brak dofinansowania 

do leków i sprzętu 

rehabilitacyjnego dla 

osób przewlekle 

chorych 

- bariery 

architektoniczne 

- brak oddziału 

geriatrycznego 

- mała liczba 

opiekunek 

środowiskowych. 

 

 

Zebrani wskazali na następujące problemy, z którymi borykają się instytucje i organizacje 

społeczne działające gminie w sferze społecznej: 

PROBLEMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

1. Niski prestiż pomocy społecznej (opinie, że jest to mało przydatna instytucja, brak 

uznania za ciężka pracę, konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji, co wiąże się z 

kosztami) 

2. Mały budżet na zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów (prawnik, pedagog, 

psycholog) 

3. Brak partnerów do współpracy 
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4. Brak infrastruktury socjalnej (mieszkania chronione) 

5. Brak usług dla osób starszych 

6. Trudny klient – roszczeniowy, niechętny do współpracy, brak chęci do działań, 

aktywizacji 

7. Biurokracja kosztem pracy socjalnej 

8. Praca i opieka nad rodzinami wielodzietnymi 

PROBLEMY ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH 

1. Brak funduszy i możliwości z pozyskiwaniem środków zewnętrznych 

2. Mała aktywność społeczna 

3. Zawiść społeczna 

4. Brak zaangażowania społecznego – ponieważ wszystkie inicjatywy wiążą się z 

kosztami. 

5. Brak motywacji dla młodzieży ze strony osób starszych (brak promotorów) 

6. Brak możliwości pozyskania środków pieniężnych dla KGW 

7. Brak środków na wyposażenie straży pożarnej. 

8. Brak w urzędzie gminy pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych. 

PROBLEMY EDUKACJI 

1. Brak specjalistów: psycholog, pedagog w każdej szkole 

2. Niż demograficzny 

3. Utrudniony dostęp do usług kultury – brak transportu 

4. Doradztwo psychologiczno –pedagogiczne oraz pedagogizacja rodziców 

5. Nowoczesne środki dydaktyczne – wyposażenie, doposażenie placówek 

6. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli 

7. Promocja na szeroką skalę placówek, w celu zatrzymania dzieci na terenie gminy 

8. Rozbudowa i tworzenie nowych, dodatkowych oddziałów przedszkolnych, a 

zwłaszcza grup żłobkowych (obecnie brak) 

9. Szkoła otwarta dla społeczeństwa – szkolenia dla społeczności lokalnej. 

10. Promocja szkół. 

PROBEMY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA 

1. Niewystarczające środki finansowe z budżetu państwa ograniczają efektywność 

działania Policji 
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      - braki  kadrowe 

      - braki w wyposażeniu- samochody, wyposażenie komisariatów (paliwo), ich remonty 

      - skomplikowane i biurokratyczne procedury działań 

      - skuteczność interwencji ograniczona przepisami 

2. Chodniki przy drogach powiatowych, wojewódzkich i ruchliwych 

3. Oświetlenia 

4. Profilaktyka zasad bezpieczeństwa 

 SPORT      

1. Brak boisk wielofunkcyjnych. 

2. Brak instruktorów 

3. Brak sprzętu sportowego 

4. Słaby dostęp młodzieży szkolnej do ośrodków sportowych – dowóz 

5. Brak zajęć pozalekcyjnych 

6. Poprawa stanu boisk szkolnych 

7. Nieodpowiednia pomoc dla organizacji pozarządowych. 

KULTURA 

1. Baza lokalowa ( profesjonalna scena i pomieszczenie do prowadzenia działań) 

2. Kadry  

3. Finanse (brak instrumentów) 

4. Niska aktywność społeczna 

5. Położenie (duże odległości pomiędzy miejscowościami) – słaba komunikacja 

6. Brak zaangażowania młodzieży w życie kulturalne (15-35) 

ZDROWIE 

1. Złe warunki lokalowe w Przychodni w Odrzykoniu 

2. Słabo rozwinięte działania profilaktyczne dodatkowe   

- szczepienia bezpłatne dla osób ≥ 60 r.ż. 

            -działania rehabilitacyjne 

      3. Wyposażenie w sprzęt informatyzacji – komputery- drukarki 

      4. Dodatkowy sprzęt diagnostyczny 

      5. Większa dbałość o dietę w szkołach u dzieci 
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Respondenci biorący udział w badaniu ankietowym wskazali na następujące problemy i 

oczekiwania społeczne: 

Ankiety: 107,   Kobiet: 66                         Mężczyzn: 33        Braki Danych: 8 

 

Wykształcenie: 

• podstawowe-  9 

• zawodowe- 15 

• średnie- 15 

• policealne- 12 

• wyższe-  56 

Kategorie wiekowe: 

• 13-16 lat-  2 

• 17-25 lat- 13 

• 26-59 lat- 81 

• 60 i więcej- 10 

• Braki danych- 1 

Zawód: 

• uczeń-3 

• rolnik-4 

• przedsiębiorca- 41 

• pracownik umysłowy- 24 

• pracownik fizyczny- 21 

• emeryt/rencista- 7 

• bezrobotny- 4 

• inny(jaki?)- 2 ( student, nauczyciel) 

• brak danych- 1 

 

W jakim stopniu jest Pan(i) 

zadowolona z  następujących 

warunków życia w gminie 

Bardzo 

niezado

wolony/a 

Niezadowolo

ny/a 

Niezdecydow

any/a 

Zadowolony/

a 

Bardzo 

zadowol

ony/a 

1. Organizacja czasu wolnego 

 ( koła zainteresowań, kluby        

sportowe) 

6 26 32 33 8 

2. Dostęp do Internetu 4 11 22 48 22 

3. Dostęp do informacji na 

temat wydarzeń w gminie 

 6 15 68 19 

4. Dostęp do kultury: 

biblioteka, koncerty, wystawy 

3 23 36 36 10 

5. Organizacja imprez 

cyklicznych w gminie 

4 13 32 42 14 

6. Dostępność doradztwa 

psychologiczno – prawnego 

22 26 46 8 3 

7. Poziom opieki społecznej  18 26 41 20 
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8. Poziom opieki zdrowotnej 5 19 27 45 12 

9. Bezpieczeństwo publiczne 4 19 31 45 7 

10.Warunki mieszkaniowe  11 9 73 12 

11. Miejsca rekreacji (np. parki, 

skwer, place zabaw) 

10 25 28 33 9 

12. Jakość szkół  10 20 55 21 

13. Dostępność przedszkoli  10 22 51 23 

14. Żywotność lokalnej tradycji 

i historii w codziennym życiu 

5 13 35 43 10 

15. Siła więzi międzyludzkich 

integrujących mieszkańców 

5 28 40 26 7 

16. Dostępność handlu i usług  10 24 63 11 

17. Poziom udziału 

mieszkańców w życiu 

publicznym gminy 

7 26 12 26 6 

 

1. Jakie problemy społeczne dzieci i młodzieży uważa Pan/Pani za najważniejsze na 

terenie naszej gminy ? 

a) Brak pozytywnych wzorców i autorytetów - 29 

b) Przemoc ze strony rodziców - 5 

c) Alkohol i papierosy - 38 

d) Narkotyki - 2 

e) Chuligaństwo - 23 

f) Brak zorganizowanych form spędzania wolnego czasu - 56 

g)Bezproduktywne spędzanie czasu wolnego - 58 

h) Inne ( jakie? ) …. 

2. Jakie problemy społeczne rodzin uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie 

naszej gminy ? 

a) Nieporadność życiowa - 7 

b) Ubóstwo - 19 

c) Bezrobocie - 78 

d) alkoholizm - 41 

e) Bezradność opiekuńczo-wychowawcza - 11 

f)Brak poradnictwa psychologiczno-prawnego - 14 

g) Niski poziom wzajemnej pomocy pomiędzy rodzinami - 11 

h) Zanikanie tradycyjnych form spotkań rodzinnych - 17 
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i) Inne ( jakie? ) … - 1 

3. Jakie problemy społeczne osób starszych uważa Pan/Pani za najważniejsze na 

terenie naszej gminy ? 

a) Izolacja społeczna ( samotność ) -  69 

b) Izolacja rodzinna ( odrzucenie ) - 24 

c) Niepełnosprawność - 37 

d) Niezdolność do samoobsługi - 31 

e) Brak zorganizowanych form wspólnego spędzania czasu - 46 

f) Inne ( jakie ? ) … 

4. Jakie problemy społeczne w obszarze opieki zdrowotnej uważa Pan/Pani za 

najważniejsze na terenie naszej gminy ? 

a) długi okres oczekiwania na usługi medyczne - 68 

b) Mała liczba lekarzy specjalistów - 94 

c) Ograniczona liczba wizyt domowych lekarza u osób przewlekle chorych  i  

niepełnosprawnych - 28 

d) Inne  ( jakie ? ) … - 6 

5. Jakie problemy społeczne w obszarze edukacji uważa Pan/Pani za najważniejsze 

na terenie naszej gminy ?   

a) Brak placówek wychowywania przedszkolnego - 16 

b) Brak wykorzystania bazy szkolnej w czasie wolnym od nauki - 60 

c) Niedostateczne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne - 67 

d) Brak stołówek szkolnych - 30 

e) Inne ( jakie ? ) … - 9 

6. Jakie problemy społeczne w obszarze sportu i kultury uważa Pan/Pani za 

najważniejsze na terenie naszej gminy ? 

a) Brak organizacji pozarządowych inspirujących działalność kulturalną i sportową - 31 

b) Brak wiejskich świetlic i ognisk kultury - 48 

c) Nie w pełni wykorzystany potencjału historii i kultury regionu - 16 

d) Niewykorzystany potencjał uzdolnionej i utalentowanej młodzieży - 60 

e) Zbyt mało imprez i wydarzeń środowiskowych - 38 

f) Inne ( jakie ? ) … - 4 
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1 Utworzenie punktu informacyjnego w gminie oferującego usługi doradztwa 

zawodowego i pośrednictwa pracy 

7,1 

2 Mobilny punkt pomocy specjalistycznej dla osób uzależnionych 5,9 

3 Dzienny Dom Pomocy Społecznej 6,3 

4 Likwidacja barier architektonicznych w urzędach 6,38 

5 Mieszkania chronione, lokale socjalne 6,32 

6 Usługi opiekuńcze dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych 8,2 

7 Stworzenie sieci pomocy sąsiedzkiej 6,31 

8 Założenie grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych 6,81 

9 Założenie grup wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 7,76 

10 Organizacja miejsc zakwaterowania dla sprawców przemocy 4,73 

11 Założenie wolontariatu 6,3 

12 Finansowanie płatnych szczepionek dla dzieci 7,74 

13 Zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów (kardiolog, diabetolog, onkolog) 9,16 

14 Pomoc psychologa/terapeuty, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży, 

dorosłych 

8,41 

15 Stypendia dla dzieci z ubogich rodzin 8,2 

16 Zapewnienie dostępu do pedagoga, logopedy i opieki medycznej w szkołach i 

przedszkolach 

8,6 

17 Wydłużenie czasu pracy przedszkoli 6,21 

18 Poszerzenie oferty o oddział żłobkowy 6,56 

19 Zwiększenie ilości obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie placówek 

oświatowych 

6,37 

20 Potrzeba pedagogizacji rodziców i dzieci 6,3 

 

 

6.3 Analiza SWOT 

 

 

MOCNE STRONY 

 

 

SŁABE STRONY 

- położenie geograficzne i walory 

turystyczne 

- aktywna działalność klubów 

sportowych 

- aktywna działalność Zespołu 

Interdyscyplinarnego, GKRPA 

- realizacja projektów finansowanych 

przez środków UE 

- wykwalifikowana kadra instytucji 

- wysoki poziom nauczania w 

- zmniejszająca się liczba urodzeń 

- niewystarczająca liczba miejsc pracy 

- brak miejsc pracy dla osób 

niepełnosprawnych 

- brak infrastruktury socjalnej: mieszkań 

chronionych, socjalnych 

- niewystarczające wyposażenie szkół w 

środki dydaktyczne (komputery, tablice) 

- brak pełnowymiarowych sal 

gimnastycznych, brak sprzętu do 
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szkołach 

- szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych 

- bogata oferta szkół środowisku 

lokalnym (imprezy okolicznościowe, 

kiermasze) 

- szeroko oferta imprez kulturalnych 

dla różnych grup wiekowych 

- duża liczba zespołów ludowych 

- promowanie zespołów i tradycji 

kulinarnej poza terenem gminy 

- powstanie orlika 

- funkcjonowanie Klubów Tenisa 

Stołowego, sekcji siatkówki i piłki 

nożnej 

- wysokie lokaty na zawodach 

ogólnopolskich, międzynarodowych 

i indywidualne osiągnięcia 

- udział w takich zawodach jak: rajdy 

samochodowe, karate, psie zaprzęgi 

- duże zaangażowanie dzieci\ 

    szkolnych, nauczycieli i społecznych         

pasjonatów 

- dobra lokalizacja GOPS 

- dobrze wyposażone jednostki OSP 

- dobrze działające organizacje 

społeczne (KGW, Stowarzyszenie 

Odrzykoniaków, kluby sportowe) 

- tradycje historyczne integrujące 

mieszkańców 

- dobra współpraca Wójta i Rady 

Gminy ze społeczeństwem 

 

 

 

 

ćwiczeń 

- brak klasopracowni 

- brak specjalistów: psycholog, pedagog, 

logopeda 

- zły stan boisk szkolnych, brak bieżni 

lekkoatletycznych 

- niewystarczająco rozwinięta 

infrastruktura turystyczna 

- niewystarczający dostęp do lekarzy 

specjalistów, do rehabilitacji medycznej 

- niewystarczająca siatka połączeń 

komunikacji publicznej pomiędzy 

miejscowościami 

- brak lokali na organizację zajęć 

kulturalnych 

- brak instruktorów zajęć kulturalnych 

- brak profesjonalnego nagłośnienia 

- brak amfiteatru 

- brak boisk wielofunkcyjnych 

- brak instruktorów sportowych 

- małe zaangażowanie rodziców 

- brak transportu 

- brak dostępu do źródeł dofinansowania 

organizacji pozarządowych 

- brak specjalistów: prawnik, psycholog, 

osoba do realizacji specjalistycznych 

usług opiekuńczych 

- niski budżet instytucji pomocy i 

integracji społecznej 

- duża zmienność przepisów prawa 

- rolniczy charakter gminy – wysoki 

poziom bezrobocia 

- bariery architektoniczne 

- niskie kontrakty z NFZ 

- słabe oświetlenie drogowe, brak 

chodników 

- brak samodzielnego komisariatu policji 

- brak należytego bezpieczeństwa na 

terenie szkół 

rozluźnienie więzi społecznych – 

znieczulica, bierność społeczna 

- mała aktywność społeczeństwa 

- brak zaangażowania młodzieży w prace 

społeczne 
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- bezrobocie i ucieczka młodych za 

granicę 

- brak wolontariatu 

 

 

SZANSE 

 

 

ZAGROŻENIA 

- rozwój przedsiębiorczości 

- rozwój turystyki, agroturystyki 

- rozwój handlu, 

- promocja Orawy 

- rozwój ekonomii społecznej 

- rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego 

- wymiana doświadczeń i czerpanie 

wzorców w ramach miast 

partnerskich 

- wsparcie szkoleniowe 

- tworzenie i wdrażanie specjalnych 

programów pomocowych 

- wykorzystanie zewnętrznych  

środków finansowych 

- rozwój społecznych grup wsparcia 

- wzrost znaczenia organizacji 

pozarządowych 

- polityka prorodzinna 

- migracje ludzi młodych za pracą 

- rozbicie więzi rodzinnych, społecznych 

- rozluźnienie standardów moralnych 

- rozwój patologii/uzależnień 

- powiększenie się obszaru dysfunkcji 

rodzinnych 

- wzrost agresywnych zachowań dzieci i 

młodzieży 

- wzrost liczby uzależnionych od 

alkoholu w tym kobiet 

- bezradność i bierność rodzin w 

rozwiązywaniu własnych problemów 

- brak zabezpieczenia społecznego na 

wypadek choroby, starości 

- wyuczona bezradność, roszczeniowość 

postaw 

- pogłębiające się ubożenie rodzin 

ubogich 

- starzenie się społeczeństwa i stopniowe 

wyludnienie 

- izolacja społeczna 

- bierność społeczna 

- negatywne nastawienie społeczne do 

osób zagrożonych marginalizacją i 

wykluczeniem społecznym 

- choroby psychiczne 
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7. PLANOWANIE DZIAŁAŃ. 

 

7.1 Misja i wizja Gminy Wojaszówka. 

 

Misja  

W sferze społecznej gmina Wojaszówka dąży do poprawy jakości życia mieszkańców 

oraz do przeciwdziałania marginalizacji najsłabszych 

grup społecznych przy wykorzystaniu aktywności i współpracy 

osób, rodzin, organizacji i instytucji. 

 

Wizja 

Gmina Wojaszówka jest gminą, która dąży do tego, aby być gminą przyjazną i atrakcyjną dla 

turystów, bezpieczną, zachowująca tradycje lokalne i historyczne, ze sprawnie działającą 

służbą zdrowia, instytucjami w tym socjalnymi, z rozwiniętą infrastrukturą, bazą kulturalno - 

oświatowo – sportową, dbającą na ochronę środowiska i rozwój ekologicznego rolnictwa. 

Wizja rozwoju gminy zostanie zrealizowana poprzez działania z zakresu: sportu, rekreacji, 

turystyki, edukacji, kultury, opieki zdrowotnej i społecznej. 

Kluczowym zadaniem władz Gminy Wojaszówka jest wspólne z instytucjami i organizacjami 

społecznymi działanie w celu zapewnienia wysokiego poziomu życia swoim mieszkańcom, a 

więc stworzenie możliwości i warunków do rozwoju we wszystkich dziedzinach życia. Na 

szczególną uwagę zasługują osoby, które samodzielnie nie są w stanie włączyć się w szereg 

przemian podnoszących warunki życiowe społeczności lokalnej. Specjalistyczne wsparcie 

tych osób stworzy im szansę do  rozwoju, a co za tym idzie przełoży się na spadek patologii 

społecznych w gminie.  

 

7.2 Cele strategiczne, operacyjne i zadania. 

 

 Celem Strategii są działania długookresowe i długofalowe, polegające na inwestycji w 

kapitał ludzki, system edukacji, aktywność obywatelską, poprawę sytuacji materialnej, co 

przekłada się na działania na rzecz poprawy zatrudnienia oraz budowania lokalnego rynku 

pracy. Kompleksowa pomoc osobom z problemami społecznymi powinna opierać się ponadto 

na profilaktyce, systematycznym monitorowaniu sytuacji społecznej i wczesnym reagowaniu 



52 
 

na dostrzegane deficyty. Szczegółowa diagnoza i analiza sytuacji społecznej gminy 

Wojaszówka połączona z badaniami ankietowymi, opiniami ekspertów zgromadzonych na 

warsztatach strategicznych, pozwoliła wyodrębnić następujące cele strategiczne: 

 

 Przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu i uzależnieniom oraz zapobieganie ich 

skutkom 

 Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży 

 Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz 

umożliwienie im udziału w życiu społecznym 

 Rozwój aktywności społecznej 

 

Następnie w ramach poszczególnych celów strategicznych wyodrębniono cele operacyjne i 

zadania. 

 

7.3 Harmonogram wdrażania strategii. 

 

Cele 

strategiczne 

Cele 

operacyjne 

Zadania Wykonawcy Budżet 

Przeciwdziałan

ie bezrobociu, 

ubóstwu i 

uzależnieniom 

oraz 

zapobieganie 

ich skutkom 

Wzrost 

kompetencji i 

wiedzy 

potrzebnej na 

rynku pracy 

Prowadzenie kursów i szkoleń 

zawodowych dla osób dorosłych 

GOPS, NGO, Środki 

zewnętrzne 

Usługi poradnictwa zawodowego: 

spotkania indywidualne, 

prelekcje, warsztaty grupowe, 

inne 

GOPS 

Szkoły, NGO 

Środki 

zewnętrzne 

Usługi poradnictwa 

psychologicznego spotkania 

indywidualne, prelekcje, 

warsztaty grupowe, inne 

GOPS 

Szkoły, NGO 

Środki 

zewnętrzne 

Organizacja staży zawodowych GOPS, NGO Środki PUP 

Spotkania z przedstawicielami 

szkół ponadgimnazjalnych 
szkoły 

Środki 

własne i 

zewnętrzne  

Spotkania z pedagogiem  szkoły Środki 
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własne i 

zewnętrzne  

Pobudzanie  

lokalnych 

inicjatyw 

społecznych 

do 

rozwiazywania 

problemów 

rynku pracy 

Stworzenie partnerstwa lokalnego 

na rzecz aktywizacji osób 

niepracujących 

JST, NGO 

Środki 

własne i 

zewnętrzne  

Utworzenie Gminnego Centrum 

Informacji  
JST, NGO 

Środki 

własne i 

zewnętrzne  

Tworzenie podmiotów ekonomii 

społecznej 
JST, NGO 

Środki 

własne i 

zewnętrzne  

Ograniczenie 

marginalizacji 

spowodowanej 

ubóstwem 

Szkolenia i doradztwo w 

prowadzeniu gospodarstwa 

domowego osobom i rodzinom 

niezaradnym 

GOPS, NGO,  Środki 

własne i 

zewnętrzne  

Organizacja akcji charytatywnych, 

grup samopomocowych,  

GOPS, 

GKPP, 

szkoły, NGO 

darczyńcy 

Pomoc finansowa, dożywianie GOPS Środki 

własne i 

zewnętrzne  

Współpraca z Bankiem Żywności, 

Caritasem, itp. 

GOPS Środki 

zewnętrzne 

Ograniczenie 

zjawiska 

przemocy w 

rodzinie 

Tworzenie grup wsparcia dla 

rodzin przeżywających sytuacje 

kryzysowe 

GOPS Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Punkt Informacji, Wsparcia i 

Pomocy dla Osób Dotkniętych 

Przemocą w Rodzinie 

GOPS Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Działania Zespołu 

Interdyscyplinarnego, grup 

roboczych 

GOPS Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Program korekcyjno – edukacyjny GOPS, PCPR Środki  
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dla sprawców  zewnętrzne 

Utworzenie mieszkań socjalnych, 

chronionych (adaptacja 

pustostanów) 

GOPS, JST, 

NGO 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Wspieranie 

rodzin oraz 

wspomaganie 

rozwoju dzieci 

i młodzieży 

 

Wzrost 

kompetencji 

rodzicielskich, 

nauczycieli i 

osób 

pracujących z 

dziećmi i 

młodzieżą 

Warsztaty kompetencji 

rodzicielskich, pedagogizacja 

rodziców 

GOPS, 

szkoły, NGO, 

przedszkola 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Szkolenia dla nauczycieli, 

doradztwo metodyczne,  

 Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Zatrudnienie asystenta rodziny GOPS Środki 

własne i 

zewnętrzne  

Wspomaganie 

rozwoju dzieci 

i młodzieży 

Prowadzenie prac z uczniem 

zdolnym poprzez zajęcia 

pozalekcyjne, koła zainteresowań, 

przygotowanie do konkursów 

przedmiotowych 

szkoły,  NGO Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja zajęć 

wyrównawczych z 

poszczególnych przedmiotów 

szkoły, NGO Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja zajęć sportowych, 

rekreacyjnych, turystyczno-

krajoznawczych 

szkoły, NGO, 

GOKiR, 

kluby 

sportowe,  

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Udział dzieci i młodzieży  

w turniejach i rozgrywkach 

sportowych 

szkoły, NGO, 

kluby 

sportowe, 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Popularyzacja 

aktywnego 

wypoczynku 

przez 

uprawianie 

Organizacja zawodów 

sportowych, w tym 

międzynarodowych  

 

szkoły, NGO, 

kluby 

sportowe, 

JST 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Rozwój klubów sportowych: kluby Środki 
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sportu  

i rekreację. 

 

prowadzenie treningów dla 

członków klubów sportowych, 

współpraca z NGO, z JST, 

współpraca międzynarodowa 

sportowe własne i 

zewnętrzne 

Organizacja wycieczek 

turystyczno-krajoznawczych 

szkoły, NGO, 

kluby 

sportowe, 

JST 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja zajęć sportowych dla 

mieszkańców gminy 

szkoły, NGO, 

kluby 

sportowe, 

JST 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Wspomaganie 

rodzin w 

procesie 

wychowania 

Diagnoza potrzeb uczniów 

szkoły, 

przedszkola, 

NGO 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Prowadzenie zajęć 

specjalistycznych, w tym 

dydaktyczno wyrównawczych, kół 

zainteresowań,  warsztatów 

plastycznych, muzycznych, 

technicznych teatralnych i innych 

szkoły, NGO, 

przedszkola,  

Środki 

własne i 

zewnętrzne  

Prowadzenie grup 

socjoterapeutycznych dla dzieci z 

zaburzeniami zachowania 

szkoły Środki 

własne i 

zewnętrzne  

Zatrudnienie specjalistów, oraz 

prowadzenie spotkań z 

pedagogiem, psychologiem, 

logopedą 

szkoły, NGO, 

przedszkola 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja pomocy materialnej i 

emocjonalnej w trudnej sytuacji 

życiowej 

Szkoły, 

GOPS, NGO, 

przedszkola 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Kształtowanie 

właściwych 

Prelekcje, spotkania z 

przedstawicielami służb 

Szkoły, 

GOPS, NGO 

Środki 

własne i 
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postaw 

społecznych 

publicznych zewnętrzne 

Udział w projektach i kampaniach 

wojewódzkich, ogólnopolskich 

Szkoły, 

GOPS, NGO, 

przedszkola 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja kampanii 

społecznych 

Szkoły, 

GOPS, NGO, 

przedszkola 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Budowanie pozytywnego systemu 

wartości poprzez organizację 

spotkań, warsztatów,  

Szkoły, 

GOPS, NGO, 

przedszkola 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Promocja 

kultury 

Organizacja konkursów dla dzieci 

przedszkolnych i szkolnych, 

młodzieży i dorosłych 

GBP 

Przedszkola, 

szkoły, 

GOKiR 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja spotkań autorskich i 

wykładów, spotkania z ludźmi 

kultury i sztuki, organizacja 

widowisk, spektakli, recitali, 

festiwali, wystaw 

GBP, 

Przedszkola, 

szkoły, 

GOKiR 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Prowadzenie kół zainteresowań,  GBP, 

Przedszkola, 

szkoły, 

GOKiR 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja nieodpłatnych 

wyjazdów do teatru, kina, galerii, 

filharmonii, muzeów 

GBP, NGO, 

Przedszkola, 

szkoły, 

GOKiR 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizowanie spektakli, 

przedstawień teatralnych dla 

społeczności 

Szkoły, 

przedszkola, 

GBP, 

GOKiR, 

NGO 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja imprez i festynów JST, szkoły, Środki 
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otwartych: turniejów wsi, biesiad, 

obchody Nocy Świętojańskiej, i 

inne 

przedszkola, 

GBP, 

GOKIR, 

NGO 

własne i 

zewnętrzne 

Promocja wyrobów regionalnych, 

potraw regionalnych 

NGO, KGW, 

JST, GOKiR 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Rozwijanie wśród dzieci i 

młodzieży różnorodnych 

zainteresowań poprzez 

organizację warsztatów (np. 

warsztaty taneczne, muzyczne, 

wokalne, plastyczne, teatralne, 

fotograficzne, dziennikarskie i 

inne) 

Szkoły, 

przedszkola, 

GOKiR, GBP 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Ochrona i 

promocja 

lokalnego 

dziedzictwa 

kulturowego i 

historycznego 

 

 

Prowadzenie warsztatów 

regionalnych dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych 

GBP, NGO, 

przedszkola, 

szkoły, 

GOKIR 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja konkursów o 

tematyce regionalnej 

GBP, NGO, 

przedszkola, 

szkoły, 

GOKiR 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Prezentacja lokalnych twórców 

ludowych,  

GBP, 

Przedszkola, 

szkoły, 

GOKiR 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Wspomaganie i promocja 

działalności o tematyce 

regionalnej i historycznej 

lokalnych stowarzyszeń, KGW 

GBP, 

przedszkola, 

szkoły, 

GOKiR, 

KGW, NGO,  

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Poprawa Organizacja szkoleń i programów JST, policja, Środki 

własne i 
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bezpieczeństw

a mieszkańców 

gminy 

profilaktycznych w zakresie 

bezpieczeństwa 

szkoły zewnętrzne 

Powołanie służb ochrony miejsc 

użyteczności publicznej,  

JST, policja, Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Programy profilaktyczne 

dotyczące zagrożeń w Internecie 

NGO, 

policja, 

szkoły 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Poprawa 

funkcjonowani

a rodzin 

zagrożonych 

patologią 

Zapobieganie przemocy w 

rodzinie, upowszechnianie wiedzy 

na temat profilaktyki uzależnień 

poprzez prowadzenie kampanii 

informacyjnych, zajęć 

edukacyjnych, spotkań, 

konkursów, olimpiad 

GKRPA, 

szkoły, 

GOPS, 

Policja, 

NZOZ-y, 

NGO 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Wyrównywanie szans 

edukacyjnych przez pomoc 

materialną dla młodzieży 

szkolnej(stypendia, 

dofinansowanie udziału w ofercie 

kulturalnej oraz wycieczek 

dydaktycznych) 

JST, NGO,  Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Tworzenie klubu AA, ALANON, 

grup wsparcia, grup 

terapeutycznych 

JST, NGO,  Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Ochrona 

zdrowia, 

wychowanie 

zdrowotne  

Organizacja akcji 

profilaktycznych w tym 

konkursów i akcji plakatowych 

oraz propagowanie zdrowego 

stylu życia 

Szkoły, 

przedszkola, 

GBP, 

GOKiR, 

GOPS 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Poprawa infrastruktury medycznej 

w gminie: remont schodów 

wejściowych i pomieszczeń 

NZOZ Środki 

własne i 

zewnętrzne 
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Przychodni Zdrowia w 

Odrzykoniu,  

Informatyzacja Zakładu: zakup 

komputerów, drukarek 

wielofunkcyjnych, programów 

komputerowych 

NZOZ Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Doposażenie Przychodni w sprzęt 

medyczny: zakup EKG, USG, 

sprzętu do reanimacji 

NZOZ  

  Kształtowanie  postaw 

asertywnych wobec nałogów 

poprzez organizowanie akcji o 

tematyce profilaktycznej, gazetki 

o tematyce profilaktycznej, 

spotkań z przedstawicielami służb 

publicznych, szkolenia dla 

nauczycieli np. Niebieska Karta 

GOPS, 

NGOS 

Szkoły, 

przedszkola 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Utrzymanie 

osób starszych 

i 

niepełnospraw

nych w 

środowisku 

zamieszkania 

oraz 

umożliwienie 

im udziału w 

życiu 

społecznym 

Aktywizacja i 

integracja osób 

starszych i 

niepełnospraw

nych  

Organizacja wspólnych imprez, 

uroczystości integracyjnych, np. 

wigilii dla starszych i samotnych, 

Dnia Seniora, Dnia Babci i 

Dziadka 

GOPS, 

GOKiR, 

Szkoły, 

przedszkola 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja działań służących 

promocji rodziny 

wielopokoleniowej 

GOPS, 

Szkoły, 

przedszkola 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Prowadzenie zajęć z 

uwzględnieniem potrzeb osób 

starszych i niepełnosprawnych, w 

tym kursów komputerowych, 

warsztatów aktywizujących dla 

seniorów 

Szkoły, 

NGO, GBP 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Program integracji 

międzypokoleniowej oraz 

GOPS, NGO, 

GBP, 

Środki 

zewnętrzne 



60 
 

podtrzymywanie tradycji 

regionalnych; wykorzystywanie 

wiedzy seniorów o historii, 

kulturze i regionie  

przedszkola 

Program integracji osób zdrowych 

z niepełnosprawnymi 

GOPS, 

szkoły, 

przedszkola 

Środki 

zewnętrzne 

Zakup literatury specjalistycznej 

dla opiekunów oraz osób 

niepełnosprawnych 

GBP Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Prowadzenie działań 

edukacyjnych w szkołach i 

przedszkolach kształtujących 

właściwą postawę wobec osób 

starszych i niepełnosprawnych 

oraz aktywizujących do 

podejmowania działań 

samopomocowych na rzecz tych 

osób  

Szkoły, 

NGO, GBP, 

przedszkola 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Przygotowanie oferty edukacyjnej 

dla osób starszych, organizacja 

klubu seniora  

NGO, JST Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja wycieczek, wyjazdów 

integracyjnych, 

NGO, JST Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Zwiększenie dostępności oraz 

podniesienie jakości usług 

społecznych w sferze sportu, 

rekreacji i kultury, w tym 

likwidacja barier 

architektonicznych w miejscach 

użyteczności publicznej 

NGO, JST Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Świadczenie Wypłacanie zasiłków stałych,  GOPS Budżet 
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pomocy 

osobom 

niepełnospraw

nym, starszym, 

przewlekle 

chorym 

pielęgnacyjnych, świadczeń 

pielęgnacyjnych oraz zasiłków 

losowych. 

państwa 

Świadczenie usług opiekuńczych 

w miejscu zamieszkania osobom 

niepełnosprawnym i samotnym, 

które ze względu na wiek, 

chorobę lub inne dysfunkcje 

wymagają pomocy 

GOPS, NGO Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Tworzenie grup wsparcia, 

punktów zbiorowego żywienia  

GOPS, JST, 

NGO 

Środki 

własne i 

zewnętrzne  

Dofinansowanie zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego, zajęć 

rehabilitacyjnych oraz zakupu 

leków 

GOPS Budżet 

państwa 

Inicjowanie grup wsparcia dla 

osób opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi  

GOPS, NGO Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Wspieranie działalności 

organizacji pozarządowych w 

zakresie pomocy osobom 

niepełnosprawnym 

JST Środki 

własne i 

zewnętrzne, 

Poprawa 

funkcjonowani

a w 

środowisku 

Stworzenie Gminnego Centrum 

Wolontariatu 

GOPS, 

szkoły 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Utworzenie ośrodka wsparcia dla 

osób starszych i 

niepełnosprawnych 

JST, NGO Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja pomocy sąsiedzkiej GOPS Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Rozwój Aktywizacja, Organizacja konferencji, spotkań GOPS, Środki 
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aktywności 

społecznej 

 

integracja, 

wsparcie  

GOKiR, GBP własne i 

zewnętrzne 

Rozwój działalności KGW, OSP, 

lokalnych stowarzyszeń i grup 

obywatelskich 

JST, NGO Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Wspólne diagnozowanie potrzeb i 

problemów społeczności 

lokalnych, wyznaczanie celów do 

rozwoju 

JST, NGO  

Aktywizacja 

do działania na 

rzecz swojej 

społeczności 

poprzez 

zakładanie 

organizacji 

pozarząd. 

Tworzenie systemu wsparcia dla 

NGO w tym doradztwo prawne i 

finansowe, pomoc w 

pozyskiwaniu funduszy na 

działalność  

JST, NGO Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Udział lokalnych organizacji w 

przeglądach, festiwalach, forach, 

imprezach kulturalnych 

JST, NGO Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja kampanii 

 „1%”, innych zbiórek 

publicznych 

NGO, JST Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Wspomaganie grup obywatelskich 

w zakładaniu organizacji 

pozarządowych, utworzenie 

Stowarzyszenia KGW 

JST, NGO Środki 

własne i 

zewnętrzne 

 

7.4 Harmonogram wdrażania strategii na lata 2014 - 2024. 

 

Cele 

operacyjne 

Zadania 20

14 

20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

20

21 

20

22 

20

23 

20

24 

Wzrost 

kompetencji i 

wiedzy 

potrzebnej na 

Prowadzenie 

kursów i 

szkoleń 

zawodowych 

X X X X X X X X X X X 
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rynku pracy dla osób 

dorosłych 

Usługi 

poradnictwa 

zawodowego: 

spotkania 

indywidualne, 

prelekcje, 

warsztaty 

grupowe, inne 

X X X X X X X X X X X 

Usługi 

poradnictwa 

psychologiczn

ego spotkania 

indywidualne, 

prelekcje, 

warsztaty 

grupowe, inne 

X X X X X X X X X X X 

Organizacja 

staży 

zawodowych 

X X X X X X X X X X X 

Spotkania z 

przedstawiciel

ami szkół 

ponadgimnazja

lnych 

X X X X X X X X X X X 

Spotkania z 

pedagogiem  

X X X X X X X X X X X 

Pobudzanie  

lokalnych 

inicjatyw 

społecznych 

do 

Stworzenie 

partnerstwa 

lokalnego na 

rzecz 

aktywizacji 

X X X X X X X X X X X 
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rozwiazywan

ia 

problemów 

rynku pracy 

osób 

niepracujących 

Utworzenie 

Gminnego 

Centrum 

Informacji  

X X X X X X X X X X X 

Tworzenie 

podmiotów 

ekonomii 

społecznej 

X X X X X X X X X X X 

Ograniczenie 

marginalizacj

i 

spowodowan

ej ubóstwem 

Szkolenia i 

doradztwo w 

prowadzeniu 

gospodarstwa 

domowego 

osobom i 

rodzinom 

niezaradnym 

X X X X X X X X X X X 

Organizacja 

akcji 

charytatywnyc

h, grup 

samopomocow

ych,  

X X X X X X X X X X X 

Pomoc 

finansowa, 

dożywianie 

X X X X X X X X X X X 

Współpraca z 

Bankiem 

Żywności, 

Caritasem, itp. 

X X X X X X X X X X X 

Ograniczenie 

zjawiska 

Tworzenie 

grup wsparcia 

X X X X X X X X X X X 
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przemocy w 

rodzinie 

dla rodzin 

przeżywającyc

h sytuacje 

kryzysowe 

Punkt 

Informacji, 

Wsparcia i 

Pomocy dla 

Osób 

Dotkniętych 

Przemocą w 

Rodzinie 

X X X X X X X X X X X 

Działania 

Zespołu 

Interdyscyplin

arnego, grup 

roboczych 

X X X X X X X X X X X 

Program 

korekcyjno – 

edukacyjny dla 

sprawców  

X X X X X X X X X X X 

Utworzenie 

mieszkań 

socjalnych, 

chronionych 

(adaptacja 

pustostanów) 

X X X X X X X X X X X 

Wzrost 

kompetencji 

rodzicielskic

h, 

nauczycieli i 

osób 

Warsztaty 

kompetencji 

rodzicielskich, 

pedagogizacja 

rodziców 

X X X X X X X X X X X 

Szkolenia dla X X X X X X X X X X X 
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pracujących 

z dziećmi i 

młodzieżą 

nauczycieli, 

doradztwo 

metodyczne,  

Zatrudnienie 

asystenta 

rodziny 

X X X X X X X X X X X 

Wspomagani

e rozwoju 

dzieci i 

młodzieży 

Prowadzenie 

prac z uczniem 

zdolnym 

poprzez 

zajęcia 

pozalekcyjne, 

koła 

zainteresowań, 

przygotowanie 

do konkursów 

przedmiotowy

ch 

X X X X X X X X X X X 

Organizacja 

zajęć 

wyrównawczy

ch z 

poszczególnyc

h przedmiotów 

X X X X X X X X X X X 

Organizacja 

zajęć 

sportowych, 

rekreacyjnych, 

turystyczno-

krajoznawczyc

h 

X X X X X X X X X X X 

Udział dzieci i 

młodzieży  

X X X X X X X X X X X 
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w turniejach i 

rozgrywkach 

sportowych 

Popularyzacja 

aktywnego 

wypoczynku 

przez 

uprawianie 

sportu  

i rekreację. 

 

Organizacja 

zawodów 

sportowych, w 

tym 

międzynarodo

wych  

 

X X X X X X X X X X X 

Rozwój 

klubów 

sportowych: 

prowadzenie 

treningów dla 

członków 

klubów 

sportowych, 

współpraca z 

NGO, z JST, 

współpraca 

międzynarodo

wa 

X X X X X X X X X X X 

Organizacja 

wycieczek 

turystyczno-

krajoznawczyc

h 

X X X X X X X X X X X 

Organizacja 

zajęć 

sportowych 

dla 

mieszkańców 

X X X X X X X X X X X 
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gminy 

Wspomagani

e rodzin w 

procesie 

wychowania 

Diagnoza 

potrzeb 

uczniów 

X X X X X X X X X X X 

Prowadzenie 

zajęć 

specjalistyczny

ch, w tym 

dydaktyczno 

wyrównawczy

ch, kół 

zainteresowań,  

warsztatów 

plastycznych, 

muzycznych, 

technicznych 

teatralnych i 

innych 

X X X X X X X X X X X 

Prowadzenie 

grup 

socjoterapeuty

cznych dla 

dzieci z 

zaburzeniami 

zachowania 

X X X X X X X X X X X 

Zatrudnienie 

specjalistów, 

oraz 

prowadzenie 

spotkań z 

pedagogiem, 

psychologiem, 

logopedą 

X X X X X X X X X X X 
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Organizacja 

pomocy 

materialnej i 

emocjonalnej 

w trudnej 

sytuacji 

życiowej 

X X X X X X X X X X X 

Kształtowani

e właściwych 

postaw 

społecznych 

Prelekcje, 

spotkania z 

przedstawiciel

ami służb 

publicznych 

X X X X X X X X X X X 

Udział w 

projektach i 

kampaniach 

wojewódzkich, 

ogólnopolskic

h 

X X X X X X X X X X X 

Organizacja 

kampanii 

społecznych 

X X X X X X X X X X X 

Budowanie 

pozytywnego 

systemu 

wartości 

poprzez 

organizację 

spotkań, 

warsztatów,  

X X X X X X X X X X X 

Promocja 

kultury 

Organizacja 

konkursów dla 

dzieci 

przedszkolnyc

X X X X X X X X X X X 
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h i szkolnych, 

młodzieży i 

dorosłych 

Organizacja 

spotkań 

autorskich i 

wykładów, 

spotkania z 

ludźmi kultury 

i sztuki, 

organizacja 

widowisk, 

spektakli, 

recitali, 

festiwali, 

wystaw 

X X X X X X X X X X X 

Prowadzenie 

kół 

zainteresowań,  

X X X X X X X X X X X 

Organizacja 

nieodpłatnych 

wyjazdów do 

teatru, kina, 

galerii, 

filharmonii, 

muzeów 

X X X X X X X X X X X 

Organizowanie 

spektakli, 

przedstawień 

teatralnych dla 

społeczności 

X X X X X X X X X X X 

Organizacja 

imprez i 

X X X X X X X X X X X 
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festynów 

otwartych: 

turniejów wsi, 

biesiad, 

obchody Nocy 

Świętojańskiej

, i inne 

Promocja 

wyrobów 

regionalnych, 

potraw 

regionalnych 

X X X X X X X X X X X 

Rozwijanie 

wśród dzieci i 

młodzieży 

różnorodnych 

zainteresowań 

poprzez 

organizację 

warsztatów 

(np. warsztaty 

taneczne, 

muzyczne, 

wokalne, 

plastyczne, 

teatralne, 

fotograficzne, 

dziennikarskie 

i inne) 

X X X X X X X X X X X 

Ochrona i 

promocja 

lokalnego 

dziedzictwa 

Prowadzenie 

warsztatów 

regionalnych 

dla dzieci, 

X X X X X X X X X X X 
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kulturowego 

i 

historyczneg

o 

 

 

młodzieży i 

dorosłych 

Organizacja 

konkursów o 

tematyce 

regionalnej 

X X X X X X X X X X X 

Prezentacja 

lokalnych 

twórców 

ludowych,  

X X X X X X X X X X X 

Wspomaganie 

i promocja 

działalności o 

tematyce 

regionalnej i 

historycznej 

lokalnych 

stowarzyszeń, 

KGW 

X X X X X X X X X X X 

Poprawa 

bezpieczeńst

wa 

mieszkańców 

gminy 

Organizacja 

szkoleń i 

programów 

profilaktyczny

ch w zakresie 

bezpieczeństw

a 

X X X X X X X X X X X 

Powołanie 

służb ochrony 

miejsc 

użyteczności 

publicznej,  

X X X X X X X X X X X 

Programy 

profilaktyczne 

X X X X X X X X X X X 
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dotyczące 

zagrożeń w 

Internecie 

Poprawa 

funkcjonowa

nia rodzin 

zagrożonych 

patologią 

Zapobieganie 

przemocy w 

rodzinie, 

upowszechnia

nie wiedzy na 

temat 

profilaktyki 

uzależnień 

poprzez 

prowadzenie 

kampanii 

informacyjnyc

h, zajęć 

edukacyjnych, 

spotkań, 

konkursów, 

olimpiad 

X X X X X X X X X X X 

Wyrównywani

e szans 

edukacyjnych 

przez pomoc 

materialną dla 

młodzieży 

szkolnej(stype

ndia, 

dofinansowani

e udziału w 

ofercie 

kulturalnej 

oraz 

X X X X X X X X X X X 
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wycieczek 

dydaktycznych

) 

Tworzenie 

klubu AA, 

ALANON, 

grup wsparcia, 

grup 

terapeutycznyc

h 

X X X X X X X X X X X 

Ochrona 

zdrowia, 

wychowanie 

zdrowotne  

Organizacja 

akcji 

profilaktyczny

ch w tym 

konkursów i 

akcji 

plakatowych 

oraz 

propagowanie 

zdrowego 

stylu życia 

X X X X X X X X X X X 

Poprawa 

infrastruktury 

medycznej w 

gminie: 

remont 

schodów 

wejściowych i 

pomieszczeń 

Przychodni 

Zdrowia w 

Odrzykoniu,  

X X X X X X X X X X X 

Informatyzacja X X X X X X X X X X X 
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Zakładu: 

zakup 

komputerów, 

drukarek 

wielofunkcyjn

ych, 

programów 

komputerowyc

h 

Doposażenie 

Przychodni w 

sprzęt 

medyczny: 

zakup EKG, 

USG, sprzętu 

do reanimacji 

X X X X X X X X X X X 

 Kształtowanie  

postaw 

asertywnych 

wobec 

nałogów 

poprzez 

organizowanie 

akcji o 

tematyce 

profilaktycznej

, gazetki o 

tematyce 

profilaktycznej

, spotkań z 

przedstawiciel

ami służb 

publicznych, 

X X X X X X X X X X X 
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szkolenia dla 

nauczycieli np. 

Niebieska 

Karta 

Aktywizacja 

i integracja 

osób 

starszych i 

niepełnospra

wnych  

Organizacja 

wspólnych 

imprez, 

uroczystości 

integracyjnych

, np. wigilii dla 

starszych i 

samotnych, 

Dnia Seniora, 

Dnia Babci i 

Dziadka 

X X X X X X X X X X X 

Organizacja 

działań 

służących 

promocji 

rodziny 

wielopokoleni

owej 

X X X X X X X X X X X 

Prowadzenie 

zajęć z 

uwzględnienie

m potrzeb 

osób starszych 

i 

niepełnospraw

nych, w tym 

kursów 

komputerowyc

h, warsztatów 

X X X X X X X X X X X 
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aktywizującyc

h dla seniorów 

Program 

integracji 

międzypokole

niowej oraz 

podtrzymywan

ie tradycji 

regionalnych; 

wykorzystywa

nie wiedzy 

seniorów o 

historii, 

kulturze i 

regionie  

X X X X X X X X X X X 

Program 

integracji osób 

zdrowych z 

niepełnospraw

nymi 

X X X X X X X X X X X 

Zakup 

literatury 

specjalistyczne

j dla 

opiekunów 

oraz osób 

niepełnospraw

nych 

X X X X X X X X X X X 

Prowadzenie 

działań 

edukacyjnych 

w szkołach i 

przedszkolach 

X X X X X X X X X X X 
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kształtujących 

właściwą 

postawę 

wobec osób 

starszych i 

niepełnospraw

nych oraz 

aktywizującyc

h do 

podejmowania 

działań 

samopomocow

ych na rzecz 

tych osób  

Przygotowanie 

oferty 

edukacyjnej 

dla osób 

starszych, 

organizacja 

klubu seniora  

X X X X X X X X X X X 

Organizacja 

wycieczek, 

wyjazdów 

integracyjnych

, 

X X X X X X X X X X X 

Zwiększenie 

dostępności 

oraz 

podniesienie 

jakości usług 

społecznych w 

sferze sportu, 

X X X X X X X X X X X 
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rekreacji i 

kultury, w tym 

likwidacja 

barier 

architektonicz

nych w 

miejscach 

użyteczności 

publicznej 

Świadczenie 

pomocy 

osobom 

niepełnospra

wnym, 

starszym, 

przewlekle 

chorym 

Wypłacanie 

zasiłków 

stałych,  

pielęgnacyjnyc

h, świadczeń 

pielęgnacyjnyc

h oraz 

zasiłków 

losowych. 

X X X X X X X X X X X 

Świadczenie 

usług 

opiekuńczych 

w miejscu 

zamieszkania 

osobom 

niepełnospraw

nym i 

samotnym, 

które ze 

względu na 

wiek, chorobę 

lub inne 

dysfunkcje 

wymagają 

X X X X X X X X X X X 
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pomocy 

Tworzenie 

grup wsparcia, 

punktów 

zbiorowego 

żywienia  

X X X X X X X X X X X 

Dofinansowani

e zakupu 

sprzętu 

rehabilitacyjne

go, zajęć 

rehabilitacyjny

ch oraz zakupu 

leków 

X X X X X X X X X X X 

Inicjowanie 

grup wsparcia 

dla osób 

opiekujących 

się osobami 

niepełnospraw

nymi  

X X X X X X X X X X X 

Wspieranie 

działalności 

organizacji 

pozarządowyc

h w zakresie 

pomocy 

osobom 

niepełnospraw

nym 

X X X X X X X X X X X 

Poprawa 

funkcjonowa

nia w 

Stworzenie 

Gminnego 

Centrum 

X X X X X X X X X X X 
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środowisku Wolontariatu 

Utworzenie 

ośrodka 

wsparcia dla 

osób starszych 

i 

niepełnospraw

nych 

X X X X X X X X X X X 

Organizacja 

pomocy 

sąsiedzkiej 

X X X X X X X X X X X 

Aktywizacja, 

integracja, 

wsparcie  

Organizacja 

konferencji, 

spotkań 

X X X X X X X X X X X 

Rozwój 

działalności 

KGW, OSP, 

lokalnych 

stowarzyszeń i 

grup 

obywatelskich 

X X X X X X X X X X X 

Wspólne 

diagnozowanie 

potrzeb i 

problemów 

społeczności 

lokalnych, 

wyznaczanie 

celów do 

rozwoju 

X X X X X X X X X X X 

Aktywizacja 

do działania 

na rzecz 

Tworzenie 

systemu 

wsparcia dla 

X X X X X X X X X X X 
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swojej 

społeczności 

poprzez 

zakładanie 

organizacji 

pozarząd. 

NGO w tym 

doradztwo 

prawne i 

finansowe, 

pomoc w 

pozyskiwaniu 

funduszy na 

działalność  

Udział 

lokalnych 

organizacji w 

przeglądach, 

festiwalach, 

forach, 

imprezach 

kulturalnych 

X X X X X X X X X X X 

Organizacja 

kampanii 

 „1%”, innych 

zbiórek 

publicznych 

X X X X X X X X X X X 

Wspomaganie 

grup 

obywatelskich 

w zakładaniu 

organizacji 

pozarządowyc

h, utworzenie 

Stowarzyszeni

a KGW 

X X X X X X X X X X X 
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5. MONITORING I EWALUACJA STRATEGII 

 

8.1 System monitorowania strategii. 

  

 Monitoringiem i ewaluacją objęte będą  postępy w realizacji Strategii na dwóch 

poziomach: poszczególnych zadań i projektów oraz celów operacyjnych i strategicznych. 

Monitoring prowadzony będzie jako: 

- monitoring wskaźnikowy – w oparciu o oczekiwane wskaźniki osiągnięć 

- monitoring społeczny – na podstawie wyników badania opinii, w szczególności poprzez 

konsultacje społeczne. 

Poziom osiągania każdego celu operacyjnego będzie mierzony raz na dwa lata poczynając 

od 2016 roku, a poszczególnych zadań i projektów realizacyjnych na koniec każdego roku 

kalendarzowego. 

Istotny  element  systemu  monitorowania  stanowić będzie   sporządzanie  sprawozdania 

z  rocznego planu rea l izacyjnego wraz ze wskazaniem zadań zrealizowanych, 

zrealizowanych częściowo i nie  rozpoczętych  oraz  identyfikacją  przyczyn  problemów  i  

prezentacją  propozycji ich przezwyciężenia.  

Bazą informacji statystycznej, zbieranej na potrzeby wskaźników monitorowania będą źródła 

statystyki państwowej (GUS) na poziomie gminy. Poza tym bazę tą będą stanowiły 

informacje i dane otrzymane od instytucji i organizacji, grup środowiskowych biorących 

udział w programach związanych z poszczególnymi celami realizacji Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wojaszówka. Dodatkowo dane uzyskane 

dzięki wykorzystaniu ankiet oraz szerokiego udziału mieszkańców służyć będą ocenie 

realizacji oraz uaktualnieniu zapisów strategii. Częstotliwość pomiaru, a także raporty 

wskaźników ustalane będą w zależności od ich kategorii. 

Przedsięwzięcia z zakresu realizacji Strategii monitorowane będą przez zespół zadaniowy 

powołany zarządzeniem wójta. 

Wskaźniki ewaluacyjne  

Jednym z podstawowych instrumentów umożliwiających przeprowadzenie monitoringu i 

ewaluacji i uzyskanie wiarygodnych wyników będą wskaźniki pomiaru osiągnięć celów 

wytyczonych przez strategię. Wskaźnik może być zdefiniowany jako pomiar celu, który ma 

zostać osiągnięty, zaangażowanych środków, otrzymanego efektu, miernika jakości lub 

zmiennej wynikającej z kontekstu. Rozróżniamy następujące rodzaje wskaźników: 
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- wskaźniki zasobów – przedstawiają informacje o środkach finansowych, rzeczowych oraz 

zasobach ludzkich, które są wykorzystywane do wdrożenia danego zadania/ projektu; w 

ujęciu tym wskaźniki te odnoszą się do wielkości alokacji budżetowych na danym poziomie 

pomocy; np. liczba dni pracy ekspertów czy koszt budowy mieszkania socjalnego; 

- wskaźniki wyników, odnoszą  się do bezpośrednich   konsekwencji  działań zadania/ 

projektu – oddziałujących  na bezpośrednich   beneficjentów; wskaźniki te mogą mieć 

charakter  fizyczny (np. liczba osób  przeszkolonych) lub finansowy (zmniejszenie  kosztów 

leczenia); 

- wskaźniki  oddziaływania, odnoszą  się do konsekwencji zadania/ projektu (zamierzonych  

i niezamierzonych, pozytywnych i negatywnych) wykraczających poza efekty bezpośrednie  

– krótkoterminowe; można wyróżnić dwa rodzaje oddziaływania: 

 oddziaływanie bezpośrednie – efekty,  które  pojawiają   się  po  pewnym upływie  

czasu, ale są bezpośrednio związane z podjętymi działaniami i beneficjentami   

bezpośrednimi; 

 oddziaływanie pośrednie  – wszystkie inne rodzaje efektów – niezamierzone  przez 

daną interwencję lub wynikające z niej działania. 

Przykłady wskaźników oddziaływania, to np. spadek  stopy bezrobocia w regionie w 

wyniku realizacji programu  szkoleniowego, wzrost liczby przedsiębiorstw w wyniku 

działania sieci wsparcia  biznesu  itd. 

Obiektywnie weryfikowalne  wskaźniki  opisują  cele  przedsięwzięcia  przy pomocy 

wielkości mierzalnych. Z punktu widzenia wiarygodności  i spójności  procesu monitoringu i 

ewaluacji wskaźnik powinien spełniać określone kryteria. Często stosowaną prostą zasadą 

odnoszącą się do definiowania wskaźników jest zasada SMART:  

Specific – określony – odniesienie się do określonych  elementów  matrycy logicznej projektu, 

Measurable – mierzalny (kwantyfikowalny) – w zakresie dostępnych  źródeł weryfikacji, 

Achievable – możliwy do osiągnięcia  po akceptowalnych   kosztach,  realistyczny, 

Relevant – właściwy w stosunku  do potrzeb (w tym wypadku, np. wynikających  z zakresu 

ewaluacji), 

Timely – ograniczony  czasowo – czyli odnoszący  się  do granic czasowych projektu  lub 

zakresu  badania  ewaluacyjnego. 

Wskaźnikami oceny monitorowania celów strategicznych i szczegółowych Strategii będą np: 

- wymierne ilości zmodernizowanych obiektów i infrastruktury komunalnej dla 

funkcjonowania instytucji i organizacji ze sfery rozwiązywania problemów 

społecznych; 
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- ilość zlikwidowanych barier architektonicznych; 

- ilość uruchomionych działalności gospodarczych;  

- ilość stworzonych nowych miejsc pracy, w tym dla osób niepełnosprawnych; 

- ilość oddanych do użytkowania mieszkań (w tym socjalnych); 

- liczba osób mających problemy opiekuńczo – wychowawcze, którym skutecznie 

udzielono pomocy; 

- liczba osób uchronionych przed przemocą w rodzinie; 

- liczba osób, które podjęły leczenie odwykowe; 

- ilość zorganizowanych kampanii na rzecz profilaktyki antyalkoholowej i 

antynarkotykowej oraz liczba osób, do których dotarły materiały i ulotki informujące 

o zagrożeniu związanym z tymi patologiami w ramach systemu sieciowej pomocy; 

- liczba atrakcji (zajęć, imprez, itp.) organizowanych, głównie dla dzieci i młodzieży, 

mających na celu rozwój zainteresowań oraz promocję zdrowego stylu życia; 

- procentowy wzrost mieszkańców zadowolonych z jakości życia w gminie. 

W każdym realizowanym zadaniu zostaną zidentyfikowane wskaźniki, przed rozpoczęciem 

realizacji - zaplanowane, na końcu - osiągnięte. Każde zadanie zostanie podsumowane 

raportem pisemnym, przekazywanym do koordynatora strategii.  

 

Wzór raportu: 

zadanie/ 

projekt 

instytucja/ 

organizacja 

realizująca 

zaplanowane 

wskaźniki osiągnięć 

 

osiągnięte 

wskaźniki  

źródła danych 

Nazwa i 

opis, cele 

 twarde 

 

twarde ankiety, listy 

obecności, 

dokumenty 

projektu, itp. 

miękkie miękkie 

 

8.2 Ewaluacja strategii. 

 

 Ewaluacja strategii będzie to systematyczna i obiektywna jej ocena – jej 

zaplanowania, wdrożenia i rezultatów. Celem ewaluacji GSRPS jest określenie adekwatności 

i stopnia osiągnięcia celów, efektywności, skuteczności, wpływu i trwałości.  

 Ewaluacja stanowić będzie ocenę przedsięwzięć w kontekście ich wyniku, wpływu, 

oraz potrzeb, które miały zaspokajać. W tym ujęciu celem ewaluacji będzie weryfikacja 
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środki 
działania 

programami 

produkty  - 
wytworzone 
dobra i usługi 

cele operacyjne 

rezultaty - efekty 
bezpośrednie 

cele szczegółowe 

oddziaływanie - 
efekty 

długoterminowe 
cele ogólne 

osiągnięć danego przedsięwzięcia w realizacji do zaplanowanych oczekiwań oraz 

wykorzystanie uzyskanych w ten sposób informacji i doświadczeń przy projektowaniu i 

planowaniu podobnych działań w przyszłości. Rekomendacje i wnioski formułowane będą w 

oparciu o określone standardy i kryteria.  

Logika interwencji 

 

Cele: 

 

 

 

- osiągnięcie celów operacyjnych 

może być przedstawione poprzez produkty (np. 

dostarczenie określonej liczby szkoleń dla osób bezrobotnych); 

- realizacja celów szczegółowych/zadań może być przedstawiona poprzez rezultaty (np. 

osiągnięcia poprawy – w wyniku zrealizowanych szkoleń – w zakresie możliwości 

zatrudnienia osób bezrobotnych); 

- realizacja celów ogólnych/strategicznych może być przedstawiona poprzez wyniki 

oddziaływania strategii (np., ograniczenia bezrobocia wśród osób wcześniej bezrobotnych);  

Ewaluacja ocenić będzie wszystkie elementy logiki interwencji strategii  - zarówno dla 

poziomu działań, produktów, rezultatów i oddziaływań, jak i na poziomie wszystkich 

rodzajów celów danej interwencji. 

 Zasadniczym celem ewaluacji będzie stałe doskonalenie skuteczności i efektywności 

interwencji publicznej, rozumiane w kategoriach pozytywnych efektów społecznych lub 

gospodarczych związanych z bezpośrednio z realizacją danej strategii. Celem ewaluacji 

będzie przede wszystkim uzyskanie niezależnej opinii na temat rzeczywistych lub 

potencjalnych sukcesów strategii oraz czynników które przyczyniły się osiągnięcia danych 

rezultatów. Jednym z celów ewaluacji jest również wymiar edukacyjny, to analiza 

mechanizmów działania strategii, próba identyfikacji dobrych praktyk w zarządzaniu strategią 

i ich upowszechnienie czy tez analiza popełnionych błędów celem ich uniknięcia w 

przyszłości. 

Kryteria ewaluacji 

Jednym z ważnych elementów etapu planowania ewaluacji będzie podjęcie decyzji w jaki 

sposób ma być dokonana ocena, jakie kryteria ewaluacji powinny być zastosowane do 

określonego badania. 



87 
 

Główne kryteria ewaluacji:
12

 

 Trafność: to stopień  w jakim cele przedsięwzięcia są zgodne z wymaganiami 

beneficjenta, potrzebami lokalnymi oraz politykami i priorytetami partnerów/ 

donorów; projekt/zadanie musi wynikać z rzeczywistych potrzeb lokalnych. 

 Efektywność - to ocena właściwego przekształcania zasobów/środków (funduszy) 

ludzi, czasu itd. w efekty; efektywność koncentruje się na relacji między produktami, 

rezultatami i/lub oddziaływaniem i środkami (w szczególności finansowymi) 

przeznaczonymi do ich uzyskania. 

 Skuteczność - to stopień, w jakim przedsięwzięcie osiągnęło (lub ma osiągnąć) cele 

przy uwzględnieniu stopnia ważności tych celów; skuteczność porównuje to co 

zostało zrobione z tym co pierwotnie planowano.   

 Oddziaływanie/użyteczność - to wszystkie konsekwencje wdrożenia strategii – krótko 

i długoterminowe, bezpośrednie i pośrednie, pozytywne i negatywne, przewidziane 

i nieprzewidziane; oddziaływanie jest miernikiem oceny szerszych konsekwencji na  

poziom lokalnym, regionalnym, czy krajowym. 

 Trwałość - to stopień jakim efekty strategii oddziaływają po jego zakończeniu; to 

prawdopodobieństwo kontynuacji tych efektów długim odstępie czasu; trwałość może 

być oceniana z punktu widzenia możliwości jej utrzymania i rozbudowy w 

przyszłości. 

Proces ewaluacji  

Ewaluacja strategii jest procesem wieloetapowym, na który składa się: planowanie, 

projektowanie, realizacja, raportowanie, wykorzystanie wyników ewaluacji.  

- Planowanie ewaluacji GSRPS obejmie następujące etapy: 

 określenie celu (lub celów): zdefiniowanie  problemów oraz podstawowych  kryteriów 

ewaluacji, dzięki czemu otrzymamy odpowiedź na pytanie: po co przeprowadzamy  

ewaluację; 

 wyznaczenie  czasu  badania:  etapu  w cyklu realizacji strategii, który będzie  

podlegał  ewaluacji i wstępnego  harmonogramu  ewaluacji (rozpoczęcia,  

zakończenia,  terminu  dostarczenia   raportu z ewaluacji); 

                                                           
12  Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006 
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 wskazanie  zakresu: przedmiotowego (strategii  poddanej ewaluacji lub innych 

obszarów interwencji czy zagadnień horyzontalnych); czasowego; terytorialnego oraz 

określenie  zasobów potrzebnych  do realizacji badania; 

 wybór odbiorców: w zależności od sprecyzowania  grup docelowych  strategii  czy 

innych zainteresowanych stron; 

 identyfikacja dostępnych  danych wyjściowych, czyli dokumentów programowych,  

raportów z monitoringu strategii, danych  statystycznych, wyników wcześniejszych  

ewaluacji;  

 wyznaczenie  instytucji  odpowiedzialnej  za zlecenie i nadzór nad przeprowadzeniem   

ewaluacji  oraz podjęcie  decyzji o tym, kto będzie włączony (ze strony instytucji 

zlecającej)  w proces  projektowania  i wdrażania  ewaluacji. 

Projektowanie ewaluacji ma na celu sprecyzowanie  i określenie  oczekiwań  stawianych  

wobec  badania ewaluacyjnego, będzie składał się z następujących elementów: 

 bardziej dokładnego określenia – sprecyzowania przedmiotu ewaluacji (przy 

uwzględnieniu wcześniejszych  decyzji podjętych  na etapie  planowania), 

 sformułowania  listy szczegółowych  pytań ewaluacyjnych, 

 opracowania   zakresu  zadań  dla wykonawcy badania  oraz innych  wymagań  czy 

procedur prowadzenia  badania  ewaluacyjnego. 

Istotnym elementem  fazy projektowania  będzie podjęcie decyzji co do metod, które będą 

stosowane w czasie badania  ewaluacyjnego, jej szczegółowego  zakresu  oraz dostępnych  

zasobów. Zastosowane zostaną następujące rodzaje pytań ewaluacyjnych: 

- opisowe, których celem  jest obserwacja,  opis i pomiar  zmian (rejestracja  tego, co się wy- 

darzyło), 

- przyczynowo - skutkowe, które pozwalają zrozumieć i ocenić relacje między przyczynami i 

skutkami (w jaki sposób i do jakiego stopnia określone zjawisko/zmiany  można  przypisać  

danej strategii), 

- normatywne – odnoszące się do kryteriów ewaluacji  (np. czy wyniki i wpływ interwencji są 

zadowalające  w odniesieniu do postawionych  celów, zadań,  itd.), 

- predyktywne – będące próbą  określenia, co stanie  się w rezultacie  wprowadzenia danej 

interwencji (np. czy program  nakierowany na zwalczanie bezrobocia  na danym obszarze  nie 

zagrozi już istniejącym miejscom  pracy), 

- krytyczne, których celem  jest  wsparcie procesu  zmiany, np. z punktu  widzenia  postawy 

zgodności  z wartościami (jak polityka w zakresie  równych szans  może być w większym 



89 
 

stopniu akceptowana przez MŚP?, jakie są skuteczne  strategie  dla ograniczenia   zjawiska 

wykluczenia społecznego). 

Realizacja ewaluacji weźmie pod uwagę  następujące fazy cyklu procesu  ewaluacji:  

 projektowanie ewaluacji  (strukturalizacja) – szczegółowe określenie  kryteriów i 

elementów ewaluacji,  wybór narzędzi obserwacji  i zestawu  wskaźników; 

 pozyskiwanie danych – zebranie  danych koniecznych do analizy (danych  

administracyjnych – dokumentacji strategii, danych  pierwotnych i wtórnych, 

wywiady z uczestnikami i beneficjentami); 

 analiza danych – interpretacja zebranych danych (zestawienie danych i ich 

porównanie), analiza wykorzystująca takie narzędzia, jak weryfikacja hipotez, analiza 

przyczynowo - skutkowa, itd. – przy zastosowaniu metod statystycznych  i innych; 

 formułowanie ocen – ocena  efektów strategii w odniesieniu do wcześniej  

sformułowanych pytań ewaluacyjnych. 

Raport  ewaluacyjny
13

 

Raport ewaluacyjny będzie końcowym, najważniejszym  produktem badania ewaluacyjnego, 

gdyż dostarczy  informacji o jego wynikach oraz jest podstawą  do akceptacji wyników prac 

zespołu ewaluacyjnego. Zastosowana zostanie następująca   struktura  raportu ewaluacyjnego: 

- podsumowanie, 

- tekst główny raportu, 

- wnioski i zalecenia, 

- aneksy, 

- zakres zadań  wykonawcy, 

- zastosowana  metodologia, 

- skład osobowy zespołu  wykonawcy (z podaniem  zakresów  odpowiedzialności  za 

poszczególne zadania), 

- lista konsultowanych  osób i organizacji, 

- harmonogram   badania, 

- wykaz dokumentacji  wykorzystanej przy ocenie, 

- inne dokumenty  techniczne (np. formularze  ankiet, wykorzystane dane  

statystyczne). 

                                                           
13  Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006. 
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ZAŁĄCZNIKI 

 

Ankieta -  Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wojaszówka 

Urząd Gminy przystąpił do wypracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.  

Strategia i program sprecyzują i zweryfikują najważniejsze problemy społeczne w naszej 

gminie, a także określą sposoby ich rozwiązywania. Aby trafnie określić cele i zadania do 

realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności gminy.  

Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej 

pytania.  

 

Uwaga! Ankieta jest anonimowa! 

           

Metryczka (wstawić X przy wybranej odpowiedzi): 

 

Płeć: Kobieta  Mężczyzna  

Wiek: 13 – 16  17 – 25    26 – 59     60 i więcej  

Zawód: uczeń  rolnik  przedsiębiorca    pracownik umysłowy

 pracownik fizyczny    emeryt/rencista    bezrobotny   inny (jaki?) 

………………     

Wykształcenie:  

podstawowe       zawodowe        średnie      policealne       wyższe  

 

 W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony z następujących  

warunków życia w gminie 

 

Proszę zaznaczyć przy każdym stwierdzeniu poniżej jedną z 

możliwych odpowiedzi od 0 do 4 

bar

dzo 

niez

ado

wol

ony

/a 

Nie

zad

ow

olo

ny/

a 

Nie

zde

cyd

owa

ny/

a 

Zad

ow

olo

ny/

a 

bard

zo 

zad

owo

lony

/a 

1. Organizacja czasu wolnego (koła zainteresowań, kluby 

sportowe) 

0 1 2 3 4 

2. Dostęp do Internetu 0 1 2 3 4 
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3. Dostęp do informacji na temat wydarzeń w gminie 0 1 2 3 4 

4. Dostęp do kultury: biblioteka, koncerty, wystawy 0 1 2 3 4 

5. Organizacja imprez cyklicznych  w gminie 0 1 2 3 4 

6. Dostępność doradztwa psychologiczno - prawnego 0 1 2 3 4 

7. Poziom opieki społecznej 0 1 2 3 4 

8. Poziom opieki zdrowotnej 0 1 2 3 4 

9. Bezpieczeństwo publiczne 0 1 2 3 4 

10. Warunki mieszkaniowe 0 1 2 3 4 

11. Miejsca rekreacji (np. parki, skwery, place zabaw) 0 1 2 3 4 

12. Jakość szkół 0 1 2 3 4 

13. Dostępność przedszkoli 0 1 2 3 4 

14. Żywotność lokalnej tradycji i historii w codziennym życiu  0 1 2 3 4 

15. Siła więzi międzyludzkich  integrujących mieszkańców  0 1 2 3 4 

16. Dostępność handlu i usług 0 1 2 3 4 

17. Poziom udziału mieszkańców w życiu publicznym gminy 0 1 2 3 4 

 

W każdym pytaniu od 1 do 6 prosimy o zaznaczenie (X) 2 wybranych odpowiedzi: 

Jakie problemy społeczne dzieci i młodzieży uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie 

naszej gminy? 

Brak pozytywnych wzorców i autorytetów 

Przemoc ze strony rodziców 

Alkohol i papierosy 

Narkotyki  

Chuligaństwo 

Brak zorganizowanych form spędzania wolnego czasu 

Bezproduktywne spędzanie czasu wolnego 

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

………………………………………………………………………………………. 

 Jakie problemy społeczne rodzin uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszej gminy? 

Nieporadność życiowa 

Ubóstwo 

Bezrobocie 

Alkoholizm 
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Bezradność opiekuńczo-wychowawcza 

Brak poradnictwa psychologiczno - prawnego 

Niski poziom wzajemnej pomocy pomiędzy rodzinami 

Zanikanie tradycyjnych form spotkań rodzinnych 

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

………………………………………………………………………………………. 

 Jakie problemy społeczne osób starszych uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszej 

gminy? 

Izolacja społeczna (samotność)  

Izolacja rodzinna (odrzucenie) 

Niepełnosprawność 

Niezdolność do samoobsługi 

Brak zorganizowanych form wspólnego spędzania czasu 

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

………………………………………………………………………………………. 

Jakie problemy społeczne w obszarze opieki zdrowotnej uważa Pan/Pani za najważniejsze na 

terenie naszej gminy? 

Długi okres oczekiwania na usługi medyczne 

Mała liczba  lekarzy specjalistów 

Ograniczona liczba wizyt domowych lekarza u osób przewlekle chorych i   

niepełnosprawnych 

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

………………………………………......................................................………… 

Jakie problemy społeczne w obszarze edukacji uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie 

naszej gminy? 

Brak placówek wychowania przedszkolnego 

Brak  wykorzystania bazy szkolnej w czasie wolnym od nauki 

Niedostateczne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne  

Brak stołówek szkolnych 

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

…………………………………………………………………………………….. 

Jakie problemy społeczne w obszarze sportu i kultury uważa Pan/Pani za najważniejsze na 

terenie naszej gminy? 

Brak organizacji pozarządowych inspirujących działalność kulturalną i sportową 
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Brak wiejskich świetlic i ognisk kultury 

Nie w pełni wykorzystany potencjał historii i kultury regionu 

Niewykorzystany potencjał uzdolnionej i utalentowanej młodzieży 

Zbyt mało imprez i wydarzeń środowiskowych 

Inne (jakie?) ……………………………………………………………………… 

 

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 przez 

wpisanie jednej z cyfr ze skali w kolumnie po prawej stronie za każdym zadaniem. 

 

         1---------2---------3---------4----------5----------6----------7-----------8------------9----------10 

mało ważne                                                                                                             bardzo ważne 

 

1 utworzenie punktu informacyjnego w gminie oferującego usługi doradztwa 

zawodowego i pośrednictwa pracy 

 

2 mobilny punkt pomocy specjalistycznej dla osób uzależnionych  

3 Dzienny Dom Pomocy Społecznej  

4 likwidacja barier architektonicznych w urzędach  

5 mieszkania chronione, lokale socjalne  

6 usługi opiekuńcze dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych  

7 stworzenie sieci pomocy sąsiedzkiej  

8 założenie grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych  

9 założenie grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie  

10 organizacja miejsc zakwaterowania dla sprawców przemocy  

11 założenie wolontariatu  

12 finansowanie płatnych szczepionek dla dzieci  

13 zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów(kardiolog, diabetolog, onkolog)  

14 pomoc psychologa/terapeuty, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych 

 

15 stypendia dla dzieci z ubogich rodzin  

16 zapewnienie dostępu do pedagoga, logopedy i opieki medycznej w szkołach i 

przedszkolach 

 

17 wydłużenie czasu pracy przedszkoli  
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18 poszerzenie oferty o oddział żłobkowy  

19 zwiększenie ilości obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie placówek 

oświatowych 

 

20 potrzeba pedagogizacji rodziców i dzieci   

 

Jeśli według Pana/Pani pominęliśmy w ankiecie jakiś ważny problem, to proszę go opisać w 

tym miejscu: 

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

9 Jeśli według Pana/Pani warto podjąć inne zadania, inicjatywy na rzecz integracji społecznej 

mieszkańców, które nie zostały wcześniej wymienione w ankiecie, to proszę wymienić 

poniżej 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

                                                                                                   DZIĘKUJEMY! 

 


